Dalarö Bageri

Odinsvägen 15, Dalarö

På vykortet från omkring 1910 ser vi bageriet på vänster sida av
Odinsvägen.
På skylten ”Dalarö Bageri Emma Johansson”. Hon drev bageriet från förra
sekelskiftet till 1930 då Erik Schultz med fru Gullan tog över.

Dalarö Bageri 2000 brann ner 2001

Sally Schultz

Ägare fram till 2000 Sven Schultz

DALARÖBAGERIETS HISTORIA Intervju med Sven och Sally Schultz
Emma Johansson, som äger 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. 1939 sänktes golvet
och i och med det försvann trappan ut mot Odinsvägen. På 40-talet reveterades bageriet liksom många andra Dalaröhus.
Sonen Sven kom att arbeta allt mer i bagerirörelsen och på somrarna hade man många extraanställda. I slutet av 1940-talet
hyrde Erik Liljeblads bageri på gamla Baldersvägen 7. Här fick Sven det tunga ansvaret att sköta de vedeldade ugnarna.
1954 gifte sig Sven med Birgitta ”Gittan” från Södertälje. De bodde i huset på Odinsvägen 13 och sonen Arne föds 1956. Gittan
arbetade i affären i ca 25 år, då de gick skilda vägar.
Sally Johnson jobbade som affärsbiträde på Dalakonditoriet under mitten av 50-talet men flyttade över till Dalaröbageriet.
1972 köpte Sven rörelsen av fadern. Sortimentet bestod då även av mejeriprodukter, kött, grönsaker, konserver och
allehanda produkter som sommargästerna kunde behöva. Sven drev bageriet under mer än 30 år och Dalaröborna blev
bortskämda med allehanda bakverk, framför allt Dalarölimpan och smörgifflarna. Arne deltog i baket och stod för dekorering
av många tårtor. Sally blev ansiktet utåt fram till försäljningen av rörelsen. Bageriet höll öppet året runt måndag till lördag
men hade lunchstängt mellan 12 och 13.30 fram till mitt på 80-talet, då samtliga affärer bestämde sig för att ha öppet hela
dagen. Under sommaren började Sven jobba redan kl. 02 och blev som regel inte klar förrän 15.30.
År 2000 sålde Sven Schultz bageriet till familjen Marie och Pierre Palmebring. Maries mamma är fosterdotter till Arvidssons i
”Lilla Bläckhornet”. 2001-12-22 brann bageriet ner till grunden medan familjen Palmebring firade födelsedag ombord på en
Finlandsbåt. Hur branden startat är fortfarande inte klarlagt.
Bernt Holmberg blev ny ägare till STG 1AH, 41 och 42 och Dalaröbageriet byggdes upp på nytt. Dotter Kristina Holmberg tog
över och driver sedan 2004 ett populärt konditori och bageri. Sommartid är bageriet öppet hela veckan och vintertid fredag,
lördag, söndag.
Källor:
Saxat ur Dalaröbladet 2005 nr 2, skrivet av Lennart Jarnhammar

Nytt bageri byggs på samma tomt 2004
Brödbutik och Café med lättare lunchservering i centrala Dalarö.
60 platser ute och inne. Öppet året runt. På sommaren öppet varje
dag 08.00 till 18.00. Beställningar mottages.
Besöksadress Odinsvägen 15, Dalarö
Telefon 08-501 511 66
Fax 08-501 502 17
Hemsida http://www.dalarobageri.se

Ägare:
Christina “Krippe” Holmberg
&
Josefina Törngren

Dalarö Bageri är ett fikastopp att
rekommendera. Soliga dagar på
Dalarö är ju livet alltid toppen,
men ett besök här höjer nivån lite
till!
Jag har sett att de öppnat en filial i
Stockholm också, bara ett par
kvarter hemifrån oss. Det måste
jag såklart också kolla in!

Ny ägare/VD fr.o.m.2014 Lotta Landen

Bagare sökes
Bagare sökes för tillsvidaretjänst på Dalarö Bageri. Minst 5 års erfarenhet eller meriter från arbete med egenansvar i
bageri. Du kommer att ingå i ett team om 3 bagare och 2 assisterande. Stor belastning på sommaren. Vi är ett hembageri i
skärgårdsmiljö med stort fokus på bröd med rätt råvaror, erfarenhet av bakning med surdeg och stenugn är ett stort plus.
Semesterfördelning är 2 v på sommaren och resten under vinterhalvår, dock ej under juli månad. Vi som driver Dalarö
bageri är två tjejer som letar efter rätt person för ett långsiktigt samarbete. Välkommen att maila din intresseanmälan!
/Christina & Josefina
Arbetstider och omfattning
Ersättning
Tillsvidare / Heltid
Fast lön + rörlig lön
Filial i Stockholm
Dalarö Bageris filial Drottninggatan 85 i Stockholm
Ett exempel på den nya brödbutikstrenden är Dalarö bageri som
flyttade in på Drottninggatan tidigare i år (SVD 2010).

Filial i Länna
I september 2011 öppnades en filial, café, i Länna möblers butik .
Här kan man njuta av en god cappuccino, en härlig räkmacka
eller dagens lunch i en inspirerande miljö.

Filialer i Stockholm och Länna nedlagda 2013

Dalarölimpan
I början av 1900-talet fanns i Dalarö en tidning benämnd ”Dalarölimpan
Saxat ur tidningen Dalarölimpan 1905
Anmälan för en tidning, som utmärkt mäler sig sjelf som ”Dalarö-Limpan”, torde i det stora hela vara alldeles obehöflig,
men Redaktionen vill ej frångå publicistisk sed och skall derföre med några ord redogöra
Limpans ställning, hållning samt in- och utländska förbindelser.
Hvad då Limpans ställning beträffar, är och förblifer hon alltid på en bred cirkelrund bas. Hon är aldrig på sin kant mot någon,
vare sig menniska, djur eller småbröd.
Hennes hållning är den bästa möjliga man kan begära af en linpa; hon tar sig lika bra ut i profil som ert face uppifrån som
nedifrån (vi undrar hur många av skapelsens s. k. ”kronor” skulle göra detefter!”
Hos vårt vördade Konungahus, Regeringen, Krigsmakten till lands och vatten samt Rikets öfriga innebyggare är
Dalarö-Limpan till den grad populär, att de rent af vilja äta upp henne då hon kommer i deras väg.
Stormakterna ha också flerfaldiga gånger uttalat sin sympati och beundran för limpan. Zaren säger, att med tio millioner DalaröLimpor skulle han kunna sätta upp en ny armè mot de fräcka japanerna, som våga tala om krigsskade-ersättning, fastän de ej
gjort något annat hela den tiden än – segrat. Edward VII lär hafva sagt sin brosdotter så här ; ”Greta lilla!” när du nu kommer till
Sverge och får smaka Dalarö- Limpan, då skall den 2-metershöga bröllopstårtan, du hade på ditt bord, snart endast som ett
Londonomtöknadt minne hägra i din hågkomst! oh yes!. Med hvad som kanske mest af allt häfdar Dalarö-Limpans rykte, är att
hon nu firar sitt 1-årsjubileum. Hur många limpor i vår snöda verld hafva upplefvat något dylikt? Tills dato, ingen! Tanken svindlar
vid en limpa som är 365 dagar gammal! Det är ju bröd emellan en riktig Methusalem! Och ändå är hon – färsk! Att den vördade
läsaren skall finna henne sådan, hoppas vördsamt.

