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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1871.
August Strindberg besöker Dalarö vid många tillfällen på 1870-talet och hyr på Dalarö sommaren
1880, 1891 och 1892. Hans första minnen från Dalarö beskrivs i hans tidigaste prosaverk från 1872.
Johan August Strindberg född 22 januari 1849 i Stockholm, död 14 maj 1912 i Stockholm, han var
tredje barnet av sju syskon.
August Strindberg anlände första gången 1871 till Dalarö med hjulångaren Jacob Bagge till ångbåtsbryggan (Hotellbryggan) för vidare transport till Kymmendö.
Sommaren 1872 återkom Strindberg till Kymmendö med fyra vänner.
Dalarö besöktes flera gånger under åren 1871 - 1873 för proviantering och för att hämta post hos
källarmästaren på värdshuset.
I novellen “Huruledes jag fann Sehlstedt” från 1874 som ingår i skriften “ I vårbrytningen” skildrar
Strindberg en sommarsegling med tulljakt från Dalarö till Sandhamn.
Samma inledning har författaren också i skriften “En berättelse från Stockholms skärgård” som skildrar
den 22-årige Strindberg och hans kamraters liv på Kymmendö. Inledningen lyder” Klockan är 5 på en
sommarmorgon. Dalarö sofver ännu, trött av föregående dags tröttsamma overksamhet......tjäran
börjar lukta i fogarne på tulljakten som ligger förtöjd vid Spegels brygga –.. Kl är 6 - ångbåten
signalerar lots- .....”
Juni månad 1880 hyrde Strindberg med hustrun Siri och dottern Karin hos snickaren
Lars Olsson Hagberg, Heimdalsvägen 1, innan de flyttade ut till Kymmendö.
1891, under augusti månad hyrde Strindberg huset vid Berghamnsbacken av kronolotsen
Ernst Ludvig Sundin.
Strindberg kom tillbaka följande sommar, 1892, då han hyr undervåningen hos tullvaktmästare
Carl Anton Jansson, Birger Jarlsvägen 2. Bild på detta hus saknas.
Författaren August Tavaststjärna hyrde övervåningen. Denna sommar blev hans hustru,
skådespelerskan Gabrielle Kindstrand föremål för Strindbergs uppvaktning.
I det mindre huset längre ut på udden, ”Cap Strindberg”, hade Strindberg sina elektriska apparater där
han utförde sina experiment.
1892 målar Strindberg ett 30-tal av sina mest kända verk på Dalarö.
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Se även DHF:s redovisning SC219: Strindberg och Dalarö från 2012.
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