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PORTEN TILL PARADISET - DALARÖ  

 
Redan under 1600-talet grundades Dalarö som tull- och lotsstation för att under 1800-

talet bli en societetsort men kung Oskar II som magnet, men det var Strindberg som gav 
orten smeknamnet ”porten till paradiset”. 

 
Kymendö har varit i samma släkts ägo i över 200 år och från förra seklets mitt äger 

familjen Wahlströms ön och utgör idag öns hela befolkning. Mest känd är nog Kymendö för 
att ha inspirerat August Strindberg att skriva romanen Hemsöborna. Hans skrivarstuga 

finns kvar och här har romanerna Mäster Olof och Det nya riket kommit till.  

 

TORSDAGEN DEN 24 AUGUSTI 2023 
 

Kl. 07.40 Avresa från Oxelösund, järnvägsstation 
Kl. 08.00 Avresa från Nyköping, Brukslagarvägen 
 
Vid ankomst till Dalarö kl. 10.00 serveras förmiddagskaffe på Tullhuset. Här får vi en 
introduktion till Dalarö och det klassiska Tullhuset, som byggdes 1788 på uppdrag av 
Gustav III, Sveriges renässanskonung. 
 
Sedan beger vi oss ner till hamnen och går ombord på en guidad båttur kl. 11.30-12.30. 
Turen går från Dalarö ström, där Sveriges förste regent Gustav Vasa satt fången 1518 på 
den danske kungens fartyg och där fick motivationen att grunda Sverige. Förbi Dalarö 
skans, som började uppföras 1656, upp längs Ornökusten, en av Sveriges största öar och 
förbi Strindbergs Hemsö ( Kymendö ) och tillbaka till Dalarö. 
 
Vi äter lunch på Tullhusets restaurang. 
 
Efter lunchen gör vi en guidad vandring med korta avstånd i byn. Vi besöker Dalarö vackra 
kyrka från 1652. Tid efteråt att besöka byns affärer, bageri, fiskaffär mm. 
 
Hemresa för att vara åter i Nyköping ca kl. 17.30. 
 

Pris per person: 1.195:- 
 
I priset ingår:  
bussresa, kaffe och smörgås, lunch inkl. måltidsdryck samt kaffe och kaka, besök och 
guidningar enligt programmet. 


