
En vandring i det gamla tull- och lotssamhället Dalarö.

Om Du vill göra en vandring till fots runt Dalarö  så kan du med 
hjälp av denna skrift promenera  runt i centrala Dalarö. 

Vandringen utgår från torget och följer Odinsvägen ner till 
Hotellbryggan och fortsätter via Dalarö Strandväg till 
Fiskarhamnen. Därefter fortsätter vandringen förbi Anders 
Franzéns museum och uppför trappan förbi Societetshuset. 
Vandringen går vidare utefter Lotsberget och fortsätter förbi 
Dalarö Hotel Bellevue fram till Baldersvägen, där vi viker av för 
att fortsätta fram till torget där vi startade.

Våra övriga trycksaker kan beställas via vår hemsida / föreningen.

Hemsida
www.dalarohembygd.se

Facebook
facebook.com/dalarohembygd?fref=ts

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

Dalarö Hembygdsförening bevakar pågående 

samhällsförändringar sammanlänkat med historia.

Den årliga medlemsavgiften är 150 kronor. 

Betalning kan ske på bankgiro nr 221-8709, lämna även uppgifter 

om namn, adress och E-mail så att vi kan nå dig.

Vill du ha kontakt med föreningen så skicka några rader till vår 

mailbox:

Information@dalarohembygd.se



Dalarö Lanthandel och Trädgårdskafé är inrymt i den lilla 
affärsbyggnaden från början av 1900-talet. Den ägdes då av 
trädgårdsmästare Martin som sålde blommor och grönsaker här. 
Numera saluförs såväl frukt, grönsaker, blommor samt 
delikatesser under sommarhalvåret. 

Lanthandeln   Odinsvägen 25.

1925

Odinsvägen   nr 14.

Den  röda byggnaden i hörnet av Odinsvägen / Birkavägen 
inrymde tidigare modebutik och frisersalong.
Här fanns på 1950-talet  ”Dalakondiset” med sin jukebox. 

Under årens lopp har ett flertal olika butiker och andra 
verksamheter funnits i huset. Till exempel sybehörsaffär, elaffär 
och under en tid fanns det försäljning av keramik här och då 
kallades huset ”Brännpunkten”.

”Dalakondiset” på 1930-talet.



Affärslivet på Dalarö.

Det moderna tvåvåningshuset, Odinsvägen 21 färdigställdes 
2007, här byggdes de första bostadsrättslägenheterna på 
Dalarö. Bottenvåningen inrymmer två affärslokaler. 
Bostadsrättsföreningen fick namnet Travet efter namnet på 
den restaurang ”Trav Inn” som tidigare fanns på platsen. 
Ägarinnan hade nämligen vunnit pengar på trav.

Tidigare hade ägarinnan haft en livsmedelsbutik här sedan 
1960, ”Dalarö snabbköp. Men redan 1891 hade Carl Fredrik 
Blomquist och Otto Hedengren grundat handelsboden. Den 
övre våningen förstördes vid en brand.

Restaurang ”Travet” 1970

Affärslivet på Dalarö.

Odinsvägen i början av 1900-talet.



Dalarö skärgårdsrestaurang och pizzeria startade sin 
verksamhet i byggnaden 1987. Tidigare hade här bedrivits 
affärsverksamhet.

Krog  /  Pizzeria  Odinsvägen 19.

1987

Carl Carlssons diversehandel.
Handlare Carl Carlsson uppförde denna byggnad 1901. Från 
början drev han diversehandel här. Sonsonen drev därefter en 
specialaffär för järnvaror och färg fram till slutet av 1980-talet,  
då huset byggdes om till restaurang och pizzeria.

Krog  /  Pizzeria Odinsvägen 19.

I början av 1900-talet.

I början av 1900-talet



Bageriet  Odinsvägen 15.

Bilderna visar det nya bageriet som ersatte det gamla som 
brann ner i slutet av år 2001.

Det gamla bageriet var välkänt för sina Dalarölimpor och 
smörgifflar.
På fotot nedan syns dåvarande ägaren Sven Schultz med sonen 
Arne. Kvarteren på ömse sidor om bageriet heter ”Gasten” och 
”Kättingen”. Bebyggelsen inom båda dessa kvarter utgör den 
äldsta samlade gruppen av äldre bebyggelse på Dalarö.

2000

Bageriet.

2000



Kommendantbostaden     Dvärgbacken 1.

Den röda byggnaden i två våningar kallas för  
”Kommendantbostaden”. Huset var redan år 1773 
huvudbyggnaden 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.

Tullhuset   Odinsvägen 6A.

Tullhuset ritades av arkitekt Erik Palmstedt och uppfördes på 
uppdrag av Gustav III under åren 1787 – 1788 och fungerade 
ända fram till 1928 som en av tullväsendets kontrollstationer. 

Huset är sedan 1935 statligt byggnadsminne och ägs av Statens 
fastighetsverk. Efter restaurering av huset och på initiativ av 
tulldirektör Olof Monthan, invigdes här år 1958 ett tullmuseum. 
År 2000 flyttades tullmuséet till Alströmergatan i Stockholm. 

Sedan år 2004 finns här Dalarö museum, turistbyrå och 
utställningslokaler i mellanplanet. 

Övervåningen hyrs av Dalarö Kultur- och Föreningscentrum som 
i sin tur hyr ut till Dalarö Hembygdsförening och Södra 
skärgårdens intresseförening. 
Källarvåningen innehåller restaurang och butik.



Tullhuset   Odinsvägen 6A.

Under tiden tullhuset var tullmuseum visades tulldirektörernas 
representationsrum från olika tidsepoker. 
Övervåningen innehöll  olika beslagtagna smuggelredskap. 

Dalarö kyrka och förkunnelseträdet.

I hörnet Odinsvägen / Tullbacken, vid kyrkotomten,  står 
en ek kallad ”Förkunnelseträd”. 

Trädet har använts för meddelanden till ortsborna 
sedan lång tid tillbaka. 
Idag används trädet för kyrkans meddelanden.



Dalarö kyrka.

På 1600-talet lydde Dalarö under Tyresögodset. År 1649 
donerade grevinnan Maria Sophia De la Gardie, änkan efter 
riksdrotsen greve Gabriel Oxenstierna, ”Till Daleröö cappels
uppbygning Ett hundrade Specie Rijkzdaler”. Detta gjorde att 
Dalarö kunde få  ett kapell uppfört och invigt år 1652. Under 
1780-talet byggdes kapellet till och kyrkan fick sin nuvarande 
exteriör. Detta skedde genom en donation av Carl Christian 
Gyldener. 
Den nya kyrkan invigdes år 1787. 
Under årens lopp har kyrkan 
restaurerats vid ett flertal
tillfällen.

De sex oljemålningarna på läktarbarriären målades av 
konstnären Torsten Norberg. De visar olika händelser ur 
Dalarös historia. 

Dalarö kyrka.



Klockstapeln.

I backen vid kyrkan står klockstapeln. Den byggdes år 
1745 och kallas för ”Basfiolsfodralet”. Klockstapeln har två 
klockor, den lilla från år 1656 och den stora från 1745.

Gammelgården   Odinsvägen 7.

Gammelgården ägs av Dalarö, Ornö, och Utö församling. 
Här finns pastorsexpedition och samlingslokaler. 
Kyrkans konfirmandundervisning och barnverksamhet bedrivs 
också här.
Huset uppfördes av handlanden Fredrik Westenius som kom till 
Dalarö 1859 för att överta arrendet efter handelsman Blomberg 
som en gång startade ”Blombergska handelsboden” .

Westenius lät bygga Gammelgården som egen bostad och gav 
fastigheten namnet Fredrikshäll. Inflyttningen ägde rum 1869.



Affärshuset   Odinsvägen 5.                    Dalarös äldsta handelsbod

Affärshuset har, liksom Gammelgården, fått behålla sitt 
ursprungliga utseende med många tidstypiska utsmyckningar. 
Här handlade alla öbor från Ornö, Utö, Muskö och Nämdö. 

I början av 1900-talet.

Hotellbryggan.

Hotellbryggan med Strand Hotel, hamnkrogen och parkeringen 
för fordon som ska med  färjan till Ornö.

Strand Hotel kallades tidigare ”Klubbhuset” eller ”Vinterhotellet”

och utgjorde då ett annex till Dalarö Hotell och restaurang som 
revs 1965 för att ge plats åt busshållplats och biluppställnings-
plats till färjetrafiken. 
Huset har varit brandhärjat och är helt ombyggt med bland annat 
en  annorlunda takutformning. Det ursprungliga huset byggdes 
som bostad till innehavaren av fastigheten, som hade ödelagts 
vid en brand 1890. 



Hotellbryggan.

Där busshållplatsen nu är belägen har det sedan mitten på 
1600-talet funnits krog, värdshus eller hotell. Vykortet visar 
Dalarö Hotel och Restaurang från 1920. 
Byggnaden hade ungefär samma utseende fram till rivningen 
1965. 
Musikpaviljongen, som revs 1924, hade 1830 – 1907 stått på 
Strömparterren i Stockholm. År 1909 även som musikestrad 
under Stockholmsutställningen. Därefter till Dalarö.

Vandringen fortsätter utefter Dalarö Strandväg i riktning mot 
Fiskarhamnen.    

Invid kajen ligger ”Klappbryggan”, där man förr ”klappade” 
tvätten. Hissanordningen gjorde det möjligt att komma nära 
vattnet oavsett om det var hög- eller lågvatten. 
Klappbryggan är kulturminnesmärkt enligt KML 
(Lagen om kulturminnen).

Klappbryggan från mitten av 1800-talet.



Det grå huset vid vattnet var tidigare lotsvakthus. Lotsar har 
funnits på Dalarö sedan 1600-talet. Det gamla lotsvakthuset 
brann 1890 och ett nytt byggdes året efter i tidens 
schweizerstil. 
Vid en renovering 1933 togs alla utsmyckningar bort och 
huset fick därigenom sitt enkla utseende.
Lotsverksamheten upphörde år 1979. 
Idag används huset som vandrarhem och är ett av de minsta 
i vandrarhemmen i Sverige .

Huset uppfördes som tulluppassningshus  på 1860-talet efter 
ritningar av Nils-Gustav von Heidenstam, far till den kände 
diktaren. Byggnaden har en väl bevarad exteriör och är ett bra 
exempel på schweizerstil.  
Huset ägs av Statens fastighetsverk har varit våffelstuga i många 
år. Numera är det kök och matplats åt hyresgäster på 
vandrarhemmet.

Utsmyckningen på 
takkrönet kallas 
Akroterion.

Fiskarhamnen. Fiskarhamnen.



Invid Tullhusparken finns konstnärinnan Ursula Schützs
bronsskulptur ”Uppbrott och hemkomst”, som är ett 
minnesmärke för att hedra de människor som lämnade sina 
hemländer i Baltikum för 60 år sedan. Många flyktingar 
landsteg på Dalarö. 
Minnesmärket restes 2004.

Tullhusparken - Tullhusets sjösida.

Uppbrott och hemkomst

Fiskarhamnen.

Varmbadhuset  byggt 1865, rivet 1953

1904

Utmed stranden bakom pumphuset kan man upptäcka en 
”moring” för förtöjning av fartyg. 
Platsens läge visar att strandlinjen tidigare låg högre upp.



Anders Franzéns museum och dykarklockan.

Anders Franzéns museum,  byggnadsminnesförklarat sedan 
2011, är en gammal saltbod från år 1865. Anders Franzén 
köpte den 1950  som forskarstuga i arbetet med 
kartläggningen av sjunkna skepp som bland annat ledde till 
upptäckten av regalskeppet Vasa. 

Muséet ägs sedan 2003 av Dalarö Hembygdsförening. 

Dykarklockan till höger om stugan är skänkt till Dalarö 
hembygdsförening av Kungliga Tekniska Högskolan. 
Det är en replik av en dykarklocka som Anders Franzén lät 
tillverka för att visa hur man kunde bärga kanoner från 
sjunkna skepp.

Anders Franzéns museum och dykarklockan.

Föremål som Anders Franzén under årens lopp samlat på och 

som han bland annat funnit i samband med dykningar. 



Prästgården vid nedre Tegnervägen.

Genom en donation av C.C. Gyldener år 1776 fick Dalarö ett 
prästboställe. År 1890 revs de gamla husen på tomten och den 
nuvarande byggnaden uppfördes. Huset har byggts om och 
exteriören har förändrats. 
Fastigheten ägs av Dalarö, Ornö och Utö församling .

I början av 1900-talet

Societetshuset fick sitt typiska schweizervilla-utseende på 1860-
talet. Då blev det också centrum för sommargästande societet 
och kungligheter. Här ordnades baler, middagar, teater och andra 
festligheter för en utvald skara. 
Byggnaden är genom sin rika ornamentering och sitt väl 
bevarade yttre av stort kulturhistoriskt värde. Den är 
kulturminnesmärkt enligt KML sedan 1981. 
Huset är sedan 2002  privatbostad.

Societetshuset vi övre Tegnervägen.



Wallinvägen kantas av hus som är väl bevarade sedan förra 
sekelskiftet. Det var vanligt att de bofasta Dalaröborna 
under sommaren flyttade ut i ett mindre hus och hyrde ut 
sin permanenta bostad.

Wallinvägen.

Wallinvägen nr 9 villa ”Solglittret” i början på 1900-talet.

Fogelströms undantag.   Wallinvägen 12.

Till höger om trappan upp till Lotsberget ligger ”Fogelströms 

undantag”, en säregen byggnad som byggdes 1976. 
Huset är ritat av arkitekten Jan B Gezelius.

Huset som är byggt i härdad masonit och är klätt med träpanel, 
och har rönt uppmärksamhet i många internationella tidskrifter.



Lotsberget.

Från Lotsberget kan man beskåda den strålande utsikten över 
Kroken och Jungfrufjärden, utsikten mot den norra delen av 
skärgården. 

På Lotsberget finns en 
signalmast där man förr
hissade signaler med 
kombinationer av kon, tratt och 
klot för att ge sjöfarande 
information om väder och vind. 
Detta arbete sköttes genom 
lotsstationen och upphörde år 
1952.

Huset ägdes från 1872 av mästerlotsen Gustav Dahlström som 
hyrde ut det som sommarhus till familjen Lamm med dottern 
Emma. Hon blev hustru till konstnären Anders Zorn som 
vistades här under åtta somrar och fann många motiv till sin 
konst.

Zorns tavla ”Sommarnöje” från 
1886. På bryggan står Emma 
Lamm och i båten  sitter Gustav 
Dahlström.

Birkavägen.



Drabantgården   Wallinvägen 25. 

Vägen fortsätter vidare uppför Birkavägen mot Wallinvägen. 
Tvärsöver vägen ligger ett gammalt soldattorp kallat 
Drabantgården. 
Här fanns under en tid ”Tilda Uttermans café”.

Tilda Uttermans café 1883.

Dalarö Hotel Bellevue   Wallinvägen 26. 

Bellevue har genom åren haft många namn och använts till 
många olika ändamål. Det har bland annat varit annex till 

Dalarö hotell vid Hotellbryggan.

Huset har renoverats på ett förtjänstfullt sätt och har återtagit 
sitt gamla namn, Dalarö Hotel Bellevue och är idag hotell och 
restaurang.

I början av 
1900-talet



”Villa Lusthuset” tillhörde före 1990 den intilliggande 
fastigheten i hörnet av Baldersvägen / Odinsvägen. 

Huvudbyggnaden byggdes 1990, men det säregna 
lusthuset med sina tidstypiska utsmyckningar 
är uppfört i mitten av 1890-talet. 

1968

Villa Lusthuset Baldersvägen 4. Villa Kina Odinsvägen 30 / Baldersvägen 2.

”Villa Kina” finns upptaget på 1878 års karta. Det kallas 
”Kinahuset” på grund av de kinesiska dragen i arkitekturen, 
svängda takfall m.m. 

Fastigheten var pensionat från mitten av 1930-talet till mitten av 
1960-talet. 

På gaveln mot Odinsvägen
finns ett tibetanskt 
vishetsmantra målat. 



Dalarö gamla skola.

Det äldre skolhuset byggdes år 1875 och har byggts om ett 
flertal gånger, varvid exteriören har förändrats.
I bakgrunden ligger den nya skolan som har tillbyggts i 
omgångar. 
Idag undervisas här årskurserna 0-9.

Dalarö Folkskola 1914

Tre Berg och fyren Kofoten.

Huset som gränsar till Dalarö Torg kallas för ”Tre Berg” efter de 
tre ägarna i början av 1900-talet. Alla dessa hade namn som 
slutade på ”berg”.

Huset byggdes 1866 och har under åren genomgått omfattande 
förändringar och använts för olika ändamål som bostad, 
läkarmottagning, polisstation, kommunalkontor, bibliotek och 
museum med lokaler för hembygdsföreningen.  

Fastigheten ägs av Haninge kommun och skolan disponerar 
idag hela huset.

Fyren som syns till vänster om Tre Berg heter ”Kofoten” . 

Den var en av de första ledfyrarna i Stockholms skärgård, 
färdigställd 1883. Fyren är skänkt av Sjöfartsverket.


