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Musikpaviljongen som låg nere vid Hotellbryggan invid Dalarö Hotell.
Paviljongen kom från Strömparterren i Stockholm, där den sattes upp någon gång mellan 1870 -72
och då ersatte den tidigare som byggdes redan 1830.
Musikpaviljongen stod på Strömparterren invid Norrbro fram till 1907 då flyttades därifrån.
Nöjesutbudet nere vid Norrbro hade förändrats under början av 1900-talet, populära orkesterar
slutade spela där och spriträttigheterna drogs in, vilket resulterade i att publiken uteblev, då fattades
beslut om rivning.
Paviljongen återuppstod sedan på Dalarö omkring 1912, den placerades då på området mellan
dåvarande Dalarö Hotell och Vinterhotellet/Klubbhuset nere vid Hotellbryggan, där blev den sedan
kvar till 1924 då den av okänd anledning revs.
I paviljongen var det ofta dans till orkester och tre gånger i veckan var det dans på hotellet.
Ägare till Dalarö Hotell var vid den tiden Carl Johan Löfvander som ägde hotellet under tiden 19071920, han ägde även Hotell Kronprinsen på Drottninggatan i Stockholm. Därefter övertogs hotellet
AB Dalarö Hotell.
Mer om paviljongen och om Löfvander
finns att läsa om på följande sidor.
Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2021.

Carl Löfvander kom från fattiga förhållanden i Småland.
Han utvandrade till Amerika i unga år och arbetade som bartender, bl.a. i Chicago.
Så småningom flyttade han tillbaka till Sverige, där han fortsatte inom bar – och restaurangvärlden på
det legendariska Hotell Rydberg.
Hotell Rydberg kan beskrivas som det första verkliga moderna hotellet i Sverige, med rinnande vatten
bad och centralvärme.
Hotell Rydberg är dock mest känt för sitt förnämliga kök, sin matsal och ”American bar”.
Från Hotell Ryd berg tog Carl Löfvander med sig det fransk-influerade svenska köket till Dalarö Hotell
och Restaurang.

1906
Carl Löfvander bodde med sin familj i ”Villa Solglittret” på Wallinvägen 9, Dalarö.
I fönstret står Hedvig Löfvander och nedanför trappan står hennes barn Charles och Margit.
1913 köper Carl Löfvander den ståtliga privatvillan
ovanför musikpaviljongen, villan hade uppförts 1907
av sonen till handlaren Anders Olsson.
Villa kom senare att ingå i hotellanläggningen och
efter brand 1983 byggdes huset om.
1917 dör Carl Löfvander och hotellanläggningen säljs
till AB Dalarö Hotell med Sven Erik Blomqvist som VD.
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Se även DHF:s studie nr SC191 som är en sammanfattning av Dalarö Gästgifvaregård.

Platsen för
Musikpaviljongen
1912-1924

Karta från 1911.

Tio år tidigare, 1902.
Här placerades musikpaviljongen 1912.

När musikpaviljongen fanns på Strömparterren vid Norrbro.

