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På den första kända tomtkartan över Dalarö från 1740, upprättad av lantmätaren
och löjtnanten Johann Nessner, framgår att platsen då beboddes av
lotsåldersmannen Georg Gagge.
1796 upprättade Jeremias Lifman en karta över Dalarö och i beskrivningen av
denna tomt nämns att här fanns en bagarstuga, två bodar, en vedbod, svinhus,
ladugård, fähus samt kryddgård och trädgårdstäppa.
På 1850-talet köptes fastigheten av den siste kommendanten på Dalarö skans,
major Johan Ulrik Cedercrona.
Efter hans död 1855 säljer arvingarna 1862 fastigheten till källarmästare Adolf
Lindgren och hans hustru Maria från Stockholm. De öppnar då matservering och
pensionat. Troligtvis fick byggnaden sitt nuvarande utseende vid denna tid.
Maria Lindgren hade varit restauratris på frimurarlogen i Stockholm och genom
sin kokkonst lockade hon många kända stockholmare till Dalarö.
För att komma i åtnjutande av hennes uppskattade traktering måste man vara
socialt accepterad och inskriven i societeten.
Här ordnades små trevliga samkväm med sång, musik och dans i den vackra
lokalen. Glansperioden varade mellan 1864 till 1914.
Från 1880-talet till 1958 saknas ägarförteckning.
1958 köper Helga Broman fastigheten. Hon bedriver här pensionatsverksamhet
och arrangerar fester av olika slag.
1981 förklarades Societetshuset som byggnads minne.
Efter Helga Bromans död 1989 ärver hennes dotter Ulla-Britt Karlsson och
hennes söner, Hans och Peter Melander fastigheten och verksamheten bedrivs
som tidigare.
Från och med 2002 är Societetshuset privatbostad.
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Då huset 1992 var i stort behov av ommålning utvändigt togs kontakt med Riksantikvarieämbetet som konstaterade att
huset tidigare hade varit ockragult en period.
Societetshuset är en timrad tvåvåningsbyggnad under plåttäckt sadeltak. Byggnaden är på nedre botten klädd med
fasspontpanel med inklädda knutar samt har ett våningsband. Byggnaden ovan våningsbandet är rikt ornerad.
En utförlig byggnadsbeskrivning finns i Eva Rosanders kulturhistoriska bebyggelseutredning 1968 som finns att låna på
Haninge bibliotek.

På övervåningen finns mycket som påminner om forntida glansdagar

En bred trappa förenar våningsplanen

I bottenvåningens rum är den ursprungliga karaktären inte bevarad.
Här fanns tidigare en strikt uppdelning mellan ägare och tjänstefolk, mellan ekonomivåning och sällskapsvåning.
Nu finns bara de ursprungliga dörrarna kvar. Kakelugnar och spismurar är nu borttagna. Toalettrum för gäster finns
nu i bottenvåningen.

