Året Var
Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet
och med hjälp av boende på Dalarö.
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1860.
Grosshandlaren Johan Robert Thegerström äger Bergshyddan (Lyngsåsa) till 1903.
Vid Baldersvägen 46 låg Bergshyddan som nu kallas Lyngsåsa. Det var förläggaren och generalkonsuln
Eric Åkerlund som gav huvudbyggnaden sin nuvarande form på 1920-talet och ändrade namnet.
Bergshyddan ägdes av grosshandlaren Johan Robert Thegerström, far till sonen Robert som utbildade
sig vid Konstakademin, Académie Julian i Paris. Han var främst porträttmålare. Han gifte sig med
Elin Lamm som var kusin med Anders Zorns hustru Emma.
Till hans nära vänner hörde August Strindberg som ofta gästade familjen i Bergshyddan. När Strindberg
ville hyra bostad på Dalarö år 1891 hjälpte Thegerström honom att få hyra på Dalarö udd.
Strindberg blev lätt förälskad i Elin Thegerström och blev tvungen att begränsa umgänget med
vännerna för att inte gå för långt. Situationen återkommer i hans skådespel ”Leka med elden”.
Av olika skäl bröts senare vänskapen mellan Strindberg och Thegerström.

Konstnären Robert Thegerström, f. 1857 i London, d. 1919 i Stockholm.
Robert Thegerström vistades tolv år i Frankrike, där han målade figurkompositioner. Han for sedan till
Orienten, där han arbetade med landskapsmåleri, samt dukar med folktyper.
Robert Thegerström gifte sig 1887 med Elin Lamm, som antas vara den som avbildats på målningen
Lättja. Efter giftermålet med Elin Lamm som var kusin till Zorns hustru Emma blev Robert Thegerström
nära vän till Anders Zorn och tog starka intryck av hans friluftsmåleri. Efter hemkomsten målade han
svenska stämningslandskap med motiv från Djursholm och Särö, i vilka han gärna betonar det
atmosfäriska.
Robert Thegerström var även grafiker och har gjort fina blad i mezzotint. Robert Thegerström lät
uppföra och bodde under lång tid i ett av de första husen i Djursholm, Villa Tallbacken, ritad av
Ferdinand Boberg.

Robert Thegerström, foto från 1907.

Målningen Lättja.
Troligen målad på Dalarö.
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Förenklad karta, 2009.
Huvudbyggnaden på Lyngsåsa som
tidigare benämndes Bergshyddan.

Karta från 1911.

Några målningar gjorda på Dalarö.

Se även DHF:s skrift:

Uppe i bergen, Dalarö.

Dalarö Skans, 62 x 135 cm.

Vidsträckt skogslandskap,
Dalarö 1892.

Askfatet, Dalarö 1888.

