
TYKÖ PENSIONAT DALARÖ      Bilden visar pensionatet innan det revs 1958

Pensionatet drevs av Sonja Husberg

”Tykö pensionat” hade från början sin verksamhet i ”Tre Berg” på Odinsvägen 31 och drevs även då av Sonja Husberg.
(Hennes man var föreståndare för Dalarö bryggeri) ”Lilla sällskapet”, låg då i fastigheten som visas på bilden ovan, 
innan Tykö flyttade sin verksamhet till fastigheten. Huset var beläget på den tomt där hyreshuset Odinsvägen 27B nu 
ligger (2011, d.v.s. till höger om den lilla lanthandeln på Odinsvägen). ”Lilla Sällskapet”  drevs vid den tiden av Agnes 
Hildegard Petronella Pettersson (f. 1834). När hon blev för gammal att handha ”Lilla Sällskapet” flyttade Sonja Husberg 
över verksamhet ”Tykö pensionat” till fastigheten.
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Platsen där Pensionat Tykö låg

Ett av hyreshusen (29B) på Odinsvägen som byggdes 1993 - 2011
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Vy mot Dalarö torg 1905 sett från Birger Jarlsvägen 29 1910
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Utdrag ur telefonkatalog 1926

Sid Allmänna verk och Inrättningar Yrkesrigister Tel. nr

449 Hotell och Pensionat Pensionat Tykö Fru S. Husberg 110



2004

Melins pensionat  Birkavägen 1 

Pensionat Kina  Odinsvägen 30 Pensionat Stockenberg  Birger Jarlsvägen 18

1950
Fanns ännu några pensionat kvar, Tykö och Kina vid Odinsvägen 
samt Stockenbergs vid Amerikaberget.  (DHF)

2005

1940-tal

Melins pensionat var inrymt på Birkavägen 1 i en fastighet 
som ägdes av Leif Anderssons farfar. 
Augusta Larsson var kokerska där men flyttade till Kina 
Odinsvägen 30 i samband med att Leifs faster ville ha huset 
som bostad. 
Namnet Melins pensionat levde sedan med några år innan 
namnet ändrades Kina eller lilla Kina.



Skylt fotograferat vid besök på Vasavägen 5 - 2009

Pensionat Runhäll bedrev pensionat i det som en gång var barnbördshuset, Vasavägen 3. 

Bageriet låg då på Vasavägen 5. 

(Nr 3 och 5 var tidigare en fastighet)



Några minnen

Tykö var stängt på vintern till skillnad mot Kina som var öppet året runt

Det kanske fanns några uthyrningsrum men vanligtvis bodde gästerna inhyrda privat

Sonja Husbergs man E. W. Husberg, f. 1881
var föreståndare för Dalarö Bryggeri

Efter Sonja Husberg övertogs Tykö av en tysk familj.

Doft av gamla tider utdrag ur Dalarö Bladet NO 1. 2005

På söndagarna åt familjen söndagsmiddag hos fru S. Husberg på Tykö pensionat. 

Hur härligt var det inte att få dricka Pommac på den knarriga sommarverandan,
njuta av smörgåsbordets läckerheter och sommarkvällen i syrenbersån. 
Känna dofterna av det ålderdomliga, då trädgårdarna gick ända fram till 
Odinsvägen. 
Ja, det var här och då, som 10-åriga Lennart Jarnhammars intresse för gamla Dalarö uppstod.

Bengt Jonsons familj åt såväl lunch som middag på Tykö under 17 somrar.

Bild från porträttgalleri 

Södermanland Dalarö 1934



Månadens bild April 2010

Citat

Norbergs hus revs i all hast 1958 för att ge plats åt hyresbostäder men 
kommunsammanslagning mm fördröjde rivningen och först 1993 byggdes 
hyreshuset vi ser idag. 

Bakom byggdes 1966 första generationens hyresbostäder, på den plats där Tykö 
pensionat låg, tillsammans med ett hyreshus längs Odinsvägen.



Vad är ett pensionat?
Pensionat är ett hotell av enklare slag. 
Pensionat fanns i områden med turister, sevärdheter eller i natursköna områden.
Pensionat är avsett för långtidsboende och har allt inkluderat i priset.
Man har gemensamma måltider och samlas i sällskapsrum för att diskutera och umgås.
Ett pensionat kan sägas vara en ersättning för hemmet vid de resor man gjorde ut i mer naturnära miljöer.

Förekomst
Pensionat började dyka upp i slutet på 1800-talet och hade sin blomstringstid mellan 1930-1950, men ersattes efterhand av hotell och vandrarhem. 
Det finns alltjämt några pensionat kvar på flera orter runt om i Sverige.
Pensionaten är numera förlagda till landsbygden där hotellen inte har det kundunderlag som behövs för att vara lönsamt.

Pensionat - Societetshus
Pensionat fanns på pensionatöarna Arholma, Blidö, Ljusterö, Möja och Väddö. Det var boendeformer med blygsam standard för medelklassen, inte 
alls jämförbara med de luxuösa societetshusen på orter som Furusund, Dalarö och Utö.

1936 En filmklassiker, ”Pensionat Paradiset” med Thor Modéen, spelas in på Strand Hotell.



Hur ett typiskt skärgårdspensionat kunde vara

Även om husen var stora nog för att rymma upp till 50-talet matgäster var pensionaten aldrig avsedda för att logera mer än en liten del av 
gästerna. Största delen av dem var inackorderade 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 eleganta fritidskläder på byvägen/gatan 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 pensionatslivet 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. De mest hemtama rantade oblygt ut i köket för att få reda på menyn. 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. Storätarna vacklade ut, dästa och röda i nyllet, en del skroderade glatt om hur 
kopiöst de ätit. Men de var åter i form till kvällskaffet, fullt kaffebord igen. 

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 ett tröstlöst jobb när gästerna dragit upp hinkvis med gädda och abborre.

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 och då rörde det sig under högsommaren om i medeltal 60 -70 
personer. Att hyra ut rum var en viktig biinkomst särskilt för kvinnorna i byn som därtill sålde fisk och grönsaker åt pensionatet. Oftast var det 
kammaren i huset som inhyste gästerna medan värdfolket fick ta sig tillfällig logi i kök, källare eller uthus. 



Köket kokade av verksamhet 

I köket fanns en stor vedspis med två ugnar där maten kokades och brödet gräddades. Vid diskbänken stod en handpump som ofta 
krånglade. På somrarna kunde brunnen sina och då måste vattnet bäras in från en annan brunn. 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. En del 
gäster ställde högre krav än andra. Ibland kom det grupper på middag andra tider än i juli månad.  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 ett antal 
unga skolflickor som städade, diskade, skalade potatis och tvättade. Inga pojkar anställdes, det krävdes fogliga flickor, inget annat. 
Några försök med anställda kokerskor gjordes, men de flesta var slabbiga och rörde till det mesta.

Gästerna och värdparet trivdes med varandra

Vi trivdes alltid med gästerna och 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 turneringar i varpa eller pilkastning. Någon av 
gästerna kanske ordnade sällskapslekar och allsång. Bridge och canastaturneringar pågick sommaren igenom och kommenterades 
flitigt, 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 gäster under ett 30-tal somrar i rad. Den goda
vänskapen och trivseln avspeglas i den gästbok som fanns i liggande på pensionatet. 


