
Ur trespråkig folder om Pensionat Solhäll, tryckt 1938. 
 

  
Lilly stod för pensionatet, troligen för att Erik inte var svensk medborgare förrän juli 1939. 
 

Stocksund ligger 6 km. norr om Stockholm vid Stocksundet, som förbinder den vackra Edsvi-
ken med lilla Värtan, en vik av saltsjön. 
 
Solhäll är ett förstklassigt och trivsamt familjepensionat med ett 30-tal rum i samma byggnad; 
dessutom kunna rum erhållas i närbelägna villor. I alla gästrum finnes rinnande varmt och kallt 
vatten; liksom sällskapsrummen äro de ljusa, varma och mycket rymliga – en del med balkong 
– samt ha goda bäddar. Rum med privat badrum och toalettrum. Centralvärme, el. ljus, badrum, 
WC. Gästrummen äro sinsemellan väl ljudisolerade och ha dubbla dörrar mot korridoren. Ni 
finner därför på Solhäll den önskade vilan och ostördheten. 
 
Från pensionatet, som är uppfört på en södersluttning med ett flertal terassanläggningar, har 
man en enastående fri utsikt över omgivningen. Nedanför ligger sundet med sitt särskilt på 
sommaren rörliga liv; bortom detta sträcka sig skogklädda åsar i olika riktningar, och vid hori-
sonten reser Stockholms silhuett sina taggiga konturer mot himlen. Från rummen på Solhäll ser 
man under vinterhalvåret med dess få solskenstimmar solen gå både upp och ned; man förlorar 
med andra ord icke en minut av solstrålarnas hälsobringande verkan. Ända från slutet av febru-
ari till långt in på hösten kan man taga solbestrålningar i en härför avsedd ligghall. Därjämte är 
luften i Stocksund ovanligt torr och ren, tack vare dess läge ovanför dimbältena och avskildhe-
ten från den jäktande trafiken. 
 
SPORT OCH SEVÄRDHETER. Friluftsbad vid det närliggande badberget med härliga solbad 
på klipporna. Icke långt från pensionatet ligga de vackra golfbanorna vid Kevinge, och utmärk-
ta promenadvägar finnas runt om. Flera tennisbanor. Även för all slags vintersport äro omgiv-
ningarna synnerligen lämpliga, såsom skidlöpning med tillfälle till instruktioner i skidteknik, 
skridskoåkning i skärgården, på Mälaren och sjöarna runt omkring, curling m.m. Betr. skrid-
skoåkning, som är en omtyckt sport i Stockholmstrakten, hänvisas till specialbroschyr, vilken 
erhålles på begäran; utflykter anordnas kostnadsfritt under van färdledare. 
 
Bland sevärdheter i de närmaste omgivningarna må nämnas: Naturhistoriska Riksmuseet, Ber-
gianska Trädgården, Ulriksdals Slott, Danderyds Kyrka från 1200-talet m.m. 
 



KOMMUNIKATIONERNA äro de bästa tänkbara. Från Engelbrektsplan i Stockholms centrum 
reser man med Djursholmsbanans bekväma elektriska tåg på mindre än 15 minuter till Stock-
sunds station, varifrån det endast är c:a 200 mtr. till pensionatet. Tågen gå varje halvtimme i 
båda riktningarna. Dessutom finnas täta omnibussturer. 
 
MÅLTIDER: kl. 8 – 10  frukost med gröt, mjölk, ägg, rostat bröd, marmelad, uppskuret, 

kaffe el. te.  
 kl. 1      lunch med smörgåsbord och ett flertal varmrätter med i regel en 

grönsaksrätt, mjölk, kaffe, te.  
 kl. 6      middag: smör o. bröd, soppa, kött el. fisk, dessert, kaffe. 
  Ölrättigheter finnas. 
  Sön- o. helgdagar serveras på morgonen kaffe med dopp på rum-

met. 
 

Pensionatet har gjort till sin främsta uppgift att sörja för ett förstklassigt, rikligt och omväxlan-
de bord, till synnerligen moderata priser. 
 
HELPENSION erhålles från kr. 5:– för enkelrum och från kr. 8:– för dubbelrum, rum med pri-
vat badrum från kr. 9:–, allt vid minst en veckas vistelse; för kortare tid intill kr. 2:– tillägg per 
dag. För familjer enl. överenskommelse. Månadspension vid längre tids vistelse. 
 
Flera språk talas. Post, telegraf, apotek, folkskola och kommunal mellanskola finnas i Stock-
sund. Varmgarage, bil. 

Innehavare: fru Lilly Schmidt. 
Post- o. telegramadress: Solhäll, Stocksund. 
Tel.: Stocksund 40 och 788. 
 

 
SPECIALBROSCHYR, tryckt samma år. 
 

 
Färdledare ingick i boendet. Av texten att döma en kunnig sådan, sannolikt Erik Schmidt.  
 

Stockholm kallas icke utan skäl Nordens Venedig, kringflutet som det är av vatten på alla 
sidor, österut utbreder sig den världsberömda skärgården med sina tusentals öar, västerut 
sträcker sig Mälaren ett hundratal kilometer inåt land, och slutligen ligga norr och söder om 
Stockholm ett otal större och mindre sjöar. 



 
När alla dessa vatten på vintern isbeläggas, erbjuda sig tidvis utomordentliga möjligheter till 
långfärder på skridsko, över spegelblanka isar kan man färdas mil efter mil i en storslagen 
skärgårds- och mälarnatur, förbi platser som man eljest sällan får tillfälle att se, emedan de lig-
ga vid sidan av allfarvägen. En färd på de största fjärdarnas mäktiga isvidder, där havet emel-
lanåt skönjes mellan skären, eller en utflykt på idylliska småsjöar, den ena avlösande den andra, 
helst när rimfrosten förvandlat stränderna till ett sagolandskap – det är en upplevelse som Ni 
sent torde glömma. 
 
Skridskoåkning över längre distanser bedrives i stor utsträckning av såväl yngre som äldre. En 
av långfärdsåkningens angenämaste överraskningar ligger just däri, att man med ett minimum 
av kraftförbrukning kan färdas otroligt långa sträckor; har man därtill vinden i ryggen, får man 
lära känna en alldeles ny sida av fartens tjusning. 
 
Att färdas på is är icke någon farlig sport, som mången kanske är böjd att tro. Ett villkor är 
dock, att man väl känner isarnas beskaffenhet. En van färdledare med mångårig erfarenhet från 
långfärder på skridsko är knuten till turisthotellet och åtager sig planerande och ledarskap av 
färder utan särskild kostnad för gästerna. 
 
Utrustning; en varm och vindtät sportkostym samt grova kängor (skidpjäxor), långfärdsskrid-
skor, isdubbar och ispik. Långfärdsskridskor kunna erhållas från kr. 24:– men finnas även till 
uthyrning. Vid kortare utfärder kunna dock vanliga skridskor användas. 
 
De enastående möjligheterna till långfärdsåkning på skridsko har Stockholmstrakten sitt klimat 
att tacka för. Kölden är tillräcklig för att isbelägga vattendragen, och de från Atlanten över 
Mellansverige ofta inträngande oväderscentra, som medföra varmare luft från Golfströmmen, 
smälta hastigt bort ett eventuellt snötäcke, varigenom isarna bli blanka och fina för åkning. En-
ligt statistiken uppvisar januari månad i genomsnitt de flesta dagarna med goda skridskoisar; 
därefter komma februari, mars och december i nämnd ordning. 
 
Stocksund ligger 6 km. norr om Stockholm vid en vik av saltsjön. Förstklassig helpension er-
hålles på turisthotellet från kr. 5:–  per dag, med privat badrum från kr. 9:–, allt vid minst en 
veckas vistelse; för kortare tid intill kr. 2:–  tillägg per dag. I alla gästrum finnes rinnande v. o. 
k. vatten, de äro soliga, väl ljudisolerade och ha vacker utsikt mot Stockholm. Flera språk talas. 
 
Ämnar Ni göra ett Stockholmsbesök kan detta med fördel kombineras med en vintersportresa 
om Ni bor på Solhäll. Bekväma el. tåg föra Eder nämligen på mindre än 15 minuter till Stock-
holm med alla dess sevärdheter. Föredrager Ni att ägna dagen åt sport, bedrives förutom skrid-
skoåkning även annan vintersport såsom curling, isjaktsegling och sist men icke minst skidåk-
ning, vartill mycket goda tillfällen finnas i den omväxlande terrängen alldeles inpå hotellet. 
Den som så önskar kan erhålla instruktioner i skidteknik. 
 
Som sammanfattning av de möjligheter, som Stockholmstraktens säregna vinterklimat erbjuder, 
kan nämnas, att den intresserade alltid har tillfälle bedriva åtminstone någon av de omnämnda 
sportgrenarna. 
 

Innehavare: fru Lilly Schmidt. 
Post- o. telegramadress: Solhäll, Stocksund. 
Tel.: Stocksund 40 och 788. 


