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Bildbeskrivning Fotokopia från tavla i entrén på Lyngsåsa, Baldersvägen 46, som visar det äldre huset 
från sjön.

Till vänster om ekotemplet syns det gamla huset Bergshyddan som nye ägaren, förläggaren Erik 
Åkerlund lät riva och startade nybygget av Lyngsåsa 1926. Efter Åkerlunds död 1940  förvärvades 
fastigheten av redaren Sture Persson. 

1958 köpte Frälsningsarmen Lyngsåsa för sin skolverksamhet och öppnar ”Dalarö folkhögskola”.
År 2006 flyttade Dalarö Folkhögskola till Ågesta efter 48 år 
och säljer till BTH Bygg. I dag finns här bostadsrätter. 

Idag kan man se ekotemplet,  som här står på Lyngsåsas
udde, på Norra  Begravningsplatsen. Det flyttades dit som
mausoleum på Erik Åkerlunds grav.

Hustaket som skymtar ovanför ekotemplet är Eva Bonniers 
hus på Torsvägen 30, Dalarö 7:7, byggt 1904.
Huset till höger är Baldersvägen 52, Dalarö 6:31, byggt 1908.

Entrén på Lyngsåsa . Här på väggen har tavlan hängt.



Lyngsåsa på 1930-talet

Efter sista ombyggnaden i början av 1930-talet var Erik Åkerlunds ”engelska slott” det största
privathuset på hela Dalarö – dubbelt så brett och långt som den ursprungliga Bergshyddan.
Lyngsåsa såg då ut som ett stenpalats, trots att det i grund och botten var ett trähus. Villans
exteriör, som fortfarande finns bevarad, hade utformats av arkitekten Knut “Perno” Peterson som
normalt hade sin arbetsplats på Stockholms stadsbyggnadskontor.
Innanför den bastanta ytterdörren låg en entré med en dubbeltrappa med ett smidesräcke med
Erik Åkerlunds förgyllda monogram. Genom en dubbel ekport kom man sedan in i en spatiös hall
som dominerades av en ektrappa till övervåningen, ett stort biblioteksbord och en soffgrupp. 

John Bauer Ut i vida världen (1907)



Ekotemplet från landsidan 
med fyren Genböte i 
bakgrunden.
Höjden upp till taket var 
ca. 3 meter.

Erik Åkerlund byggde sitt ekotempel 1924, två år tidigare än nuvarande huvudbyggnad stod klar efter
ombyggnad.
Efter Erik Åkerlunds död 7 oktober 1940 på Dalarö flyttades ekotemplet till Norra begravningsplatsen
vid Haga, som ett mausoleum vid E. Åkerlunds grav. Det fina taket som täckte ekotemplet när det stod
på Dalarö finns inte längre kvar.


