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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1881.
Dalarö Hotell säljs av Anders Petter Berg till målarmästare Martin Eklund från Stockholm.
Dalarö Hotell, tidigare Dalarö gästgiveri, hade då varit i släkten Bergs ägo i 80 år och var deras
största arrendeinkomst.
Martin Eklund var ägare av hotellet 1881 – 1907.
Mamsell Octavia Hultman som tidigare arbetade på hotellet fortsätter som restauratris under den nya
ägaren Martin Eklund. Under den perioden kallades hotellet Eklundshof. Men eftersom det var
Hultman som styrde och rådde med allt på hotellet så kallades hotellet för ”Hultmans hotell”.
Det var också Octavia som med ångbåt reste in till Stockholm för att uträtta affärer för hotellets
räkning.
Aftonbladet 1883-04-10.
Enligt annonsen hade Dalarö Hotell öppet från 16 maj till och med 30 september och för den
perioden sökte man utskänkningstillstånd.
Av annonsen framgår att länsstyrelsen hade medgivit utskänkning av brännvin alla dagar i veckan, från
när man öppnar till kl. 23.00 på kvällen.
Undantag är sön- och helgdagar då utskänkning får ske först efter gudstjänsten.
Kommunalnämnden på Dalarö, tycks ha bestått av nykterister för man gick emot länsstyrelsens beslut
och avstyrkte utskänkning av brännvin.
Länsman Norman tvingas då köra över Dalarö kommunalnämnd och motiverade beslutet med att en
restaurang med utskänkningstillstånd behövs på den mycket välbesökta badorten Dalarö.
Han hänvisade också till en skrivelse från nitton personer som inte ville ha ett ”torrlagt” Dalarö.
Hotellet brann 1890.
Hotellbyggnaden var endast försäkrad till 15 000:- och lösöret till 10 000:- varför ägaren,
Martin Eklund, kom att göra en stor förlust.
Efter branden uppförde Martin Eklund ett nytt flott hotell.
Det är betydligt större än det nerbrunna och innehåller schweizeri och tre matsalar, tre verandor och
sexton gästrum samt är uppfört av sten i två våningar.

Se mer i DHF:s redovisning SC191.

