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.
Forskningsfartyget Vega anländer till Stockholm 24 april efter att ha ankrat vid Dalarö.
Forskningsfartyget Vega som passerade Nordostpassagen 1878-1880 stannad till i Dalarö på vägen hem
till Stockholm. Expeditionen anses vara bland de främsta svenska vetenskapliga framgångarna.
Expeditionen Vega:
A. E. Nordenskiöld hade redan genomfört en rad forskningsresor i arktiska trakter, bland annat
till Svalbard, Västgrönland, Karahavet och floden Jenisej.
År 1877 började Nordenskiöld sin planering av expeditionen att finna Nordostpassagen och i juli
framlade han en detaljerad plan till kung Oscar II[ som accepterade förslaget. Bland finansiärerna fanns
dåvarande ordförande i Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG), Kungliga Vetenskapsoch Vitterhetssamhället i Göteborg och privatpersonerna Aleksandr Sibirjakov och Oscar Dickson.
Expeditionsfartyget "Vega", ett sex år gammalt ombyggt tremastat sälfångstfartyg, inköptes till
expeditionen och byggdes om på Karlskrona örlogsvarv för offentliga medel
Fartyget Vega stävade ut från Tromsø den 21 juli 1878 och passerade Kap Tjeljuskin den 19 augusti, så
långt allting väl. Men den 26 september frös det fast och såväl Nordenskiöld som hans fartyg blev
sittande i tio månader i packisen. Tiden utnyttjades till forskning, främst etnologisk sådan. Man
studerade tjuktierna, ett isolerat folkslag man kom i kontakt med.
Till slut ändade äventyret ändå i triumf, då fartyget 18 juli 1879 kom loss och kunde segla de sista 100
sjömilen till Berings sund och fullborda sin resa till Stilla havet med alla resenärer i behåll. 20 juli
passerade man Östkap och 2 september kunde man telegrafera från Yokohama om den lyckade färden.
Ryktet om bragden att ha funnit Nordostpassagen spred sig över världen och hemresan blev en
triumffärd runt Asien och Medelhavet med slutstation i Stockholm den 24 april 1880.

”Det var öfverenskommet, att vårt intåg i Stockholm först
skulle ega rum den 24 april om aftonen, men vi afreste från
Kjöbenhavn redan natten mot den 20 för att vara säkra att ej,
till följd af motvind eller annan oförutsedd motgång, komma
fram för sent till festerna i Sveriges hufvudstad. Till följd af
denna försigtighet framkommo vi till Stockholms skärgård
redan den 23, så att vi nödgades under natten den 23-24 ligga
stilla vid Dalarö. Här möttes vi af befälhafvande
amiralen Lagercrantz, som på konungens befallning med
ångaren »Sköldmön» förde våra familjer oss till mötes”.
Mer om expeditionen.

Vegas besättning. Här Napoli 29 febr. – 11 mars 1880.

Vegas ankomsten till Stockholm 24 april 1880.

