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Karl ”Kalle” August Vestberg f. 1853 inflyttade till Dalarö 188O där han mötte sin blivande hustru  
Emma Lovisa Karlsdotter f. 1856 som han äktade 1881. Först var K.A. anläggningsarbetare och 
grundläggare innan han blev åkeriägare. Förutom sitt arbete bedrev han dansbaneverksamhet på 
Dalarö. Emma kom till Dalarö 1879 och började en tjänst hos kofferdikaptenen i handelsflottan 
Lars Pettersson. Hon efterträdde då sin syster.
Hushållet var stort, förutom 8 barn ingick drängarna Emil Karlsson f.1867 och Karl Gustaf Jonsson 
f. 1870 och trädgårdsarbetaren Carl August Johansson f. 1865.
K.A. var en av de åtta åkare som, med häst, under många år skötte transporterna mellan 
huvudstaden och Dalarö.
189O uppförde K.A. en större villa, Idunsberg, med nuvarande adress Vasavägen 2O.
1893 betecknades han som ”gårdsegare” på sin fastighet som då omfattade 5OOO m² med bl.a. 
huvudbyggnad och stall. Familjen hyrde ut till sommargäster bl.a. till Karl-Otto och Lisen Bonnier 
som de blev nära vänner med, familjen Bonnier köpte en del av familjen Vestbergs fastighet och 
byggde villa Högaberg som nu har adress Torsvägen 11.
192O 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 SC2O1.

Familjen Vestberg på altanen till huvudbyggnaden på Idunberg. Nuvarande Vasavägen 2O.
Till vänster på fotot står Karl Augusts och Emmas son Gustav f. 1895. 
I vänsterkant av fotot, bakom sonen Gustav står hans far Karl August och framför Gustav sitter 
hans mor Emma. Den lilla gossen på armen är yngste sonen Åke f.19O2.
Till höger på fotot står en obekant sommargäst som besöker familjen.



Nuvarande Vasavägen 2O. 

Fastighetsbeteckningarna  har 
varierat genom tiderna:
131L
147G
Dalarö 5:22.

Ovan karta från 1911 och till 
vänster en karta från 2OO9.

Mer om villa Idunsberg finns att 
läsa om i DHF:s 
presentation SC2O1.

Mäklarens bilder av Idunsberg
vid försäljningstillfället finns i 
mapp nr 3885.


