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Baldersvägen 28B och Erik Åkerlunds bil Duesenberg.

Karta från 2009

Fastigheten 28B, Dalarö 6:6 syn t.h. i kvarteret Pricken, 
äldre beteckning Krokroten 130 Stadsäga 173.
Huset uppfördes av Häradshövding˟ Wendtlandt i 
början av 1860-talet. Byggmästare  var Anders Olsson.

˟ Häradshövding i Sveriges rättsväsen var titeln på 
ordförande i en häradsrätt på landet vilken mot-
svarande borgmästarens roll i rådhusrätten i en stad.

Bilen på bilden ovan är en Duesenberg och tillhörde 
Erik Åkerlund ägare av Lyngsåsa, Baldersvägen 48.
Hans privatchaufför var Walfrid Johansson.

Kartor och fler bilder finns på följande sidor.



Erik Åkerlunds Duesenberg t.h. modell J med motornummer J 263 och registreringsnummer B490. här 
poserar Åkerlund vid en Concours d´Elegancetävling i Cannes, publicerad i Autohistorica nr 4/1980.
Duesenberg tillverkades i Amerika från 1921 till 1939.

År 1926 tog Erret Lobban Cord över fabriken och Fred 
Duesenberg arbetade kvar som chefskonstruktör. Cord 
gav Fred i uppdrag att bygga den bästa bilen på 
marknaden, oavsett kostnaden. Resultatet, Modell 
J, presenterades i december 1928, på höjden av det 
glada tjugotalet. Den nya bilen fick en rak åtta på 6,9 
liter med dubbla överliggande kamaxlar och fyra 
ventiler per cylinder. Effekten uppgavs till 265 hk, mer 
än dubbelt mot närmaste konkurrent. Även om siffran i 
efterhand konstaterats vara lätt överdriven fanns det 
ingen konkurrent som kunde erbjuda en så avancerad 
och stark motor.Precis som många andra tillverkare av lyxbilar vid tiden byggde Duesenbergfabriken 
endast chassi och drivlina. Karossen byggdes därefter av en erfaren tillverkare, enligt kundens 
specifikation.

Bland de europeiska kunderna utmärkte sig bokförläggare Erik 
Åkerlund genom att äga två Duesenberg med fransktillverkade 
karosserier! Dessa var landets enda Duesies innan Hans Thulins 
Consolidator AB under en tid i slutet av det glada 80-talet lät en 
mycket vacker vagn i grönt och gult gästspela i Sverige.

Vi Bilägare 2010.



Erik Åkerlunds Lyngsåsa, Baldersvägen 46, 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. 
På en av hallväggarna hängde 40 inramade teckningar av John Bauer som Erik Åkerlund hade lagt 
beslag på under tillkomsten av de första årgångarna av Julstämning. På muren ovanför en öppen spis 
hade konstnären Gustaf Magnusson målat alfresko en kopia av John Bauers bild Ut i vida världen. 
Utmed en av väggarna satt fönstermålningar med motiv från Erik Åkerlunds olika fritidsintressen, 
bland andra segling, motorbåtsport, fiske, jakt och curling. På golvet låg orientaliska mattor.

Karta från 1911.
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