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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Se nästkommande sidor

1917.
Doktor Gunnar Söderberg köper Rosenön och låter uppföra huvudbyggnaden och anlägger trädgården.
Krogarholmen/Rosenön stannade i släkten Bergs ägo till 1917 då den köptes av Gunnar Söderberg.
Familjen Söderberg erbjöds även att köpa mark vid Svinudden, men tackade nej vilket de senare
ångrade.
Gunnar Söderberg var filosofie doktor född i Stockholm.
Han studerade några år i Uppsala och därpå i Leipzig där
han sedan disputerade för filosofie doktorsgrad på en
avhandling ”Die Handelsbeziehungen Zwischen Schweden
Und Deutschland”.
Krogholmen /
Återkommen till Sverige var han en tid verksam vid en bank
Krpgarholmen.
och fortsatte därpå med språk- och litteraturstudier i
England och Frankrike.
1910 inträdde Gunnar Söderberg i den av fadern,
hovbokhandlare Bernhard Söderberg, drivna firman
AB C. E. Fritzes hovbokhandel och blev 1916 dess
verkställande direktör när fadern dog.
Fritzes bokhandel var Stockholms förnämsta bokhandel och låg på Fredsgatan vid Gustav Adolfs torg i
den byggnad som idag inrymmer Medelhavsmuseet.
Hovbokhandeln hade inom samma lokal en konsthandel med utställning av in- och utländska
konstnärers oljemålningar och akvareller.
Enligt Strindberg fanns kulturen i Stockholm på Fritzes bokhandel.
Doktorsfamiljen lät bygga den pampiga herrgårdsliknande huvudbyggnaden i början av 1920-talet med
sin vackra enkla, stilrena fasad och med skiffertak med koppardetaljer i takkuporna.
Byggnaden hade en innergård med två flyglar, en för gäster och en för anställda.
Huvudbyggnaden innehöll tre praktrum: matsalen, salongen och biblioteket vilka vette mot terrassen i
söder. Under byggskedet bodde familjen Söderberg i Strandvillan.

Mer om
huvudbyggnaden.

Krogarholmen / Rosenöns
olika ägare genom åren:
Familjen Söderberg 1917 – 1957.
LKAB 1958 – 1978.
Hyresgästernas Riksförbund 1979 – 2008.
Skypemiljardären / IT-entreprenören Niklas Zennström 2008.
2008 Enligt byggnadslovet skulle den vackra huvudbyggnaden uppförd av doktor Söderberg bibehållas.
Men det visade sig att grunden var i dåligt skick varvid den delvis revs.
Den nya huvudbyggnaden har på ett förtjänstfullt sätt återskapats med sin vackra fasad.
Huvudbyggnaden på Rosenön
-
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