
Musikpaviljon som låg nere vid Hotellbryggan invid 
Dalarö Hotell kom från Strömparterren i Stockholm

Ca 1920

VykortDen magnifika musikpaviljongen invid dåvarande 
Dalarö Hotell flyttades från Strömparterren i 
Stockholm  till Dalarö  omkring 1912 . 
Den revs sedan 1924 och vidare öde är okänt.

Strömparterren i Stockholm anläggs

Efter färdigställandet 1807-10 gick platsen först under mer tillfälliga benämningar som ”halvrundeln” eller 
”hamnplatsen” då den var planerad som hamnplats för främst fiskebåtar. Hamnplatsen blev mest till ett upplag 
med förråd för fiskeredskap och var bemängd med ogräs. De under den nya bron inrättade fiskerierna vållade 
ofta olyckshändelser och hindrade även båtfarten och vattenloppet under brovalven varför Kungl. Majt. 1821 
beslutade att fiskeverken omedelbart skulle tas bort.

Överstelöjtnant F. A. af Lidströmer (son till den tidigare arbetschefen för Norrbrobygget J. af Lidströmer) 
gjorde 1831 ritningar till en promenadplats med planteringar på den halvrunda platsen. En järnbro i bågform 
från Samuel Owens verkstad placerades över den genom området gående kanalen. Grindar och staket, 
levererade från Krokfors bruk i Västmanland, sattes
upp 1832

Trädgårdsmästaren direktör Anders Lundström, från Bergianska trädgården, stod för anläggandet av
planteringarna. De popplar som planterades 1831 stod kvar i över hundra år. Parterren öppnades för 
allmänheten i augusti 1832. Försöket att kalla platsen Josefinelund
efter dåvarande kronprinsessan misslyckades och Strömparterren blev snabbt det etablerade namnet.
Strömparterren var den första kommunala parken men var anlagd på statlig mark.



Schweizerirörelserna

Hovkonditorn A. C. Behrens blev den första att driva schweizerirörelsen (= konditori) under Norrbro. 
Behrens fick här tillstånd att försälja ”konfityrer, glacer och andra refraichisementer med undantag av 
starka drycker”. En planerad träbyggnad för konditoriverksamhet
kom inte till stånd då det ansågs att platsen - där i dag, 2010,  Medeltidsmuseet entré och 
personalutrymmen är belägna - var lämpligare. Direkt framför valven under Norrbro byggdes en
enklare paviljong som stod kvar till runt 1860 då den ersättes av en mer påkostad uppförd i järn och 
glas och som stod kvar till mitten av 1930-talet. Behrens drev verksamheten mellan 1838 och 1854.
Därefter tog August Davidsson över mellan 1854 och 1867.

Näste innehavare var hovkonditor J. Lagergren 1867-69. Manne Davidsson stod för driften mellan
1870 och 1882. Davidsson satte här upp de två första tidningskioskerna i Stockholm på vardera sidan av
schweizeriet. Under Davidsson tid tillkom musikpaviljongen som vände sin scen mot restaurangen. Den
tidigare kanalen, med medeltida ursprung som var ett spår av en av de ursprungliga strömmarna 
mellan holmarna, fylldes igen 1895.
Hugo Berns drev schweizeriet 1882-1907 och inredde även ett av de långa rummen under bron till
”Salong” som ett komplement till musikestraden på parterren med musikuppträdanden av olika kapell 
och ”goss-orkestrar” från syd- och centraleuropa.




