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

1941.
Operasångerska Selma Ek, sopran, debuterade 1878 på Kungliga Operan.
Selma Ek var ägare till fastigheterna Dalarö Strandväg 13 och 15 fram till sin död 1941.
År 1884 köper operasångerskan Selma Ek, då 28 år gammal, Stora Dalarö 12, av Anders Petter Berg
på Smådalarö gård. Stora Dalarö 12 omfattade då två fastigheter. Dessa fastigheter är i dag
Dalarö Strandväg 13 (2:91) och Dalarö Strandväg 15 (2:92).
På fastigheten Dalarö Strandväg 15 fanns 1884 en villa, byggd av byggmästare Lidström från
Sandemar. Villan var en tvåvåningsbyggnad med sju rum och två kök och med två ytterdörrar, en till
nedre planet och en till det övre planet. I denna villa bodde systrarna Selma och Maria Ek.
Fem år senare 1889 anlitar Selma Ek byggmästare Lidström som låter uppföra två hus på fastigheten
Dalarö Strandväg 13 för uthyrning. Selma Ek förblev ägare till fastigheterna Dalarö Strandväg 13 och
15 fram till sin död 1941.
Selma Ek var ogift och barnlös. Hon utövade en icke obetydlig välgörenhet. Stora belopp donerades
till Artisternas pensionsförening och till Engelbrekts församling, där hon hade en lägenhet. Även
Dalarö kommun fick en stor donation, de två fastigheterna Dalarö Strandväg 13 och 15. (År 1959
slogs Dalarö kommun ihop med Österhaninge kommun och Dalarö kommun upphörde).
Hennes önskan var att fastigheterna skulle bli ålderdomshem för boende på Dalarö.
Dalarö kommun ansåg dock att fastigheterna var mindre lämpliga för ålderdomshem och sålde
fastigheterna. Av försäljningssumman bildades ”Fröknarna Selma och Maria Eks fond”. Fonden
förvaltades av Dalarö kyrka och den årliga avkastningen utdelades av kyrkoherden till behövande på
Dalarö. Fonden finns ej längre enligt kyrkan. Om den har uppgått i någon annan fond har ej gått att
spåra.
Mer om Selma Ek.

Dalarö kommun sålde fastigheten Dalarö Strandväg 13, till sjökaptenen, mästerlotsen och
konstnären Oscar Fagerlind, Dalarö. Fastigheten Dalarö Strandväg 15 såldes till lotsen, Karl-Ivar
Eriksson.

Dalarö Strandväg nr 13 och 15 år 2014.

Selma Ek.
Hon är född 1856 i Stockholm, Klara församling och var fosterdotter till ståthållare Carl Erik Lagerstråle.
Ståthållarämbetet som hade till uppgift att förvalta kungens slott.
Carl Erik Lagerstråle avancerade så småningom till chef för Ståthållarämbetet, som idag närmast
motsvaras av Statens Fastighetsverk.
Selma Ek studerade sång vid Musikaliska Akademien 1873 – 1878 och debuterade på Kungliga Operan
1878, vid 22 års ålder.
Efter hennes lyckade debut 1878 anförtroddes hon en rad stora roller såsom, Ma i Faust, titelpartiet i
Aida, Julia i Romeo och Julia, Elsa i Lohengrin, Elisabeth i Tannhäuser.
Hon hade kontrakterad anställning på Operan 1878 – 1890 och gästspelade sista gången 1896 vid
40-års ålder.
Hon hade en mjuk ljus sopran och ansågs vara lika mycket skådespelerska som sångerska. Selma Ek
förde efter sitt tidiga avsked från scenen ett mycket tillbakadraget liv tillsammans med sin syster
Maria Ek.
Sommaren 1892 låg kung Oscar II med sin båt 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 Selma Ek.

Selma Ek i Romeo och Julia, Faust och Aida. Foto: Gösta Florman.

Se även DHF:s redovisning nr SC100.

