
Sommarvandringar med Gurli Malmsten  
 

De tre populära sommarvandringarna med Gurli Malmsten som arrangeras 
av Hembygdsföreningen i samarbete med Haninge Kultur återupptas i år 
igen. Här är tider och samlingsplatser: 
 

Lördag 9 juli 
HISTORISK DALARÖVANDRING Samling vid Tullhuset kl. 10.15.  
Ca 1,5 timme. Kostnad 30 kronor. 
 

Lördag 30 juli 
KONSTNÄRERNAS DALARÖ Samling på Dalarö Torg kl. 10.15. 
Ca 1,5 timme. Kostnad 30 kronor. 
 

Lördag 20 augusti 
STRINDBERGSVANDRING Samling vid Tullhuset kl. 10.15. 
Ca 1,5 timme. Kostnad 30 kronor. 
 

I sommar inviger vi Pagoden på Dalarö Torg. Välkomna! 
 

Lördagen den 16 juli kl. 14.00 sker invigning av 
den gamla telefonkiosken, ”PAGODEN”,  som 
hembygdsföreningen låtit renovera och placera på 
Dalarö Torg. Invigningen sker med en liten fest-
lighet och med deltagande av några speciella gäs-
ter.   

Alla som är intresserade att vara med och lyfta en 
bägare och fira tillfället är mycket välkomna! 
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 Dalarö förr och nu  
Lite stolta är vi väl alltid, vi Dalaröbor, när vi får tillfälle berätta för våra besökare om 
alla dom kända och mindre kända författare och journalister som varit eller fortfarande 
är verksamma här.  
Hembygdsföreningen har under våren avslutat en studiecirkel där vi inventerat och sam-
manställt material kring deras verksamhet. Planerna är att senare i år sammanställa en 
skrift om detta i stil med den som gjorts tidigare över konstnärerna. Vi har försökt indela 
författarna i olika kategorier bland sådana som bott här och skrivit om Dalarö, som bott 
här och inte skrivit om Dalarö och som inte bott här men skrivit om Dalarö. Här visar vi 
representanter från varje kategori.  

Hjalmar Bergman (1883 - 1931) är en av Sve-
riges verkligt stora för-
fattare. Han bodde och 
vistades länge på och 
kring Dalarö och har en 
stor litterär produktion 
med romaner, noveller, 
skådespel, filmmanus 
och sagor, men skrev 
inget om Dalarö. De 
flesta svenskar har kom-
mit i kontakt med hans 
dramer, lustspel och TV-

teater som ”Hans nåds testamente”, ”Chefen fru 
Ingeborg”, Swedenhjelms”, ”Markurells i Wadkö-
ping” och ”Farmor och Vår Herre”.  

Han träffade 
Stina Lindberg, 
en av döttrarna 
till teaterfamil-
jen August och 
Augusta Lind-
berg som bodde 
på Namnlösa, 
Smådalarö, och 
gifte sig med 
henne 1908.  

På grund av 
Hjalmars sjukligt svåra svartsjuka levde de mycket 
isolerade på Segelholmen utanför Dalarö. Stina, 
som var en mycket omsvärmad flicka, lyckades han 
fånga genom sina brev och verk. Hon blev hans 
sekreterare och marknadsförare av hans 
författarskap. Genom hennes bror teaterchefen Per 
fick han kontakt med teaterlivet och svågern Tor 
Bonnier, gift med systern Greta, gav ut hans verk 
på Bonniers förlag. 

Bo och Margareta Strömstedt (1929 resp. 
1931) är två välkända journalist- och författarprofi-
ler som bott och bor sedan många år på Smådalarö 
och som publicerat mycket med bakgrund härifrån. 
De hyrde i tio år familjen Lindbergs villa Namnlösa 

innan de skaffade sig 
en egen fastighet i 
Furunäs längre upp 
på Smådalarö. 
Bo var bl.a. kultur-
chef och senare 
chefredaktör på tid-
ningen Expressen i 
många år. Han har 
skrivit två böcker, 
bl.a. ”Löpsedeln och 
insidan”. 
I TV har Strömstedt 
haft en egen 
programserie, 
”Svenska Krusbär” 
där han livfullt 
berättade om svenska 
skalder och deras 
diktning. Margareta 
har skrivit ett antal 

barn- och ungdomsböcker och en stor biografi om 
Astrid Lindgren. År 2006 gav hon ut romanen 
”Natten innan de hängde Ruth Ellis”, närmast en 
memoarbok med fragment ur makarna Strömstedts 
liv.  
Bo och Margareta Strömstedt erhöll Sjösalapriset 
2008, vilket utdelades på Dalarö.  
 

Barnen Niklas och Lotten är bägge produktiva 
”kulturarbetare”, Niklas som musiker, låtskrivare 
och programledare i TV och Lotten som journalist, 
författare, röstskådespelare och kompositör. 

Bergmans hus på Segelholmen. 
Foto: Sten Wistrand. 
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E. Alfred Jansson (1878 - 1970) var en skrift-
ställare och arkivforskare bosatt i 
Stockholm och Bromma och som 
gett oss mycket värdefull inform-
ation om Dalarö och dess historia. 
Mest känd har han blivit genom 
sitt lokalhistoriska författarskap 
som berörde den stockholmska 
skärgården, de mellansvenska 

järnbruken men också ryssarnas härjningar längs 
östersjökusten.  
Jansson var religiös, idkade affärsverksamhet och 
fick burskap som grosshandlare i Stockholm. Hans 
bok Dalarö utkom första gången 1936 ”till hugfäst-

ande av 300-årsminnet av Dalarö-
samhällets uppkomst”. Den blev snart 
utsåld och utkom i en omskriven 
form 1965. Han blev Filosofie he-
dersdoktor 1953. 
 
I nummer 2/2010 av Dalarö Shimmyn presenterade 
vi tre andra författare som beskrev Dalarö på helt 
olika sätt från krigsåren på 1940-talet. Det var Karl 
Asplund, Beppe Wolgers och Ole Söderström. Där 
kan läsaren hämta mer information. I den nu påbör-
jade skriften ges en mer fullständig sammanställ-
ning. Vi kommer naturligtvis att meddela när den 
kommer. 

Mer om mamsell Wibergs gård 
Bo Tilliander, Dalarös nu ytterst levande och ak-
tive konstnär och författare, vill gärna komplettera 
historien vi nyligen berättat om i Shimmyn om hu-
set vid Lotsberget, Wallinvägen 10. Hans brev 
återger vi här. Tack. Bo! 

Jag skulle vilja lämna några upplysningar om fas-
tigheten Wallinvägen 10, Stadsäga 78 K vid Lots-
berget. 

Vid mitten av 1800-talet låg mycket riktigt Mam-
sell Wibergs gård och även en handelsbod i en 
mindre byggnad på gården. Det säges att Mamsell 
Wiberg och hennes syster var av gammal Dalarö-
släkt, där flera av förfäderna var vid tullen. En 
broder till mamsellen drev en krydd- och speceri-
handel på Söder i Stockholm, vilken sedermera 
övertogs av en brorson. 

Efter vad jag hört lär den ha legat vid Glasbruks-
gatan. Genom min mor född 1907 och hela sitt liv 
bosatt på Dalarö och Ornö vilken omtalat att 
hennes farmor, Christina Corneliusdotter Sjö-
blom, född 1830 på Fjärdlång och död 1920 på Me-
fjärd, att på höstarna innan isen lade sig, så köpte 
man hem specerivaror så att det räckte hela vintern, 
bland annat femtio kilo rågsikt, det gjorde alla. Det 
var en mamsell Wiberg som hade handelsbod på 
Dalarö och tog hem varor från sin bror som hade en 
stor bod vid Slussen. Brodern skickad ut varor med 
båt, fast kött fick man segla in till stan och köpa av 
Ölänningar som sålde från skutor vid Munkbron. 
När mamsell Wiberg avled 1891 ansågs byggna-
derna vara i sådant dåligt skick att de såldes som 
ved. Dalarös sista Kommunalordförande Axel Jo-
hansson, som var uppvuxen på gården Vinåker 
ovanför Sandemar, omtalade en gång att det var en 
Dalaröbo som köpte byggnaderna för rivning. Far 

min var där med 
oxarna och körde 
bort virket till 
någon tomt i när-
heten, där de lejt 
ett par dalkarlar 
som timrade upp 
de gamla kåkarna 
igen. Tyvärr har 
jag glömt var det 
var någonstans. 
Den sista som bebodde fastigheten året runt var en 
fru Olsson som jag minns mycket väl, hon var 
mycket gammal och var en av de första som flyt-
tade till den då färdiga Malmgården 1955.  
 

Sofia Olsson var inte infödd Dalaröbo, "utan kom 
uppifrån landet" någonstans. Hon var faster till 
Kalle Andersson i Kattvik som kom från ett nu-
mera försvunnet torp som hette Lida och låg nå-
gonstans mellan Ösbybro och Svartbäcken. Släk-
ten lever ännu kvar på Dalarö genom Anderssons 
barnbarn under namnen Törngren och Alexanders-
son och har bland annat bensinstationen vid Ho-
tellbryggan. 

Bo Tilliander i sin ateljé. 

Hanna Pauli-Hirsch teckning av gården 
på 1880-talet. Lotsberget i bakgrunden.  



Manuskript och 
bilder skickas till 
Björn Åkerblom,  
Odinsvägen 21  
137 70 Dalarö 
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Rapport från årsmötet 
Föreningens årsmöte genomfördes med 
ett stort deltagande i Tullhuset söndagen 
den 3 april. Dagens inbjudna gästförelä-
sare var LO Landin, turistchef och ordfö-
rande i företagareföreningen, bl.a. Rubri-
ken på hans presentation var ”Det här får 
turisterna veta om Dalarö”.  
 

LO berättar vår historia på ett sätt som vi 
övriga bara delvis känner igen. Han kny-
ter ihop Dalarös historia med Sveriges 
historiska utveckling på ett färgstarkt och 
fantasifullt sätt. Sverige hade inte sett ut 
som det gör idag utan allt som avgjordes 
på Dalarö! Det är mycket underhållande och publiken hade roligt medan den fick nya vinklar på historien. 
 

Den formella delen av årsmötet gick fort och utan överraskningar. Hela styrelsen kvarstår som tidigare. 

Studieförbundet Sen-

sus, Stockholm, ger 

ekonomiskt stöd till 

vår cirkelverksamhet   

Styrelsen önskar  
medlemmarna en 
trevlig sommar! 

Vårutflykten till HAMN 
Den första av vårutflykterna gick den 15 april med 
många deltagare till det populära utflyktsmålet 
HAMN i Fisksätra, Nacka. Vi fick en rejäl visning 
av muséet med historierna bakom dess tillkomst. 
Den smala kanalen i Baggensstäket har en viktig 

plats i den svenska 
historien och där 
intill stod en gång 
ett rejält slag mot 
ryssarna.  
 

En god och trevlig 
lunch i husets re-
staurang Saltsjö - 

Pir gjorde verkligen inte utflykten sämre!  
 

Tyresta 
Tisdagen den 17 maj åkte en grupp medlemmar 
som kunde komma ifrån, på en andra vårutflykt, till 

Tyresta där vi först 
fick en genomgång 
av utställnings-
byggnaden  
”Naturum”, som är 
mycket informativ 
och spännande 
uppbyggd. Däref-
ter en vandring 

genom naturreservatet med föreläsningar utav Da-
laröbon och medlemmen Rolf Löfgren som var an-
svarig för projektet för trettio år sedan. Deltagarna 
var fängslade av att få veta så mycket om naturen 
som dom aldrig haft en aning om. Lunchkorgar eller 
motsvarande intogs i Tyresta gård, som har varit 
föremål för en rejäl upprustning och driver lantbruk 
med gamla svenska djurraser. Rekommenderas för 
alla, inte minst för småbarnsfamiljer. 
 
Gökottan 
Årets gökotta firades som brukligt på Amerikaber-
get på Kristi himmelsfärds dag den 5 maj med 
gudstjänst och med vårlig sång av kyrkokören. 
Flera av våra medlemmar passade på att njuta av 
den fina morgonen, som för tillfället bjöd på vackert 
väder, tillsammans med kaffekorgen. 

Sveriges första slagfältsmuseum. 

Rolf Löfgren som guidade oss 
skapade urskogsstigen, 2,5 km. 

På skeppet Lybska Svan, ankrad vid Dalehamn (Dalarö) med 
Gustav  Vasa ombord, skapades det historia. 


