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Bildbeskrivning

Här bodde August Strindberg fem månader sommaren 1892.

I den här lilla stugan ”Cap Strindberg”, Birger Jarlsvägen 2 vid Dalarö udd hade Strindberg en mycket 

produktiv period och använde den som ateljé där han målade ett 30 tal av sina mest kända tavlor på 

papp och zinkplåt.

Så här skriver A. Strindberg till sin konstnärskollega Richard Bergh den 30 maj.
Broder,Vill Ni, om ej utflyttade till landet, söka mig i pingst, äro Ni mycket välkomna. Jag har mat och brännvin hemma! Vill Ni ta 
barnen med går det också bra, och är desto kärare.
Jag har en del målarstudier, eller fantasier, att visa dig. En ny ”rigtning” som jag uppfinnit sjelf och vill kalla skogssnufvismen (Fråga 
Bob!).

I stugan utförde han också  sina elektriska experiment med att tämja elektriciteten med hjälp av 

åskledare. 

Han utförde också försök med färgfotografering.

Så här skriver A, Strindberg till sin vän den svenske skulptören Per Hasselberg.
Hvad färgfotografien angår- ja! Jag känner i mig på halffödda idéer att problemets lösning ligger så nära att det bara är att räcka ut 
handen! 
En sak har jag vunnit med mina hål-blenden; att jag får färgerna rätt utan ortokromatiska plåtar. Nu tror jag att färgerna finns på de 
exponerade plåtarna, fastän de inte synas. Framkallningen med vätska måste vara felet, och jag ska framkalla med gaser.

Hans energi verkar outtömlig, denna sommar 1892.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2017 .                                



Ett hus med kulturhistoriskt värde. 
Utdrag ur Eva Rosanders: En kulturhistorisk bebyggelseutredning 1968. 

Avseende tomt Dalarö 2:74. Här omnämnt som Stadsäga 3. 

Byggnadsbeskrivning:

Mindre villan är en envånings rödmålad resvirkesbyggnad under plåtklätt sadeltak. 

Byggnaden är utvändigt med liggande fasspontpanel. Fönstren är av sexdelad typ. I 

norr har villan en envånings veranda under plåttäckt trefallstak, klädd med 

pärlspontspanel. Byggnaden innehåller kök och kammare med den ursprungliga 

inredningen bevarad. Kökets väggar och tak är klädda med pärlspontspanel. Järnspis 

med plåtkåpa finns bevarad. I kammaren finns en slammad tegelstensugn. Byggnaden 

står på sockel av sten. En bräddöbattang i S leder in till källarutrymmet under 

byggnaden.

Kulturhistoriskt värde:

Mindre villan är mycket väl bevarad både till sin exteriör och till sin interiör. 

Den ger ett gott exempel på en enklare bostad från 1880-talet och måste härigenom 

anses besitta ett kulturhistoriskt värde.
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