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Karta från 1911

Byggnaderna på torget kallades torgmagasin. Det var förråd för bänkar, bord och stolar som hyrdes ut. 

Det fanns även tillgång till toalett.

Hästarna hör till åkerier på orten och till bönder från gårdarna runtom.  

I DHF:s medlemsblad Shimmyn nr 3, 2014 står det en del om torglivet.

Dagens ICA



På bänken framför huvudbyggnaden på Idunsberg

sitter Karl och Emma Vestberg men en av sina 

söner flankerade av åkeriets två  hästar.

Karl ”Kalle” August Vestberg f. 1853 var en av de åtta åkare som, med häst, under 

många år skötte transporterna mellan huvudstaden och Dalarö.

Karl ”Kalle” August Vestberg f. 1853 inflyttade till Dalarö 1880 där han mötte sin blivande 

hustru  Emma, Lovisa, Karlsdotter f. 1856. Först var K.A. anläggningsarbetare och 

grundläggare innan han blev åkeriägare. Hushållet var stort, förutom 8 barn ingick 

drängarna Emil Karlsson f. 1867 och Karl Gustaf Jonsson f. 1870 samt trädgårdsarbetaren 

Carl August Johansson f. 1865.

1890 uppförde K.A. en större villa, Idunsberg, med nuvarande adress Vasavägen 20. 

1920 orkade K.A. inte längre driva sin verksamhet och varken äldsta sonen, kusken Nils 

Ragnar eller någon annan av sönerna ville ta över. Så 1938 gick det inte längre att behålla 

Idunsberg och fastigheten såldes till Anders Edvard Jansson. 

Mer om släkten Vestberg finns att läsa i DHF:s artikel A506 och i studiecirkelarbete SC 201.

Foton från 

1910-talet.

Vagnslidret på Idunsberg. Vid stallet på Idunsberg. Fr.v. Karl August och Emma 

Vestbergs son Karl, i mitten sonen Gustav, t.h. står 

åkeriägaren själv Karl August.



1972

1908

2015

2019

Huset som syns i bakgrunden på 

bilderna är Birger Jarlsvägen nr 35, 

Dalarö 4:25.

1972 fanns det i stället en kiosk på 

den plats där torgförrådet tidigare

stod.

Sedan 1993 finns de av Haningehem 

byggda hyreshusen invid torget. 

Några jämförande bilder.


