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1922 kom elektriciteten

till Dalarö, först 1942

nådde elkabelpråmen 

fram till Jutholmen.

På denna bild från 1924 syns de sedan två år tillbaks 
uppsatta elstolparna vid Odinsvägen.

Under början av 1900-talet gick Sverige in i en ekonomisk kris och elektrifieringen 
gick ganska trögt fram till 10-talet då utvecklingen på nytt tog fart. Nu började flera 
elektriska kraftledningsnät byggas runt om i landet. Kraftstationerna blev nu allt 
större och ledningsnätet började byggas ut på allvar. 1911 fanns det flera utspridda 
ledningsnät runt om i landet som snabbt byggdes ut för att på 20-talet täcka en stor 
del av landet. 

Elektrifiering av Dalarö samhälle planeras.

Initiativ taget av direktör Emric Thunberg.

Möte för frågans diskuterande hålles nästa måndag.

Medan så gott som hela Södertörn i närvarande stund har elektrifierats eller är på väg att bli det, har 
denna landsändas mest bebyggda delar, Dalarö, hittills fått undvara de stora fördelar, som den elektriska 
strömmen erbjuder. Och det är så mycket mer förvånande att inte denna plats skaffat sig elektriskt ljus, 
som här sommartid bo ett par tusen huvudstadsbor, vilka säkerligen sakna inte blott det elektriska ljuset, 
utan även möjligheten att koka med elektrisk ström och andra bekvämligheter, som elektriciteten 
erbjuder. Det bör inte möta några större svårigheter för det lilla idylliska samhället i det yttersta 
havsbandet att i detta fall komma i åtnjutande av kulturens välsignelser. Västerhaninge socken, som 
ligger bara två mil från Dalarö, har redan elektrisk ström, och den socken, som skiljer dessa båda orter, 
nämligen Österhaninge, måste väl för övrigt följa med sin tid och nu passa på tillfället.  

En av de mest bekanta stockholmarna i Dalarö, direktör Emric Thunberg, har emellertid nu tagit 
initiativet till att skaffa platsen elektrisk ström. Som en av de största jord- och villaägarna därute och 
alltid mycket intresserad av det vackra samhällets utveckling har direktör Thunberg sökt att även lyckats 
väcka intresse för planerna såväl bland befolkningen i Dalarö som bland de villaägande sommargästerna. 
Han har redan trätt i förbindelse  med vederbörande myndigheter, och distriktingenjör Staaf i Södertälje 
är för närvarande sysselsatt med en utredning och undersökning för en blivande elektrifiering av platsen. 
Till nästa måndag kommer ett möte att utlysas på Dalarö gille, vid vilken en redogörelse kommer att 
lämnas av ingenjör Staaf om möjligheterna för platsen.
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Med sin andra fru och sina tvillingar bodde han i många år i en fin 
lägenhet vid Humlegården i centrala Stockholm och hade sitt 
sommarnöje på Smådalarö Gård där han hade ridhästar och motorbåt.

Johan Emric Thunberg sommarbodde både

på Smådalarö och på Baldersvägen 46.

Postadr: Dalarö

Areal: Total 71 har, därav 20 åker, 51 skog.
Jordart: Ler-, mull- o. dyjord. Skogsbest.: Barr o. 
Lövskog. Djurbesättning: 4 hästar, 10 kor, 
5 ungdjur och 2 svin.
Huvudbyggnaden* uppfördes år 1810 av herr 
C. P. Blom och restaurerades under år 1918. Den 
är byggd av sten i tre våningar och omgives av en 
större trädgård. Egendomens ekonomi-
byggnader tillkommo för omkring 20 år sedan. 
Gården har ett ovanligt vackert läge på halvön 
Smådalarö i Jungfrufjärden. Huvudbyggnaden är 
numera avskild från själva jordegendomen.
I början av 1800-talet innehades egendomen av 
den ovan omtalade herr C. P. Blom. Senare 
förvärvades den från denne till den gamla 
Dalarösläkten Berg. I denna släkts ägo stannade 
godset sedan till år 1917, då det inköptes  av  
häradshövdingen Knut Tillberg.  

Myrhult

Under dennes tid undergick huvudbyggnaden en omfattande och kostsam restaurering, varvid den bl. a. för-
sågs med alla moderna bekvämligheter. Han sålde emellertid gården redan 1921 till AB Ares i Stockholm, 
vilket året därpå försålde det till bankdirektören Emric Thunberg. Egendomen är sedan 1938 utarrenderad 
till den nuvarande arrendatorn. Huvudbyggnaden med trädgård äges av direktör R. Rönnström.
Äg. Till jordbruket: ingenjör Josef Hällerstam, Saltsjö-Nacka.
Arr.: Ernst Olsson f. 5/3 1891. Son till F. Olsson o. h. h. Anna f. Eriksson. 
Gift med Malvina f. Lövström. Barn: Valter, Runar och Astrid.

*Utdrag ur ”Svenska gods och gårdar” från 1940.
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Som ligger intill stallet på Smådalarö.

Här bodde han på Smådalarö.

Josef Hällerstam
Saltsjö-Nacka



När Emric Thunberg bodde på Baldersvägen.

Direktör Johan Emric Thunberg hade sitt sommarhem vid 
Baldersvägen 46.

Innan Emric T. sommarbodde här.

Området i slutet av 1800-talet kallades Thegerströms 
udde och ägdes till 1853 av fiskaren Nils Molins änka. 
Då köpte musikhandlaren Lars Rylander och 1862 
övertog grosshandlare Carl Alm med hustru Henrika f. 
Bergman fastigheten. Efter Alms död 1876 blev det ny 
ägare, häradshövding Wendtland  och därefter 1885, 

Thegerström. 


