Skylten ovan är fotograferad 2009 vid besök hos Edward Mauroy då boende på Vasavägen 5,
Dalarö 5:16, som tidigare var bageri, tillhörande pensionatet Runhäll, Vasavägen 3.
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Ett typiskt skärgårdspensionat
Även om husen var stora nog för att rymma upp till 50 tal matgäster var pensionaten aldrig avsedda
för att logera mer än en liten del av gästerna. Största delen av dem var inackorderad ute i byn, nästan
alla bybor hade någon gäst boende hos sig. Sommartid bjöd pensionatets gäster på ett stänk av
societetsliv när de flanerade i sina fritidskläder på byvägen eller tog sig ut med båt på fjärdarna.
Kontrasten kunde till det yttre verka stor mellan sommargästerna och ortens befolkning, men skenet
bedrog – till bådas fördel. 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 såsom att handla livsmedel, sköta matlagning, diskning, städning eller
utearbete. På 1920 och 30 talen startades pensionat lite varstans i skärgården, så det fanns många
pensionat efter kriget på 1940-talet.
Hektiska sommarmånader. Egentligen kretsade hela pensionatlivet kring maten. Den stora frukosten,
kl. 08.30, som borde kallas första lunch, bestod av te eller kaffe, lite småvarmt och kanske gårdagens
efterrätt. Lunchen serverades kl. 11 och middagen kl. 17. I god tid till middagen samlades man,
omklädda, läste sin tidning, skrev brev och småpratade. Det fanns alltid kött, smör, vispgrädde i stora
skålar på bordet. Inte att undra på att folk åt som om det gällde att bunkra upp fram till nästa
pensionatssejour.
På kvällen serverades även te och kaffe till gästerna.
Till lunch serverades ofta gröt men även fisk eller kötträtter. Måltiden dukades fram i form av ett
smörgåsbord. Middagsbuffén bestod i regel av antingen fisk- eller kötträtter med tillhörande efterrätt.
Söndagarna skulle vara lite extra, med smörgåsbord, två varmrätter – kött och fisk, efterrätt och kaffe
med kaka eller tårta. Generöst med grädde i såser och matlagningen och till jordgubbar, smultron eller
hallon serverat i stora skålar. Det gällde att variera maten och då behövdes fantasi. Gästerna var i
allmänhet nöjda med maten och många gånger blev det fisk som gästerna själva fångat. Rensa fisk var
zz gädda, abborre.
ett tröstlöst jobb när gästerna dragit upp hinkvis med
Pensionatet tillhandahöll även en kaffekorg, egentligen en lunchkorg som gästerna kunde hämta direkt
efter frukosten. De höll noga mattiderna men om det hände att någon var sen blev gästen inte utan
mat. I pensionatbyggnaden fanns några gästrum. De övriga gästerna bodde inackorderade runt om i
byn, men alla gästerna kom till pensionatet för att äta.
Allt diskades för hand och gästerna åt på porslinstallrikar och skålar. Det var viktigt hur maten dukades
upp på bordet för det skulle se smakligt och snyggt ut. Som hjälp till föreståndarinnan i köket fanns en
liten grupp kvinnor från orten, stabila och dugliga som bakade och hjälpte till i köket. En eller två
handledde unga skolflickor som städade, diskade, skalade potatis och tvättade. Inga pojkar anställdes
Några försök med anställda kokerskor gjordes med det mesta skötte pensionatägarinnan med hjälp av
tillfällig personal.
Gästerna och värdparet trivdes med varandra –Efterfrågan växte år för år fastän det inte gjordes någon
reklam. Gästerna var huvudsakligen äldre, men även barnfamiljer åt på pensionatet. Vid den tiden
fanns det inga sommarstugor, vilket betydde att gästerna hade mycket tid över för att sköta det sociala
umgänget eftersom de i regel stannade hela sommaren. – Vissa av gästerna rodde, några seglade och
andra fiskade. Pensionatet behövde inte underhålla gästerna för de var inte krävande, men det hände
ändå att utflykter anordnas i pensionatets regi. På kvällarna kunde gästerna sitta och spela kort i
matsalen, ibland förekom turneringarna i varpa eller pilkastning. Någon av gästerna kanske ordnade
sällskapslekar och allsång. Bridge och canastaturneringar pågick sommaren igenom, men de flesta gick
till sitt eget boende efter middagen, kanske trötta efter dagens äventyr. Det var sällan som gästerna var
berusade. De flesta gästerna var högre tjänstemän. Vissa kunde vara återkommande. Den goda
vänskapen och trivseln avspeglas i den gästbok som fanns på pensionatet.

