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.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
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1958.
Dalarö Folkhögskola (Frälsningsarmén) startar upp verksamheten på Lyngsåsa, Baldersvägen 46.
De flyttade 2006 sin verksamhet till Ågesta.
Utdrag ur Morgonbladet den 27 februari 1958.
Frälsningsarmén får folkhögskola i slott. När Frälsningsarmén i höst startar sin egen folkhögskola på
Dalarö med en första årskurs, så blir det i en lyxigare miljö än som tidigare skådats i
salvationistsammanhang. En miljonärsvilla vid Jungfrufjärden, där salarnas tunga barockkristallkronor speglar sig i parkettgolven, där väggarna är prydda med fina intarsiaarbeten, där
bokhyllorna är fyllda med klassiker i gamla fina halvfranska band och där möbler och tavlor går i
samma påkostade stil. Men det är inte Frälsningsarmén som fått oväntade pretentioner och blivit
slösaktig. Det är snälla arvingar till den senaste ägaren av Lyngsåsa, direktör Sture Persson, som
kommit överens om att säja egendomen till Frälsningsarmén för en spottstyver. Nåja, relativt sett.
Lyngsåsa är värderat till 800.000 kr. Även möbler, böcker, tavlor och andra konstföremål har kommit
donationsvägen.
Lyngsåsa, en idealisk konferensplats som nu blir Dalarö folkhögskola, byggdes i början av 1920-talet
av generalkonsul Erik Åkerlund och ligger mycket vackert vid inloppet till Stockholm. Byggnaden är i
två våningar med en sammanlagd golvyta av 875 kvadratmeter till vilket kommer källarvåningen
med 300 kvadratmeter. På tomten finns vidare en gäststuga med 11 rum. Gäststugan,
trädgårdsmästarbostaden och delar av huvudbyggnaden har rum tillräckligt för den första årskursen.
Mellan terminerna blir Dalarö folkhögskola en bra plats för mindre konferenser och studiekurser. I
september blir det invigning och man kan vara säker på att härliga sånger då ska ljuda till hornmusik
eller strängaspel och med många glada halleluja så att det hörs långt ut över Jungfrufjärden.

Se även DHF:s artikel A82.

