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Fritt tolkad text ur Dalaröguiden 1996, skriven av Lotta Sandström Jarnhammar

+ text av Lennart Jansson + div bilder från olika källor

1950-talet

Affären hade en golvyta 

om 63 kvm

Detta enligt boken: Sveriges städer 
och samhälle jämte landsbygd del 
IV 1950



SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL 
Smådalarövägen, Stranden 2.



Affären startades och ägdes urspungligen av Anna o. Arvid Törnlöv.
De hade tidigare drivit jordbruk i Östra Ösby.
Arvid lät bygga den som en tillbyggnad på befintligt hus 1921 till Anna.
Familjen var ganska länge barnlös.
Anna var en mycket aktiv person och en intressant personlighet.
Hon behövde något att engagera sig i.
"Jag ska bygga dig en snusbod så du har något att göra", sa Arvid.
Så kom affären till.

Lennart Janssons noteringar

Anna Törnlöv



Senare, när familjen Törnlöv adopterat en flicka, Elna, 1934 hyrdes 
affären ut till Hugo Dahlberg.

Hugo, som led av hjärtproblem och orkade inte med den tidvis 
mycket krävande verksamheten. 

1960-talet

Nils Jansson kom till Dalarö 1927 och 
fick då jobb som bodbiträde hos Carl 
Carlsson på Dalarö några år.

Under senare delen av 1945 avtalade 
Nils Jansson om förvärv och tillträdde,  
i maj 1946. 



Nils Jansson hade erfarenhet av att arbeta i affär eftersom hans första arbete 
var att hjälpa till i Joel Olssons affär på Väddö Backa. 



Några lösrykta anmärkningar:

Det var Arvid Törnlöv som grundlade persontransport 
mellan Dalarö och Stockholm. Man åkte då sittande på 
bänkar på lastbilsflaket och hade en presenning som 
regnskydd.

Enl. boken ”Städer jämte landsbygd del IV 1950)
hyrdes affären ut till Hugo Dahlberg  från 1934.
Hugo Dahlberg 1890-12-12; Avliden: 1946-04-09

Hugo var make till Maja som drev Dahlbergs 
sybehörsaffär, i den lokal där Barbro Smith 
(Sandström) nu har sin damfrisering på Odinsvägen 14
sedan flera år (2012). 

Första besättningen i affären

Stig Sundblad – Erik Attling – Nils Jansson –
Aina Jansson – Kalle Johansson –
Anna Regina Johansson



Den gröna Forden som tillhörde butiken 
sålde mjölk och bröd vid Smådalarö 
busshållplats innan butiken kom till. 
Mjölken kom då från Norbergs Livs och 
brödet från Schultz bageri.

Harry Skönberg och 
Birgitta Jansson.
Harry jobbade många 
år i affären. 



1928 kom Nils Jansson till Dalarö från Väddö.
Först som bodbiträde hos Carl Carlsson/Runar Karlsson uppe i byn.

Aina hans tillkommande var då hembiträde hos familjen Wolgers på 
Dalaröudd.  Hon var ursprungligen från Småland. 

1993



Vad får det lov att vara?

Mjölk, cement, pappspik eller välhängd biff?

Kanske Apotekarnes sockerdricka på back?

Lagrad prästost eller Servalack i någon 
speciell kulör?

Gammelgårdens Knäckebröd?

Tackar, tackar!

1950
Vintertid är 2 biträden sysselsatta i 
handelsboden och sommartid 6 biträden.
Enl boken: Sveriges städer och samhälle jämte landsbygd del IV

1993



Hos Nils Janssons Speceri- och Diversehandel fanns allt man behövde.
Såsom en gammal välsorterad lanthandel ska vara.

Fanns, mot förmodan, inte en vara kunde man beställa.

Ingenting var omöjligt när det gällde service för Nils Janssons Speceri-
och Diversehandel,  bl.a. genom att samarbetet med övriga affärer i 
Dalarö var mycket bra. 

1993
Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 



Britta Gustafsson och Karin Simonsson (på bilden), 
var trogna medarbetare i affären.

Det gick inte att ha bråttom när man handlade. 
Det gick åt tid för att skära skinka och ost samt att plocka fram färska ägg etc. 

1993Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 



1993

Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 



1993

Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 



1993Bilderna är tagna av 

Göran Malmberg 

Marianne Malmberg, gift med Göran Malmberg,

vid disken och Karin Simonsson bakom disken.



1993

Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 

Marianne Malmberg och Nils Jansson.



1993

Bilderna är tagna av 

Göran Malmberg 

Det gick även bra att beställa varor per 
telefon och få dem hemlevererade.
De flesta kunder kom från Smådalarö och 
Edesön.



1951 köpte Lotta Sandström – Jarnhammars föräldrar ett sommarnöje snett 
över vägen och Lotta blev då lekkamrat med fam. Janssons dotter Birgitta.

Lotta minns att:
”Farbror Jansson” var jämt bakom disken och Aina var ute på tomten eller nere 
på klappbryggan.

Betrodda kunder skrevs upp på räkning.

Glass och godis kunde inte skrivas upp utan måste inhandlas kontant.

Räkningarna präntades till små stilistiska mästerverk som överlämnades till 
kunden varje månad.



Affären var sig lik genom åren. Alla varor på samma plats år ut och 
in. Jansson alltid vänlig och glad var alltid klädd i blått som väl 
matchade hans silvervita hår.
Han var en mästerlig säljare. Ofta kom man ut ur affären med 
något extra som Jansson föreslagit.

1993

Bilden är tagen av 

Göran Malmberg 



Nils med sin tama grävling



Lotta Sandström - Jarnhammars minnen
Även om Janssons Livs var oförändrat så växte Dalarö med åren. 
Vägarna breddades och döptes om och skogarna bebyggdes med 
året-runt-villor.

Först bebyggdes Skärkarlshöjden och därefter Dalaröhöjden.



Aina dog 1975, men Nisse fortsatte affärsverksamheten 
trots sin värkande höft.

Men den 4 juni 1995 stängde Nisse, då 88 år gammal, 
sin lanthandel.

Huset var rött från 

början men målades 

gult på 1970-talet.



Nils Jansson fyller 70 år 14 sept 1977.                  Kvällsöppet, med fest i affären



Nils Jansson fyller 70 år 14 sept.                  Kvällsöppet, med fest i affären



Vid en ålder av 88 stängde Nils affären den 4 juni 1995.
Nisse blev nu ledig, det många trodde han avskydde  men han 
klarade ledigheten bra.

Många saknade lanthandeln som Nils Jansson drev från 1946 till 
1995 men fick nu anpassa sig och handla nere på byn.



Torbjörn Jacobsson t.v. och

Lennart Jansson t.h.

(son till Nils Jansson)

1953


