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.

Detta är en fördjupning
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Se nästkommande sidor

1892.
Låg Oskar den II med sitt fartyg Drott vid Dalarö och inbjöds till en soaré där Dalaröbon /
operasångerskan Selma Ek uppträdde.
Sommaren 1892 låg kung Oscar II med sitt fartyg Drott 8 dagar utanför Dalarö. I samband med besöket
inbjöds Oscar II till en soaré med sång, dans och musik på Dalarö Sommarhotell med uppträdande av
operasångerskan Selma Ek.
Vid konungens avfärd hade Dalarö anordnat en storartad illumination*, vilken Hans Maj:t åsåg från sitt
fartyg, som färdades utmed stranden.
* Festbelysning.
Oscar II brukade ofta lägga till med ”Drott” för en svängom på Societetshuset innan han fortsatte till
Marstrand.
Veckojurnalen 1952 nr 30:
De befolkades till lika delar av Stockholms skönt klingande societet och av dess judiska patricier som
också var tillräckligt kontinentala för att söka vad man kallade Sommerfrische i skärgården. Medan den
ena kategorien hugnades med besök av kung Oscar på Drott resulterande i illuminerade festiviteter
gästades den andra av allsköns skriftställare och målarbohemer, vilka befäst Dalarös ställning i den
svenska kulturhistorien.
Oscar II, Oscar Fredrik, f. 1829 d. 1907 på
Stockholms slott, var kung av Sverige 1872-1907,
kung av Norge 1872–1905, samt hertig av
Östergötland.

Läs mer om operasångerskan Selma Ek i
DHF:s redovisning SC100 och SC101.
DHF:s medlemsblad 2017 nr 4: Selma Ek, en
dramatisk operasångerska.

HMS Drott.

HMS DROTT byggdes redan 1877 vid Bergsunds varv. Hon hette då Ran och var flottans första
moderna min- och torpedkryssare. Hon var oceangående och användes som chefsfartyg för högste
befälhavaren över kustflottan och från och med 1882 bar hon den högste befälhavaren för
krigsflottans flagg, det vill säga kung Oscar II. Det var nu hon döptes om till Drott. Året efter bytte
man ut den tidigare tunga bestyckningen till betydligt lättare. Efter det tjänstgjorde hon i första hand
som just chefsfartyg.

