Fiskarhamnen

Teckning ur Dalarö Turistbyrås prospekt
”Sevärt i Dalarö” 1987

I Fiskarhamnen nedanför 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.
Här finns ett gammalt 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.
Här finns även 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.

På följande sidor finns närmare uppgifter om de olika bilderna

2014-08-21 Fiskarhamnen
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.

2014-09-06 Fiskarhamnen

Idag används huset som vandrarhem.
Lilla huset till höger 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.
2013-09-03 Båtvinsch vid Fiskarhamnen
Placerad invid det som en gång var tullpassningshuset.
Se vidstående text.

2013-09-12 Fiskarhamnen
Utsikt från Tullhusparken.
Till vänster det som kallas Eklunds udde och i förgrunden den del av
Fiskarhamnen som används för nyttotrafik.

2010-09-06 Fiskarhamnen

2008-04-27 Fiskarhamnen
I förgrunden Strand Hotell och Spegels udde.
Mitt i bilden, tegelhuset, syns Tullhuset

2010-02-XX Fiskarhamnen
Infrusen båt vid lilla gästhamnsbryggan vid Spegels udde.

2010-01-08 Fiskarhamnen
Arbetsbåten ATLE hemma hörande på Korsholmsvarvet.
Båtvarvet ligger på Korsholmen mitt emot hotell Bellevue
på Dalarö.

