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Lyngsåsa – tiden fram till det att bostadsrätter byggdes på området år 2016.

Lyngsåsa, Baldersvägen 46, med sin stora huvudbyggnad och med sin magnifika park var otvivelaktigt en av Dalarös 
pampigaste fastigheter under många år.

Fastigheten Lyngsåsa (Dalarö 6:30) belägen vid Baldersvägen 42- 46 i Dalarö. Namnet betyder ”ljungåsen”och är hämtat från 
den plats i Gemla utanför Växjö där Erik Åkerlund 1903-1906 var anställd vid Gransunds pappersbruk. Fastigheten är en 
sammanslagning av stadsägorna Baldersvägen 42, 44 , 46 och 48 (äldre beteckningar: Stadsäga 144 - 146 + 147A/ 194 –
Rote Krokroten – Kvarter Metreven).

• Vid mitten av 1800-talet ägdes området stadsäga Krokroten 146 av änkan efter fiskare Molin.
• 1855 köpte musikhandlare Lars Rylander denna fastighet och blev på så sätt troligen den första sommargästen som köpte 
hus på Dalarö.
• 1862 sålde Lars Rylander fastigheten till grosshandlare Alm, som även köpte stadsäga Krokroten 145 innan han sålde 
dessa båda fastigheter till grosshandlare Robert Thegerström. Han bodde i en villa, Bergshyddan, på den plats där Lyngsåsa
idag ligger. Robert Thegerströms son var en uppskattad porträttmålare och god vän med August Strindberg. Det var till 
denne som Strindberg vände sig efter sin s k infernokris då han åter ville komma ut i skärgården. Thegerström ordnade åt 
Strindberg en stuga på Dalaröudd där denne tillbringade somrarna 1891 och 1892. Strindberg umgicks också flitigt med 
familjen Thegerström i Bergshyddan, vilket satte sina spår i hans produktion. (Familjen fick stå modell för karaktärerna i 
"Leka med elden".)
• Från 1908 innehades de båda fastigheterna stadsäga Krokroten 145 och 146, stadsäga 194, av grosshandlare William 
Olsson. Till egendomen hörde förutom Bergshyddan även Vintervillan på Baldervägen 44 samt en villa nedanför 
Baldervägen mitt i den lindallé som leder ner till Lyngsåsa.
• 1910 uppfördes en trädgårdsmästarbostad på Lyngsåsa.
• 1915 köpte Erik Åkerlund, ägare av Åhlén & Åkerlunds Förlag och tämligen förmögen, fastigheten Baldersvägen 47, villa 
Mors Minne, tvärs över vägen från Krokroten 145 och 146 - en bergig tomt med en stor villa från 1880-talet.
• 1922 köpte Erik Åkerlund de tre stadsägor vid Krokroten av Emrik Thunberg. För köpesumman lär denne ha kunnat köpa 
hela Smådalarö. Samtidigt överlät han villan på Baldersvägen 47 till tidningen ”Husmodern” att användas som vilohem för 
husmödrar. 
• Själva villan – Bergshyddan, som döptes om till Lyngsåsa – var inte särskilt imponerande, men när Erik Åkerlund köpte 
egendomen blev han spådd att en olycka skulle drabba honom om huset inte byggdes om varje år. Och eftersom Erik 
Åkerlund hade pengar, verksamhetslust och vilja att företa sig något så byggdes villan om i flera etapper.



• 1926 påbörjades den första av tre stora om- och tillbyggnader. Under den tiden bodde man i Vintervillan. Villan försågs bl. a.
med ett stort badrum med kranar för söt- och saltvatten. Efter sista ombyggnadsetappen i början av 1930-talet var villan ”dubbelt 
så bred och dubbelt så lång” som innan – en "diplomatvilla". Då hade bl. a. taket i stora salongen höjts och sänkts ett tiotal 
gånger. Villans exteriör, som finns kvar än idag, hade ritats av arkitekt Knut “Perno” Peterson. Redan 1928 hade Perno ritat 
Åhlén & Åkerlunds Förlags tryckeri på Rådmansgatan 47 i Stockholm. Perno ritade även Villa Åkerlund, den s k Nobelvillan, som
uppfördes i Diplomatstan 1931-32 och som idag är residens åt USA:s ambassadör i Sverige.
Lyngsåsa var nu det största privathuset i hela Dalarö. På två flaggstänger vajar den svenska och den österrikiska flaggan, eftersom 
Erik Åkerlund var österrikisk generalkonsul. På svaj utanför Lyngsåsas nymuddrade hamn låg 12 m R-jakten Princess Svanevit och i 
hamnen låg motoryachten Stella Marina, som efter förlängningen från 22 till 28 meter måste förtöjas på diagonalen för att få 
plats. Den nyanlagda bryggan var bl. a. försedd med särskild lyftkran för att lyfta upp segelbåtar som behövde bottenskrapas och
målas. 1935 vinterbonades Lyngsåsa varefter Erik Åkerlund bodde där permanent fram till sin död 1940. Genom att han lät 
mantalsskriva sig på Dalarö lär han ha finansierat Dalarö kommuns hela verksamhet. Under senare delen av 1940-talet sålde Erik 
Åkerlunds dödsbo Lyngsåsa till Nils Sture Bertoner Persson.

Lite minnen från Erik Åkerlunds tid på Lyngsåsa skrivna av sonsonen Kjell Åkerlund.
Lyngsåsa bär på många minnen från Erik Åkerlunds tid. Som fresk ovanför den öppna spisen i hallen finns en kopia som 
konstnären Gustav Magnusson gjorde av John Bauers målning ”Ut i vida världen”. Bibliotekets inredning är hämtad från Erik 
Åkerlunds Nobelvilla i Diplomatstan. Intarsian, som utfördes av Ivar Jonsson 1931 skildrar kända händelser, personer,
uppfinningar m.m. ur världshistorien. I hallen finns en rad fönstermålningar som föreställer Erik Åkerlunds båtar och olika
fritidsintressen. Princess Svanevit och Stella Marina finns avbildade i Ewald Dahlskogs intarsior som pryder det rum som under en 
tid var rektorsexpedition under Lyngsåsas tid som Frälsningsarméns folkhögskola. På innerväggarna hänger konstverk av bl. a. 
Albert Engström, Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors.
I Vintervillan bodde tjänstefolk: kokerska, husa, barnjungfru, chaufför och trädgårdsmästaren och hans stab, ibland en guvernant
som sommarläste med de två äldsta sönerna, jungfru, och en kombinerad chaufför och middagsbetjänt samt Stella Marinas 
besättning som utgjordes av befälhavare, matros och maskinist.
Några grannfastigheter köptes in, bl. a. stadsäga Krokroten 147A, Baldersvägen 48, som byggdes redan 1866. Samtidigt 
planerades trädgården om med fler stora gräsmattor, fler fruktträd och fler grusgångar. Den sanka delen norr om Skansberget 
fylldes upp med jordmassor som transporterades dit med skutor. Nere vid hamnen och stora bryggan mot Jungfrufjärden höjdes 
marknivån en och en halv meter. Kullen på tomtens östra udde byggdes på och blev platsen för det ekotempel med granitpelare 
och koppartak där Erik Åkerlund hade sin stora Goertz-kikare uppställd. Nedfarten till huset flyttades österut för att ge plats åt en
rosenträdgård och en tennisbana. I trädgården kan man än idag finna vattenkranar som användes när blomsterprakten skulle 
bevattnas. 



Vattnet kom från en pumpstation i den närliggande Sandvikssjön, som på den tiden inte stod i förbindelse med Saltsjön. På västra
delen av tomten byggdes allt fler och allt större växthus, bl. a. där den tidigare anlagda tennisbanan låg. Där odlade Erik Åkerlund 
olika slags orkidéer samt tropiska frukter – särskilt persikor och nektariner, men även aprikoser och vindruvor.
Det berättas hur frukterna vid fester bars in på ett stort fat varefter gästerna själva kunde klippa vindruvor från
klasarna. Vid finare middagar placerades små persikoträd på middagsbordet och gästerna fick själva klippa loss persikor, som 
lades i champagneglasen, pickades med en gaffel och förtärdes till dessert.
Erik Åkerlunds fester på Lyngsåsa var för övrigt vida berömda. I villan lär han bl. a. ha haft en papegoja som var tränad att ropa: 
”Ska ni inte gå snart!” till de gäster som dröjde sig kvar för länge. Det finns också många historier om Åkerlund och hans liv på 
Lyngsåsa. Den kanske mest kända handlar i en mängd olika skrönor om den Steinway-flygel som den berömde
tonsättaren Jean Sibelius spelade på. Efter Erik Åkerlunds död 1940 hamnade flygeln i sonen Erik ”Totte” Åkerlunds ägo.

Badhuset – ett gammaldags badhus med egen bassäng – låg ursprungligen vid Lyngsåsas "stora brygga" mot norr. Senare flyttades 
det till den södra ändan av tomten – ja t o m en meter in på grannens tomt. Denne klagade och cementplintarna måste kapas.
I en lekstuga med vedeldad spis gjorde Erik Åkerlunds två yngsta barn vattenglass på sin glassmaskin som de varma sommardagar
gick upp på Baldersvägen och sålde skedvis för 5 öre skeden.
Erik Åkerlund tyckte om att ha det snyggt och prydligt omkring sig. Om det fortfarande fanns några löv kvar på pyramidekarna när
snön kom, betalade han några småpojkar från byn för att klättra upp i träden och plocka ner löven, så de inte skulle ligga och 
skräpa på den rena snön.
En samtida beskrivning ger en både intressant och tidstypisk bild av Lyngsåsa: ”Lyngsåsa har väldiga anläggningar, storslagna 
terrasseringar i granit övervuxna med en dekorativ bergflora; Högst uppe på udden krönes utsiktspunkten av ett pelartempel, där 
en enorm kikare brukar vara uppmonterad. En bergssluttning är klädd med rhododendron och rosor. Tennisbanan har fått vika för
en storartad trädgårdsanläggning med ryska jordgubbar från ryska kejsarhovets trädgårdsanläggningar, månadssmultron, 
kronärtskockor. Inne i de stora växthusen står luften och dallrar av värme. Fina äppelsorter mogna i väldiga blomkrukor för
att sedermera flyttas ut i trädgården eller på middagsbordet. Blå plommon svälla mot de vita murväggarna, druvorna rodna under 
taket och längs spaljéerna växa nektariner, persikor och meloner. Inne i orkidéhuset blomma de mest konstbesynnerliga rariteter,
catleya och sepepidium, för att inte tala om den mystiska dendrobium, en stor konstig rotliknande växt, som plötsligt avger en 
blyg vitsippsartad blomma mitt från stammen. I huset träder man från hamnsidan först in i ett pampigt sitting-room, möblerat 
med tanke på att man både skall kunna ha det cosy framför brasan i den öppna spisen, skriva vid ett bekvämt, vackert inlagt 
skrivbord eller spela på flygeln om lusten skulle falla på. Kungens kanna, Mälardrottningen, ja, ett helt skåp med fina sportpriser 
tala sitt tydliga språk om ägarens egentliga intressen. Bruno Liljefors' vackra dukar på väggarna skvallra än mer om
friluftsentusiasten Erik Åkerlund.



Genom en lång fil av halliknande rum med härliga orientaliska mattor kommer man in i salongen, möblerad med ett förtjusande
rokokomöblemang i gråbeige med mattrosa brokad från van der Nothska palatset. Matsalen därintill är ett fullgott prov på svenskt 
konsthantverk, utfört av Carl Malmsten och med dekor i turkosblått och milda pastellfärger av Alf Munthe. Det tjusigaste av alla 
rummen är ändå vardagsrummet på övre botten med sin enastående utsikt. Genom det stora fönstret har man här en storartad vy 
över stora segelleden och Dalarö skans. Carl Malmsten har gjort det övriga smäckra möblemanget i havsgrönt med blomsterdekor. 
Längre bort i övre våningen ligger ett härligt sovrum med utsikt åt tre håll. Generalkonsulinnans gemak i empire innanför 
sovrummet är lätt preciöst och mycket bekvämt. Det sistnämnda adjektivet för oss in på övervåningens praktiska sevärdheter, de 
utsökta badrummen, de utstuderat inredda garderoberna, för att inte tala om linneskåpet med
dukar och servetter, underbara spetsar för festbruk, det mesta hemfört från generalkonsul och fru Åkerlunds årliga utlandsresor, 
speciellt från Österrike.”

• 1940 köptes fastigheten av affärsmannen Sture Persson som här hade sin stora handelsträdgård. 
• 1958, efter Sture Perssons död startade Frälsningsarmen en folkhögskola.
• 2006 När folkhögskolan flyttade till Ågesta köptes området av BTH-Bygg.
• 2016 Efter många protester och turer med byggnadsnämnden påbörjades byggnationen av bostadsrätter på området, då allt revs 
utom huvudbyggnaden och Villa Kullen.

På följande sidor finns bilder och text som anknyter till några årtal.

Innan infarten flyttades.

1920 och 1930-talet.



1926

Ekotemplet

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.

Se även DHF:s bildanalys nr 2469.



1920-30

Erik Åkerlund  hade stort intresse för båtar och ägde bl.a. motoryachten Stella Marina, 
kappseglingsbåtarna Britt-Marie, Princess Svanevit och Bissbi och den snabba racerbåten Sea-

Song.
Stella Marina ritades av båtkonstruktören Carl Gustav Pettersson, som 1922 öppnade, 
tillsammans med den från USA hemkomna Einar Runius, firman Motorbåtsbyrån vid 
Kungsgatan i Stockholm.

Stella Marina byggdes 1927–28 på Gustafsson & Anderssons varv på Lidingö. Hennes längd var 
då 22 meter och bredden 4 meter, men blev senare ombyggd och förlängd till närmare 27,9 
meter och bredden ökades till 4,53 meter. Detta för att bättre passa in i miljön i Sandhamn 
lagom till Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) 1930 firade sitt 100-årsjubileum. Båtens 
deplacement var då 75 ton.

Erik Åkerlund ombord på sin motoryacht.
Foto från Sjöhistoriska muséet.

m/y Stella Marina vid kajen vid Lyngsåsa på Dalarö.

Mer om Erik Åkerlunds båtar finns att läsa DHF:s i bildanalys nr 912.



1930

I förgrunden ligger en del av hamnen på Lyngsåsa.
Till höger syns huset Baldersvägen 52, Dalarö 6:31 benämnd som villa Björkvik.
I bakgrunden till vänster syns utsikttornet vid Mors Minne, Baldersvägen 47.



1948

Mer om trädgårdsmästeriet på Lyngsåsa finns att läsa i DHF:s bildanalys nr 331.

Lyngsåsa Trädgård

Trädgården ägdes 1948 av direktör Sture Persson och sköttes av trädgårdsmästaren Ernst Heurlin.
Trädgården omfattade en areal av 2 hektar, vari ingick en parkanläggning i fransk- och engelsk stil anlagd av tidigare ägaren, 
generalkonsul Erik Åkerlund.
Förutom terrassanläggningar, stenpartier, stora öppna gräsmattor med gångar av huggen kalksten, två springbrunnar och en stor
näckrosdamm pryddes anläggningen av omkring 2000 rosenbuskar och rabatter.
Till trädgården hörde fyra växthus, uppförda 1921 och 1931, med en sammanlagd glasyta av 800 kvm. 
Bänkgården omfattade c:a 100 fönster.
Odlingarna omfattade främst krukväxter, persikor, vindruvor, tomater och tidiga grönsaker. Två man var fast anställda i trädgården.
Trädgårdsmästarbostaden var uppförd 1910 och innehöll 4 r.o.k. samt en hall. 

Det var 1940 när Erik Åkerlund avlidit som Sture Persson köpte fastigheten. Han bodde sedan året runt på Lyngsåsa fram till sin död 
1957.  Frälsningsarmén köpte då Lyngsåsa av Sture Perssons dödsbo. Året därpå 1958, började den första vinterkursen på Dalarö 
folkhögskola.

Det var också Sture Persson, tillsammans med chefen för Europafilm, Gustav Scheuts samt sin styvson Ingmar Matsgård, som från 
Sandemar köpte in ett större markområde i Schweizerdalen och styckade upp i tomter med tanke på att ett semestersamhälle 
förväntades växa upp kring Dalarö. Det var tydligt, att Dalarö på allvar tänkte ta upp kampen med Saltsjöbaden och andra berömda
sommarorter i Stockholms närhet om semesterfolkets bevågenhet. Direktör Persson var den ledande själen i dessa expansionsplaner,
han var även ordförande i styrelsen för Dalarö fastighets AB.



1930-talet - Interiörbilder från Erik Åkerlunds Lyngsåsa

Fler bilder finns att se i DHF:s bildanalys nr 4582.



Lektionssal vid Frälsningsarméns folkhögskola.

Lärare är frälsningssoldaten Sven Wickberg som undervisade i flera ämnen.

1958 köpte Frälsningsarmén Lyngsåsa för sin skolverksamhet och öppnar 
Dalarö folkhögskola, som sedan drevs i 48 år tills skolan flyttade till Ågesta 2006.

Citat ur Morgonbladet 27 februari 1958
När Frälsningsarmen 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. I en miljonärsvilla vid Jungfrufjärden, där salarnas tunga barockkristallkronor speglar sig i 
parkettgolven och 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.

1959 - Frälsningsarméns folkhögskola på Lyngsåsa.



2008 – Exteriörbilder från Lyngsåsa.

Fler bilder finns att se i DHF:s
bildanalys nr 4181.


