Följ med på vandringar på Dalarö

2 Juli / 16 Juli / 6 Aug

Lördag 2 juli . Samling kl. 14.00 utanför Tullhuset på Dalarö.
HISTORISK DALARÖVANDRING med Gurli Malmsten
Dalarö, skärgårdssamhället i Haninge kommun, har låtit tala om sig i
historien, bl.a. som flottbas under 1500-talet. Dess egentliga födelse
dateras till 1636 då tullkammare inrättades på platsen. Dalarö fick även
betydelse som lotsstation. När ångbåtstrafiken slog igenom på 1800-talet
blev skärgården tillgänglig för en bredare medelklass och man började
bygga sommarhus i tidstypisk schweizerstil. Societetslivet blomstrade,
konstnärer som Anders Zorn, August Strindberg och Ernst Josephson sökte
sig hit för att måla och koppla av. Vandringen ska visa hur livet kan ha tett
sig sedan 1600-talet och utvecklingen fram till våra dagar.
Vandringen tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr.
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.

Lördagen 16 juli.
Samling kl. 14.00 på Dalarö torg.
KONSTNÄRERNAS DALARÖ, en vandring med Gurli Malmsten
Dalarö har sedan slutet av 1800-talet lockat ett stort antal konstnärer för att en
kortare eller längre tid vistas här och utöva sin konst.
Konstnärinnan Eva Bonnier tillbringade redan som barn flera somrar på Dalarö.
Hon var dotter till bokförläggaren Albert Bonnier som hyrde på Dalarö från
slutet av 1870-talet. Här lärde hon känna flera blivande kollegor som Hanna
Pauli, Rickard Bergh, Ernst Josephson och Anders Zorns fru Emma Lamm. I Paris
träffade hon Per Hasselberg, Robert Thegerström och Carl Larsson, som även de
kom att tillhöra den så kallade Dalarökolonin. Vandringen kommer att följa
deras fotspår.
Högst upp på Jungfruberget lät Eva Bonnier i slutet av sitt liv uppföra sin villa,
ritad av Ragnar Östberg. Även August Strindberg vistades på Dalarö men han
ägnas en egen vandring.
Vandringen tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr.
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.

Lördagen 6 augusti. Samling kl. 14.00 utanför Tullhuset på Dalarö.
STRINDBERGSVANDRING med Gurli Malmsten
Strindberg besökte Dalarö under tio somrar. Hans första minnen från Dalarö
beskrivs i hans tidigaste prosaverk från 1872, En berättelse från Stockholms
skärgård: ”Klockan är 5 på en sommarmorgon. Dalarö sover ännu –
tullvaktmästarne och lotsarne snarka vid öppet fönster in i tullstugan – Kl är 6 –
ångbåten signalerar lots – handelsmannen öppnar sin bod – gästgivaren tar sin
morgondryck ute på flustret och tittar på termometern om hans gurkor frusit.”
Sommaren 1892 målade Strindberg ett 30-tal av sina främsta tavlor på Dalarö
udd.
Vandringen tar ca 1.5 timme. Kostnad 30 kr.
Gratis för medlemmar i Dalarö hembygdsförening.
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