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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Se nästkommande sidor

1926.
Erik Åkerlund påbörjar bygget av Lyngsåsa, Baldersvägen 46.
1922 köpte Åkerlund en tomt vid farleden till Dalarö med utsikt över Jungfrufjärden och här skapades
ett magnifikt sommarnöje. Fastigheten består av en sammanslagning av fler stadsägor med adressen
Baldersvägen 42-46. På platsen fanns redan villan Bergshyddan som döptes om till Lyngsåsa, efter en by
utanför Växjö där Åkerlund tidigare arbetat. Till egendomen hörde även Vintervillan, Baldersvägen 44
och en villa i lindallén som leder ner till Lyngsåsa. 1910 byggdes en trädgårdsmästarbostad.
Åkerlund var bekant med området, redan 1915 hade han köpt ett hus på Baldersvägen 47, tvärs över
vägen. Denna byggnad överläts nu till tidningen Husmodern för att användas som semesterhem för
utarbetade husmödrar. Villan fick namnet Mors minne.
1926 påbörjades den första av tre stora om- och tillbyggnader av Villa Lyngsåsa. Under ombyggnaden
bodde man i Vintervillan.
Efter den sista ombyggnaden 1938 var villan det största privathuset på hela Dalarö.
Åkerlund ägde även Villa Åkerlund ”Nobelvillan”, uppförd 1932 i Diplomatstaden i Stockholm. Redan
1935 bosatte sig dock Åkerlund året runt på Lyngsåsa och bodde här fram till sin död 1940. Nobelvillan
disponerades av den amerikanske ministern Laurence Steinhardt och är idag den amerikanska
ambassadörens residens.
Under senare delen av 1940-talet sålde Erik Åkerlunds dödsbo Lyngsåsa till Nils Sture Bertoner Persson,
som bland annat startade Dalarö Rederi AB.
Läs mer i: Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys gjord av Thyréns Villa Lyngsåsa.
Upprättad inför BTH:s bebyggelse av området. Återgiven i DHF:s artikel A139.

2013.
Huvudbyggnaden på Lyngsåsa.

Fler bilder.

Bergshyddan som Erik Åkerlund började bygga om 1926.

1926: Vy mot Lyngsåsa, fotot är troligen taget från det utsiktstorn som fanns på ”Mors Minne”,
Baldersvägen 47, ned mot Ekotemplet som Erik Åkerlund lät uppföra 1924. Här ser man den påbörjade
om- och tillbyggnaden av villa Bergshyddan. I förgrunden syns taket på ”Mors Minne”. Utsiktstornet
och Ekotemplet finns inte längre kvar.

Fler bilder.

2014

Entrén mot Baldersvägen.

Fasad mot sjön.

Gavel mot hamnen.

