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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1880.
Anders Zorn med Emma Lamm vistades under åtta somrar hos lotsen Gustaf Dahlström.
Många av Zorns berömda målningar har skapats på Dalarö och närliggande öar.
Familjen Lamm var en ansedd judisk familj, som hyrde hos lotsen Gustaf Dahlström på nuvarande
Birkavägen 14 under tjugotvå års tid. Paret Anders Zorn/Emma Lamm bodde hos hennes familj på
Dalarö under åtta somrar och här målade Zorn flera av sina mest berömda verk.
Anders och Emma.
På nyåret 1881 träffade Anders Zorn Emma Lamm hemma hos Emmas svåger, bokförläggare
Hugo Geber. Zorn hade blivit ombedd att utföra ett porträtt av unge Nils Geber och moster Emma var
tillkallad för att hålla ordning på sin bångstyrige systerson. Säkert en gammal tant, tänkte Zorn, men
ack så fel han hade! De blev djupt förälskade och i juni förlovade de sig i all hemlighet.
Emmas familj bodde i Stockholm på vintrarna och till sommaren flyttade hela hennes familj ut till
skärgården, närmare bestämt till Dalarö där de hyrde av mästerlotsen Carl Gustaf Dahlström.

Birkavägen 14.

Anders och Emma 1886.

Se även DHF:s
Medlemsblad Shimmyn: September 2020: Anders Zorn, Dalarö, 100-årsminne.
Artikel A369: Text ur auktionstidningen utgiven av Auktionsverket 2010 m. m.
Mer om Zorn och familjen Lamm.

1891
På trappan till det övre vita huset, invid Brandbacken/Brandstigen, med adress Birkavägen 14,
sitter Anders Zorn och har antagligen en tidning i sin hand.
Närmast honom hans hustru Emma Lamm.
De sägs ha förlovat sig i hemlighet i bersån nära trappan år 1881.
Stående bakom med något tyg på vänster arm är Emmas mor, änkan Henriette Lamm.
Till vänster på fotot har vi pigorna eller tjänstefolket som vi inte har namnen på.

