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Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2019.

Monica Svahn - Strandh är född 1948, utbildad i Fetcós skola för bildande konst, Gerleborgsskolan 
och Grundskolan för konstnärlig utbildning. Favoritmotiv är skärgård. 
Monica har helårsbott på Ornö och Dalarö i Stockholms skärgård men pendlar nu mellan 
Västerhaninge och Ornö. Monica Svahn - Strandh är medlem i konstnärsgruppen "Havsbandet" som 
bildades av Monica och Ekan Lindén år 1999.

Hemsida: http://www.studiosvahn.se
Kontakt: svahn7@gmail.com
Monica finns även på Facebook.

På följande sidor finns konstverk från Dalarö.  

Till konstverken finns en kort beskrivning av motiv och 
platser på Dalarö.



Motiv

Busshållplatsen vid Hotellbryggan och på höjden ligger huset Nordamerika, Heimdalsvägen 2.
Vid busshållplatsen väntar passagerarna på buss 839 som tar dem till Handens centrum för vidare färd 
med pendeltåg till Stockholm. De flesta har nog kommit med bilfärjan från Ornö.

Där busshållplatsen nu är belägen 

Sedan mitten på 1600-talet har på denna plats funnits krog, värdshus eller hotell. 
Dalarö Hotell som låg här revs 1965 en busshållplats och uppställningsplats för bilar som väntar på 
färjan till Ornö anlades. 

Huset ”Nordamerika”

Huset uppfördes före 1877. Namnet Amerikaberget tillkom efter att Lars Gustav Johansson, kallad 
Jänken f. 1845 d.1902 återvände till Dalarö efter att han bott några år i Amerika. Han bosatte sig då
i huset invid ”Amerikaberget”, som sedan dess kallas ”Nordamerika”.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Motiv

Lotsuppassningshuset ”Lotsen” med lotsbryggan och till höger Tullens garage. Det röda huset i 
mitt i bilden ligger vid Tullbacken nr 2 och i bakgrunden syns klockstapeln ”Basfiolsfodralet”.

Lotsuppassningshuset 

Det första lotshuset med övernattningsmöjlighet byggdes år 1676 på norra delen av Jutholmen.
Lotsarna flyttade sitt lotsvaktrum till en nyuppförd byggnad på Dalarö år 1867 efter ritningar av 
Nils Gustav von Heidenstam. Men redan 1889 byggdes ett nytt och större där lotshuset idag 
ligger. Vid den stora Dalaröbranden 1890 brann huset ned och ett nytt lotshus uppfördes 1891 
med ornament i schweizerstil. År 1933 togs ornamenten bort och huset fick dagens utformning. 
Lotsvakthusets ändamål upphörde 1984 och används numera som vandrarhem.

Tullens garage 

Som nämnts ovan övertog tullen lotsvaktrummet 1889. Huset ägs av Statens fastighetsverk och 
har varit våffelstuga i många år. Numera är det kök och matplats åt hyresgäster på 
vandrarhemmet.

Klockstapeln

I backen vid kyrkan står klockstapeln. Den byggdes år 1745 och kallas för ”Basfiolsfodralet” och 

ersatt den första klockstapeln från 1676. Basfiolsfodralet har två klockor, den lilla från år 1656 
och den stora från 1745.



Motiv

Odinsvägen 13 med Majsans Fiskebod och det bakomliggande röda huset.
I bakgrunden t.h. det gamla bageriet vid Odinsvägen 15.

Majsans Fiskebod

I huset på Odinsvägen 13, Dalarö 2:111, låg mellan 1967-2002 Majsans Fiskebod med försäljning 
av fisk och fiskeredskap. Innehavare var Stig Wulff. Han anordnade även fisketurer med m/s Greb
som utgick från Dalarö.
Stig slutade när tillgång till torsk minskade i Östersjön. 
Han försökte in i det sista att fiska torsk för att överleva 
ekonomiskt, men med klent resultat. Kunderna försvann 
och Stig fick ge upp sin verksamhet.

Mästerlotsens väg

Dvärgbacken

Odinsvägen

Majsans fiskebod

Mot torget



Motiv

Majsans fiskebod Odinsvägen nr 13 sedd från andra hållet, ned mot Hotellbryggan.
Huset bakom är ”Kommendantbostaden” med adress Dvärgbacken nr 1.

Kommendantbostaden

Den röda byggnaden i två våningar kallas för ”Kommendantbostaden”. Huset var redan år 1773 
huvudbyggnad på en Dalarögård, omfattande en stor del av kvarteret ”Kättingen”.

Namnet ”Kommendantbostaden” har huset fått efter en kommendant, Alexander Falkman, som 
köpte gården år 1820 för att bo där efter sin avgång från det militära.
Från 1770 till 1820 fanns det ett postkontor i huset.

Mästerlotsens väg

Dvärgbacken

Odinsvägen

Kommendantbostaden

Majsans fiskebod

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Motiv

Dalarö Strandväg sedd från Dalarö Udd.
Det lilla röda huset tillhör D.S. nr 7.

Dalarö Udd

Dalarös sydligaste udde som även kallas 
Wolgers udde. 
På fotot från 2013 syns till vänster 
nederdelen av Berghamnsbacken.

Fjällro

Det vita huset i bakgrunden har adress 
D.S. nr 9 och benämns ”Fjällro”. Finns 
med på 1796 års karta. Då som envånig
timrad byggnad. Foto 2013

Det lilla röda huset.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Kombinationsbild

Här ser vi:

Strand Hotel

Odinsvägen 2. (Hotellet revs 2019).
Framför hotellet ligger Ulf Söderströms 
m/s Sadelöga som gick från Dalarö till Huvudskär.
Restaurang Mysingen

Odinsvägen 10.
Majsans fiskebod

Odinsvägen 13.
Se DHF:s bildanalys K173-3 och K173-4 som är 
bilder av fiskeboden gjorda av Monica.
Restaurang Ankaret

Odinsvägen 19.
Lotshuset

Dalarö Strandväg 31.
Se DHF:s bildanalys K173-1 som är en bild av 
lotshuset gjord av Monica.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Dalarö Skans på ön Stockskär ca 1 sjömil från Dalarö, byggdes i huvudsak under senare delen av 
1600-talet och början av 1700-talet som ett led i försvaret av Stockholm och där Erik Dahlberg var 
en av männen bakom fästningens tillkomst. Skansen blev aldrig inblandad i regelrätta strider men 
spelade en aktiv roll, bland annat som nödhamn för fartyg.
Intresset för Skansens tillstånd växlade i takt med Sveriges utrikespolitiska läge, den blev tidigt 
omodern och avskrevs i princip som fästningsanläggning redan 1854. 1926 överfördes Skansen till 
Byggnadsstyrelsen och blev förklarad som byggnadsminne 1935.

Det lilla huset

Det lilla huset på ön var kommendantens bostad, även kallad Stenvillan.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Dalarö skans.
År

Dalarö skans

Stockskäret med Dalarö skans.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Tullens garage, huset vid Tullbacken och klockstapeln.
År

Uppgifter om tullens garage, se DHF´s bildanalys nr 2278, och om 
klockstapeln se nr 26.

Motiv

Tullenpassningshuset / garaget vid Fiskarhamnen. 

Det röda huset vid Tullbacken.

Klockstapeln vid Dalarö kyrka.

Mer om motivet finns att läsa på Monicas bild K173-2.Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Wallinvägen, backen ned mot Fiskarhamnen. 
Det gröna huset till höger är nr 3 som byggdes någon gång på 1950-talet.

2019

Konstnär: 

Monica Svahn - Strandh 



Motiv

m/s Sadelöga vid Huvudskär och vid kajen nedanför Strand Hotell på Dalarö.

Sadelöga

Ulf Söderströms m/s Sadelöga som gick från Dalarö till Huvudskär.
Hon var byggd 1931 och avfördes ur skeppsregistret 2008. Det var från 1988 och tills hon 
skrotades som hon gick med turister på traden till Huvudskär. Även andra lustresor 
avgick från Dalarö.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Några av byggnaderna  nere vid Hotellbryggan och vid Fiskarhamnen.

Dalaröklockan

Konstnär: 

Monica Svahn - Strandh 



Dalarö lång

Här ser vi bl.a. Affärshuset vid Odinsvägen 5, entrén till Dalarö kyrka, Lotshuset 
och entrén till Tullhuset.

Affärshuset var Dalarös första 
handelsbod, den byggdes 1858.

Dalarö träkyrka som fick sin huvudsakliga 
utformning 1787 står där ett mindre träkapell 
uppfördes på 1650-talet. Kyrkan saknar torn men 
har en klockstapel vid sidan om.

Lotsvakthusets ändamål 
upphörde 1984 och används 
numera som vandrarhem.

Tullhuset som är från 1788 uppfördes för att inrymma både 
tullkammare och bostad till tullchefen.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Konstnär: Monica Svahn - Strandh Motiv Utsikt från Lotsberget mot Saltsäckens fyr.

Foto från 2013

Det lilla röda huset

Det vita huset

Husen finns med på 1878 års karta. Förmodligen har de sedan om- och tillbyggts. 

Karta från 1911



Kombinationsbild

Här ser vi:

Lotshuset

Dalarö Strandväg 31.
Bilden visar entrén till nuvarande 
vandrarhemmet.
Se DHF:s bildanalys K173-1 som är en bild av 
lotshuset gjord av Monica.
Majsans fiskebod

Odinsvägen 13.
Bilden visar entrén mot Odinsvägen.
Se DHF:s bildanalys K173-3 och K173-4 som är 
bilder av fiskeboden gjorda av Monica.
Restaurang Mysingen

Vid Odinsvägen 10.
Bilden visar fasaden mot Odinsvägen.
Restaurang Ankaret

Odinsvägen 19.
Bilden visar fasaden mot Odinsvägen.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Motiv

Det lilla huset vid Baldersvägen nr 26. Huset som skymtar bakom är Baldersvägen nr 28 som ligger 
ända nere vid vattnet. I bakgrunden syns fyren Saltsäcken och öarna Genböte och Korsholmen.

Konstnär: Monica Svahn - Strandh 



Motiv Fiskarhamnen på Dalarö. Konstnär: Monica Svahn - Strandh 

Foto år 2001

Foto år 2010



Konstnär: Monica Svahn - Strandh Motiv Vy uppifrån Amerikaberget mot ön Jutholmen.
Det stora huset kallas Nordamerika och uppfördes före 1877. 
Namnet Amerikaberget tillkom efter att Lars Gustav Johansson, kallad  
”Jänken” f. 1845 d.1902 återvände till Dalarö efter att han bott några år i 
Amerika. Han bosatte sig då i huset invid Amerikaberget, som sedan dess 
kallas Nordamerika.

Om Jutholmen finns att läsa i DHF:s trycksak nr 1,  
”Jutholmen – Njutholmen” utgiven som nytryck 2011.

Detta foto visar utsikten lite längre 
söderut mot Rågholmen och Aspö.
Foton från 2006.

Jutholmen



Dalarö-Hög

Av Konstnären: Monica Svahn - Strandh 

Motiv

Längst upp syns taket på Hotell Bellevue vid 
Wallinvägen nr 26 och därunder:
- Lotsuppassningshuset i Fiskarhamnen.
- Huset Stora Gretehäll Baldersvägen nr 23.
- Huset Nordamerika Heimdalsvägen nr 2.
- Tullhuset Odinsvägen nr 6.
- Tegelhuset Odinsvägen nr 20.

Stora Gretehäll

Tegelhuset

Bellevue



Konstnär: Monica Svahn - Strandh Motiv Macken vid Hotellbryggan med ön 
Jutholmen och Aspö i bakgrunden.



Konstnär: Monica Svahn - Strandh 
Böckling

Motiv En böckling poserar stolt tillsammans med husen vid Birkavägen, ned mot Brandbryggan.



Konstnär: Monica Svahn - Strandh 

Motiv

Birkavägen nr 6 i hörnet till Wallinvägen,
som är en av Dalarös mindre tomter med 
en yta av 290 m2.

Kattstugan

Huset benämns även som Kattstugan där 
ballongfarare Cedervall bodde med sina 
30 katter som sprang ut och in eller satt 
och låg i solskenet utanför stugan. Den 
gamla ballongfararen hade tidigare flugit 
med ballong till Gotland och Finland och 
andra platser. Han höll på ålderns höst 
”open house” för Dalarös kattkoloni.

Foto
2012



Birkavägen 10.
Tullhusparken.

I fonden syns Aspö och Aspösund.

Utsikt från Societetshusets balkong.

I fonden syns Aspösund.  
Affärshuset vid Odinsvägen 5 och Dalarö kyrka.

Vy från Amerikaberget.

I fonden syns Aspösund, Aspö och Rågholmen.
Anm. Jutholmen finns inte med på denna bild.

Smådalarö

Detta hus som nu är rivet låg tidigare mitt 
emot entrén till Lindströms varv på 
Smådalarövägen. 



Motiv

Stormvarningssignaler på Lotsberget.
I fjärran skymtar Jungfrufjärden.

I tabellen nedan syns den rätta hissningen av 
stormvarningssignalerna.

Motiv

Wallinvägen 12 och i fonden, 
österut, syns Jungfrufjärden.
Bakom huset ligger Lotsberget-



Samtliga återgivna bilder i dokument K173 har Dalarö Hembygdsförening fått tillåtelse av 
Monica Svahn - Strandh att använda i samband med olika aktiviteter som DHF ansvarar för.

Dalarö 2019-09-23.

Konstnär: Monica Svahn – Strandh

Bild 1, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20 
är akryl.
Bild 22 är olja.
Bild 2, 5, 7, 8, 9, 23 är akvareller.

Utsikt mot ön Rågholmen.

m/s Skärgården vid Hotellbryggan.


