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Byggmästare Erik Almar Löfström.
Almar Löfström, 1890-1982, kom till Dalarö 1940, efter att han varit verksam som träarbetare på
Fjärdlång. Almar har även utfört arbeten på Ornö och Smådalarö med omnejd. Han har bl.a. uppfört
manbyggnaden på professor Folke Henschens egendom Mofjäll på Ornö samt ett flertal
ekonomibyggnader i den kringliggande landsbygden som han ritade.
Almar var född i villa Marieberg på Ornö.
Han var gift med Emma Helena f. Sedig. De hade två barn Rolf Erik f. 1941 och Karin Helén f. 1943.
Almar var ägare till villa Vårgård, uppförd i slutet på 1880-talet, innehållande 5 rum och 2 kök.
Var denna villa var belägen är okänt.

Almars yrkesroll förutom byggmästare
var slöjdare.
Läs mer påföljande sidor

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2020.

Byggmästare Erik Almar Löfström har bott på många olika platser på Dalarö.
1940 bodde Almar på tomt Stg 90
som nu är Nedre Tegnérsvägen 4B.

1941 bodde Almar på tomt Stg 128
som nu är Birkavägen 1.

Där Melins pensionat låg.
1942 bodde Almar på tomt Stg 53
som nu är Odinsvägen 5, Gammelgården.
De första åren på Dalarö var han
inneboende.

Enligt telefonkatalog från 1956 bodde Almar på Baldersvägen 41.

Foto från 2009.
Karta från 2009

Familjen har även bott på Torsvägen 24.

Det nu ombyggda huset. Foto från 2018.
Sonen Rolf Löfström minns (Nedtecknat 2022.09-30)
Almar föddes på Ornö där de tidiga åren var hos föräldrarna Oskar och Hilda på Marieberg. Oskar och
Almar byggde därpå på Talludden på Ornö där han bodde med sin första fru Astrid som dog tidigt i en
aggressiv sjukdom.
Under antikvarisk ledning stod han och hans medarbetare för utgrävning och restaurering av gamla
Sundby gård som förmodligen brändes ned av ryssarna. Renoverade kyrktornet och restaurerrade i
övrigt. Gravkoret byggde han och hans medarbetare. Har sett ritningar han gjort på byggnaden och
smidesarbetena som tillverkades i hans smedja på Talludden.
Som nygift och med andra barnet, jag – det första barnet Alf Erik Christer dog tidigt efter födseln. Jag
minns först när vi bodde i Gammelgården och de starkaste minnena är när Almar låg ute på isen med
sitt mausergevär väntande på ev ryska förföljare till de baltiska flyktingarna och mamma Helena sydde
kläder till de Baltiska flyktingarna.
De köpte sedan på Torsvägen 24 där tomten gick ned till Baldersvägen. Den delen styckades av och
såldes till lotsen möjligen tullaren Öhman.
De flyttade till Vendelsömalm, Stockholmsvägen 167 för att Karin och jag skulle komma närmare
skolor.
Ekonomiskt var det ytterligare en kämpig tid då Almar var senior. När Helena först avled och flera år
därefter Almar vid 92 bodde de på Vendelsömalm.
Huset på Torsvägen byggdes helt om i omgångar med nya ägare och går inte att känna igen. Har starka
minnen från utsikten från mitt rum på övre planet där Vitkobb var i centrum och vedskutorna
frekventa. De stora pansarbåtarna typ Tre Kronor och Göta Lejon såg jag därifrån.
Karin avled för ett par år sedan och hette då Whitlock som sin man Tom och de två barnen, boende i
Stockholm och på Ljusterö.
Jag med familj har bott i Nacka och numera i Gustavsberg medan vi är fritidsboende på Kymmendö.
Christer, Rolf och Bo Wahlström var grannar på Baldersvägen och vi gick alla i Dalarö skola. Livet på
fritid på Kymmendö samt mitt yrkesengagemang som arkitekt i skärgården gör att jag tillbringar
mycket tid i skärgården och på Dalarö. Ex är tillgänglighetsrampen på Kyrkan och många byggnader på
Dalarö och öarna omkring. Minnesmärket Dalarö 350 år har jag skulpterat i varvet på Kymmendö.
Varvet, båthuset, villan och strandpaviljongen har jag ritat.

Almar och Helena ligger begravda på Österhaninge kyrkogård. De bodde då på Vendelsömalm.
Almar fick sin första utbildning i byggaryrket på Fjärdlång under mentorskap. Astrid Tyra Erika
Lundvall var Almars första hustru. De fick inga barn. Hon dog tidigt i en mycket jobbig sjukdom och
de bodde då på Talludden Ornö. Almar dog på Handens sjukhus vid 92 års ålder. Skomakarvägen
15?
På sin fritid var Almar bland annat auktionsutropare då fick han utlopp för sitt intresse för
antikviteter samt för att vara estradör. Kommunalhuset på Dalarö och på öarna utanför var ofta
platsen för auktioner. Att laga antikviteter var ett stort intresse men han målade och tecknade
också en del.
Deras hus Vårgård låg på Torsvägen 24 på Dalarö. Det går inte att känna igen i dag. På adressen
Baldersvägen 41 var den del av tomten man sålde till Öhman och på den adressen bodde vi inte
utan på Torsvägen 24. Husbilden från 2009 är det hus Öhman lät bygga.
Sin andra hustru Helena träffade han på Smådalarö där han då byggde.
Slöjdare känner jag inte igen även om mycket av detaljarbetet på hus närmade sig träslöjd. Almar
var mycket bohemisk till sin karaktär med mamma Helena stod för att fakturor skickades och stod
för ordningen. Hon drev också på Flytten till Vendelsömalm.

