Bild nr
3329

Tid
1910-talet

Kategori / Plats
Hus / Byggnader

zz

Motiv
Odinsvägen 15, Stadsäga 2:110.

Bildbeskrivning
På vykortet från omkring 1910 ser vi bageriet på vänster sida av Odinsvägen.
På skylten står det ”Dalarö Bageri - Emma Johansson”. Det var hon som drev bageriet från 1908 fram
till 1930 då Erik Schultz med fru Gullan tog över.
Tidigare fanns det trätrappor som i början av 1910 talet ersattes av gjutna trappor som bilden ovan
visar. Golvet i dåvarande bageriet sänktes 1939 och trapporna togs bort.
Se även: DHF:s månadsbild november 2010.
Till höger om bageriet, i samma hus, låg en pappers- och tobakshandel som drevs av Sofia Österberg.
På 40-talet reveterades bageriet liksom många andra Dalaröhus.
Huset brann ner till grunden 22/12 2001 och ett nytt hus byggdes på samma plats 2004.
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Se även
sidan 2 och 3.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2018.
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Karta från 1911.

Karta från 2009.

Då det var trätrappor in till
bageriet och bokhandeln.

Se även:
DHF:s bild 4731 i bildarkivet
(Om Erik Schultz som tynglyftare).

Emma Johansson och Erik och Gullan Schultz.
Emma Johansson, som ägde bageriet sedan 1908 ville i slutet av 1920-talet få tag i
någon som kunde överta bageriet, eftersom hon själv började komma upp i åren.
Gunhild ”Gullan” Westerberg, uppvuxen på båtmanstorpet Yttermanstorp vid
Erikstorp vid gränsen till Tyresö socken och med rötter på Dalarö, hade jobbat fyra år i
bageriet.
Gullan träffade Erik Schultz, som under 20-talet sommartid hyrde en liten
stuga vid Djupvik och kärlek uppstod. Gullan sökte arbete i Stockholm, där Erik
arbetade på Söderlunds konditori vid S:t Paulsgatan.
Erik och Gullan gifte sig och de övertog Billströms konditori vid Folkungagatan och ungefär
samtidigt, 1929, föddes sonen Sven. Eriks syster Siri skötte serveringen och Erik och Gullan stod för
baket.
När Emma Johansson 1930 erbjöd dem att ta över bageriet, accepterade de och flyttade ut
till Dalarö efter ett års uthyrning. Systern Siri, som också flyttade till Dalarö, stod som tidigare
för serveringen. De bodde på bageriets övervåning men kök och matplats fanns i nedre
våningen mellan brödbutiken och bokhandeln.
Erik var svensk mästare i tyngdlyftning, lättviktsklassen, under 1930-talet, vilket var bra med
tanke på mjölsäckarna, 50 kilo, som skulle bäras in i bageriet från förrådet i backen, samt all
ved, som skulle huggas, till de vedeldade ugnarna, som fanns kvar in på 40-talet.
Bageriet växte och behövde större lokaler och de tog över den del av huset där tidigare
bokhandeln legat.

Bageriet i mars 2000.
DHF saknar äldre interiörbilder från bageriet.

