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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Se nästkommande sidor

1902.
I början av 1900-talet skapas en sammanslutning ”Dalaröklubben” som uppför
teaterföreställningar, sommarfester och spex.
Festligheter anordnades av ”Dalaröklubben”, en sammanslutning av sommargäster som sommartid
ordnade glada och oförargliga upptåg. Dalaröklubben fanns som förening mellan 1902 och 1912. Det
var badläkaren Dr. Hiller som samlade unga och äldre omkring sig och tog initiativet till Dalaröklubbens
bildande. Klubbens ordförande var då general Rudbeck, också kallad Knycken, därför att han fått en
kula i axeln och ryckte på den när han gick. I sällskap hade han alltid hunden Piff, som gick två meter
bakom på militäriskt vis. Klubbmästare var Johan Brattström. Arvid Ling var teaterdirektör, en mycket
angenäm befattning, då aktörerna aldrig ville ha någon lön och åskådarna ansåg lämpligast att lämna
all kritiklust hemma och infinna sig bildlikt talat iförda endast ett gott humör.
De gav även ut bladet ”Dalarölimpan” och ”Dalaröposten” med skämt, nyheter och reklam.
Ett stående inslag varje midsommar var att ”Kung Sommar” anlände till Hotellbryggan under
kanonsalut, viftningar och hurrarop och fördes i en blomsterprydd triumfvagn till Schweizerdalen,
omgiven av musikkår och ett färgglatt sällskap. Där pågick festligheter till kvällen som avslutades med
en ståtlig bal.

1903 såg klubbens styrelse ut så här.
Läs mer om Dalarölimpan och Kung Sommar:
Artikel A523: Saxat ur Dalarölimpan.
Bildanalys nr. 735, 736 och 737: Annonser ur Dalarölimpan 1908.
Bildanalys 2567: Kung Sommar.

Hotellbryggan 1902.
I väntan på Kung Sommar.

Citat ur Conny Burmans bok
”Från Skvallerbänken”.

Citat ur Conny Burmans bok ”FRÅN SKVALLERBÄNKEN” med undertiteln ”Hågkomster från
badorter och sommarnöjen” utgiven på Albert Bonniers förlag år 1907. Boken handlar om
Dalarö och societetslivet på 1890-talet och framåt.
Efter en ovanligt kall och regnig försommar år 1902 kom badhusläkaren Dr Hiller och frågade mig
om jag kunde hjälpa honom att anordna en fest. Det behövdes pengar, så att man kunde hyra en
gemensam lokal. Han hade fått klagomål från flera ungdomar, tyckte att Dalarö blivit tråkigt.
Så kom då midsommardagen med vackert väder. Pastor I. Zetterqvist predikade om bl. a.
sommarens högtid och därefter föreslog vi att han skulle anordna en gemensam fest, både
sommargäster och den bofasta befolkningen skulle vara med och alla skulle bidraga till festen.
Programmet blev:
Den länge efterlängtade Kung Sommar skulle anlända till Dalarö och från sin slup landstiga vid
Hotellbryggan. Därifrån skulle han, omgiven av genier och skogsnymfer föras i en blomsterprydd
triumfvagn till den vackra Schweizerdalen. Där skulle det bli en stor fest som skulle sluta med en
ståtlig bal i den Hjortska villan Bellevue. Med hjälp av de pengar man fick in genom
midsommarfesten kunde man nu hyra en lokal för den nybildade Dalaröklubben samt bilda en
styrelse. I klubblokalen läste man tidningar, höll föredrag och då och då gavs det föreställningar.
Klubben anordnade segel- och roddtävlingar, baler och månskensutflykter till Utö och Dalarös
ungdomar har nu fått fullt upp att göra.
Under sommaren 1904-1905 vikarierade Gotthold Arbman som badhusläkare för Dr Hiller.
Dr Arbman blev en mycket omtyckt badhusläkare. Genom sin läkarverksamhet och sitt glada sätt,
höll han dalaröborna inte bara friska utan också vid gott humör. Han var med i Dalaröklubbens
styrelse och hjälpte till att anordna de mera skämtsamma sakerna till bazarfesterna. Till dessa
hade han bl. a. redigerat tillfällighetsbladet "Dalarölimpan".

Resultat av Dalaröklubbens
kappsegling den 14 augusti 1904.

