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I sin villa Skärlkarlsbo tillbringade Carl Bergman med familj sina somrar. 



Eva Rosander 1968 
= 211E sidan 288

1893

Skärkarlsbo
Friggavägen 4.      Dalarö 8:7.       Jordeboks nr 153.        Rote: Krokroten.     Äldre beteckning 211E.   



Ur Eva Rosanders skrift från 1967 

Villa: 
Uppförd 1873.

Exteriör: 
Förändrad

Uthus: 
Ombyggt i sen tid. Utan intresse.

Historik: 
Villan uppfördes 1873. 1874 står den taxerad 
till 10 000:-, vilket tyder på en byggnad av den 
nuvarande byggnadens format. 1874 tillhörde 
fastigheten änkefru Bergman Olsson. 

Beskrivning:
Villan består av ett timrat hus i en och en halv 
våning under tegeltäckt sadeltak. Byggnaden försågs 
1949 med sin nuvarande hålkälade lockribbspanel. 
Villans fönster av varierande typ, men de sexdelade 
dominerar. Byggnaden är helt omändrad och har i 
sin exteriör föga ursprunglighet, varför den måste 
anses av ringa intresse.
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1873



Utanför Skärkarlsbo. Utsikt mot öarna utanför Dalarö
Från vänster: Professor Rogberg med fru och dotter, Carl Bergman. 
Familjen Rogberg var hyresgäster i villa.

Enligt adressbok från 1904 finns professor C E J Rogberg boende vid Drottninggatan 69 i Stockholm, i hörnet av gamla 
Tunnelgatan.



Carl H Bergman 18   1828-1909 Född:1828-06-20 – Stockholm      Död:1909-02-17 – Stockholm

Skriftställare, Präst, Ogift. 

Föräldrar: grosshandlaren Johan Bergman Olsson och Henrika Deutsch. 
Åtnjöt undervisning i nya elementarskolan i Stockholm; student i 
Uppsala 30 jan. 1847; disp. 21 nov. 1849. ; fil. kand. 28 mars 1851; 
disp. 31 maj s. å. ; fil. magister 16 juni s. å.; avlade teoretisk teol. 
examen 11 sept. 1855 och praktisk teol. examen 19 dec. s. å. Erhöll 
infödingsrätt i Härnösands stift 18 apr. 1856; prästvigd för tjänstgöring 
i nämnda stift 8 sept. s. å.; pastorsadjunkt i finska församlingen i 
Stockholm 1858—70; extra lärare vid nya elementarskolan 29 dec. 
1859; adjunkt 31 dec. 1860; avlade pastoralexamen 6 nov. 1863; erhöll 
på egen begäran avsked från sin lärarbefattning 10 juni 1868; 
tjänstgörande e. o. hovpredikant 3 maj 1869; entledigad på egen 
begäran 1898. Fil. jubeldoktor 31 maj 1901; utsedd till teol. doktor vid 
Linnéfesten 24 maj 1907 men avböjde den erbjudna värdigheten. –

Biografi 
B., som största delen ar sitt liv bodde i Stockholm, i rätt stor 
tillbakadragenhet och utan att mycket deltaga i det offentliga livet, 
utgjorde en av de i det fördolda verkande andliga krafterna i sin tids 
kyrkoliv. Hans fader var hemmansägarson från Nederkalix. Utrustad 
med stora affärsanlag, upparbetade denne den trävaruaffär, han 
grundlagt i Norrbotten, till ett betydande omfång och förvärvade sig en 
ganska ansenlig förmögenhet. Affären leddes från Stockholm, dit han 
inflyttade på 1820-talet. Somrarna tillbragte familjen i Kalix, först i 
Norbyn, sedan på det natursköna Björkfors. Ekonomiskt oberoende 
efter faderns död, 1865, avstod B. från tanken på vidare prästerlig 
befordran, ehuru ett par gånger erbjuden patronellt pastorat. I den 
fäderneärvda fastigheten Rosenvik på Djurgården framlevde han sitt 
liv, först tillsammans med modern till hennes död, 1880, sedan ensam. 
Somrarna tillbragte han på Dalarö i sin villa Skärkarlsbo.
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