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Dalarö Hotell / Hotellbryggan med fashionabel skara ångbåtsresenärarer. En sommar då den tyske 
kejsaren hälsade på och då prins Gustaf Adolf förmäldels med prinsessan Margareta. Vid dessa 
kungliga tillfällen var Dalarö platsen för publikdragande flottparader.  
Ur boken Skärgårdsbåt till sommarnöjet.

Bildkälla: Lantmäteriet .
(Ur -Skärgårdshamnar i fågelperspektiv - av Å Gehlin 1988).

Foto från samma plats 2019.

Mer om bilderna finns att läsa på nästa sida.

Bröllopsfoto av prins Gustaf Adolf och 
prinsessan Margareta, 1905.



Till vänster syns Dalarö Hotell och bakom 
detta Stenhuset. Lite längre bort på 
samma sida skymtar Affärshuset vid 
Odinsvägen 5.
I bakgrunden till höger syns klockstapeln 
Basfiolen.

Stenmuren finns kvar som en referenspunkt 2019 
till den gamla bilden från 1905. Muren har senare 
byggts på med två stenrader i höjd.

2019 är det år då Strand Hotell revs och en tillfällig 
parkeringsplats anordnades.

Mer finns att läsa om Dalarö Hotell och  
Stenhuset i DHF:s bildanalys 467.

Mer om Basfiolen finns att läsa i bildanalys K26.

Dammodet 1900–1910.

Under det första årtiondet av 1900-talet betonades 
kvinnlighet och elegans med Frankrike som främsta 
inspirationskälla. Den franska modeskaparna fann 
inspiration i empirstilen. Det ledde till att 
korsettfiguren nådde sin höjdpunkt under 
decenniet, och sedan gradvis försvann. 



Mer om när kronpris Gustaf Adolf när han besökte Dalarö med sin första fru, prinsessan 
Margaret av Connaught. Se även DHF;s bildanalys 3915.

Hertigparet af Skåne. Dåvarande kronpris Gustaf Adolf med sin 
första fru prinsessan Margaret av Connaught. 

Kronprinsen, senare känd som Gustaf den VI Adolf.

H. M. Chefsfartyg 

”Drott”



Tidningen Dalarölimpan en 9 Juli 1905

På vägen passerade man Dalarö och tidningen 
Dalarölimpan skrev några verser om när Drott passerade 
förbi Dalarö. Se nedan.
Kommer ”Hertigparet af Skåne” hem till Stockholm med 
pompa och ståt.

Om kronpris Gustaf Adolf och 
prinsessan Margaret av Connaught
steg av i Dalarö är inte känt.

Hertigparet ombord på H. M. Chefsfartyg Drott.


