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Erik Åkerlund byggde sitt ekotempel, två år tidigare än han byggde om huvudbyggnad på Lyngsåsa. 
Tidigare namn på byggnaden var Bergshyddan, men efter ombyggnaden döpte han om byggnaden till 
Lyngsåsa.
Efter Erik Åkerlunds död, den 7 oktober 1940 på Dalarö, flyttades ekotemplet till Norra 
begravningsplatsen vid Haga, som ett mausoleum vid hans grav. Det fina taket som täckte ekotemplet 
när det stod på Dalarö finns inte längre kvar.

Bilden är troligen tagen när ekotemplet sattes upp på 
Lyngsåsa 1924.

Höjden upp till taket var ca 3 meter.

Här stod ekotemplet.

Fler bilder finns på nästkommande sidor.



Ekotemplet

Vy från sjösidan. Bakom ekotemplet syns Eva Bonniers hus längst upp på Torsvägen 30.
Huset som skymtar till vänster är Bergshyddan som efter om- och tillbyggnad döptes om till Lyngsåsa.

Bergshyddan innan huset döptes om till Lyngsåsa. 
Bild äldre än 1926.

Bild från slutet av 1920-talet.

Lyngsåsa. 
Bild från 2008.



Ekotemplet efter flytten från Lyngsåsa på Dalarö 
till Norra begravningsplatsen vid Haga.

Se även DHF:s bildanalys nr 774.

Till minne av Erik Åkerlund.

Ett ekotempel är en mindre fristående byggnad med tak som bärs upp av pelare eller kolonner. 
Byggnaden var ett stilelement i bland annat engelska trädgårdar och den engelska 
landskapsparken. Den hade funktionen som uterum för samvaro och måltider i det fria eller som 
vackert blickfång. Förledet eko kommer av att byggnadstypen med kupolformat innertak kan ge en 
viss ekoeffekt mitt i "rummet". Efterledet tempel avser tempelbyggnad, men någon kultisk 
betydelse som skulle motivera deras uppförande kan inte beläggas.
Ekotempel uppfördes företrädesvis i naturskön miljö på en mindre kulle med fri utsikt och i direkt 
kontakt med utemiljön och är därför ofta helt öppna utan fönster och dörrar. Den vanligaste 
utformningen är en cirkulär byggnad med kupoltak.


