Året Var
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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1897.
Pensionaten gör sitt intåg på Dalarö.
Den äldsta annonsen om att bo på pensionat som DHF har hittat är från 1897. Men det var först i
början av 1900-talet som pensionat blev en vanligare boendeform när man besökte Dalarö.
De senaste annonserna som DHF har hittat är från slutet av 1950-talet.
Pensionaten uppkom under en tid då ångbåtar och järnvägar transporterade allt fler resenärer och
turister ut till Dalarö. Pensionaten blev mycket populära för de som ville lämna vardagen för ett
boende i Dalarös lugna och avkopplande miljö.
Skillnaden mellan ett pensionat och ett hotell är främst serviceutbudet. Man har ofta helpension
vilket omfattar hela utbudet från logi, städning, mat och aktiviteter. Närheten till vackra omgivningar
eller sevärdheter är också en del av pensionatets utbud.
Man har gemensamma måltider och samlas i sällskapsrum för att diskutera och umgås. Man
förväntades stanna minst en vecka och ofta kom de klassiska pensionatsgästerna igen från år till år.
Maten serverades som "gående bord" (dagens buffé). Matsalen var oftast bara tillgänglig för husets
gäster.
Ortsbefolkningen fick ett behövligt tillskott i kassan under sommarmånaderna och gästerna fick i
utbyte en bekymmerslös semester i skärgården, utan att behöva bry sig om vardagssysslor.
Den äldsta och två av de senaste annonserna som DHF har hittat i dagstidningarna.

SvD 1956-06-29.
Fru Elin Jacobsens 26 maj 1897.

1958
På Dalarö fanns under dessa år lite över 20 pensionat.
Många av pensionaten drevs över sommaren av personer från Stockholm som hyrde husen av
Dalaröboende.
Mer finns att läsa i DHF:s olika utredningar om enskilda pensionat.

