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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1950.
Ännu i slutet av 1950-talet fanns några pensionat kvar, Tykö och Kina vid Odinsvägen och
Stockenbergs vid Amerikaberget. Sommarhotellet tillsammans med annexet för en tynande tillvaro.
Pensionat (franska pensionat "internatskola", "helpension") betecknar ett hotell av enklare slag. De
återfinns ofta i turistområden, där de erbjuder kost och logi, så kallad helpension, ofta för längre
perioder.
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.
På ett pensionat kan man vara en del som i en stor familj. 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. Pensionatslivet var till en början inrutat och
stamgästerna bestämde vem som skulle sitta var vid måltiderna. Maten serverades som "gående
bord" (dagens buffé). Matsalen var bara tillgänglig för husets gäster.
Pensionaten hade sin blomstringstid från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. De uppkom
under en tid då ångbåtar och järnvägar transporterade allt fler resenärer och tidiga turister.
Pensionaten blev mycket populära för personer som ville lämna vardagen för ett boende på landet
eller för lugna stunder och avkoppling i pensionatets park.
Alvik
Berg
Bellevue
Bergsjölund
Björks
Björkvik
Carlbaum
Dalarö gästhem = Se Bellevue
Dalarö pensionat = Se Bellevue
Fenix
Floryhof
Fru Elin Jacobsen
Getkärret
Granhyddan
Hültén
Kina / Lilla Kina
Konditorigården
Lilla Sällskapet
Melins
Runhäll
Rosenhill
Skogshem
Societetshuset
Stockenbergs
Tykö
Wadviken
Älgholmen

På Dalarö fanns många pensionat vilket framgår av olika
tidningsannonser runt sekelskiftet 1900.

Tykö / Lilla sällskapet.

Kina / Lilla Kina.

Stockenbergs / Solhöjden.
Mer om de olika pensionaten finns att läsa om i DHF:s olika
redovisningar bl. a. SC171 till SC189.

Dalarö Hotell även kallat Sommarhotellet som tidigare var den anrika byggnaden Dalarö Gästgiveri.
Byggnaden uppfördes 1638 – 1639 men delar av hotellet förstördes vid branden 1890. Efter branden
återställdes hotellet i sitt ursprungliga skick.
Det anrika Dalarö Hotell och det intilliggande Annexet även kallad Kommendanthuset/Stenhuset rivs
efter beslut i Österhaninge kommunalnämnd 1965.

