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Bildbeskrivning
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.

Lyngsåsa, Baldersvägen 44-46, Dalarö 6:30.

Fortsättning på sidan 2-3.
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Detta dokument har sammanställts 2018.

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.

Lyngsåsa sommaren 2015, året innan den första rivningen skedde 2016-11-28 för att
bebygga området med bostadsrätter.

Eva Rosanders Kulturhistoriska
bebyggelseutredning 1968.
Se sidan 267.
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DN 27 februari 1958.
Citat ur Morgonbladet 27 februari 1958.
Frälsningsarmén får folkhögskola i slott.
När Frälsningsarmén 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.
En miljonärsvilla vid Jungfrufjärden där salarnas tunga barockkristallkronor speglar sig i parkettgolven, 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.
Men det är inte Frälsningsarmén som fått oväntade pretentioner och blivit slösaktig. Det är snälla
arvingar till den senaste ägaren av Lyngsåsa, direktör Sture Persson, som kommit överens om att sälja
egendomen till Frälsningsarmén för en spottstyver. Nåja, relativt sett. Lyngsåsa är värderat till
800.000 kr. Även möbler, böcker, tavlor och andra konstföremål har kommit donationsvägen.

