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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1922.
Elektriciteten kom till Dalarö.
Citat från 1921:

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 vilket en redogörelse kommer att lämnas av ingenjör Staaf om möjligheterna för platsen.
Direktör Johan Emric Thunberg hade sitt sommarhem vid Baldersvägen 46.

