
Resa till Villa Akleja och Slottsträdgården Ulriksdal 

9 april 2019 

med SPF Havsörnen, Koggen, Rospiggen och Jernet 

 

 

 
Vi åker från Öregrund kl. 08.00 övriga tider se nedan. Via Uppsala kommer vi till Vaxholm 

där vi ska få en guidning i Villa Akleja, vi ska också dricka kaffe med en matig smörgås om 

ingår i entrén till huset. 

Villa Akleja som från början var en mindre trävilla från 1870 talet ligger i ett område med 

Vaxholms största sommarvillor. 

1901 köptes huset av konstnärsparet Johan Axel Gustaf och Eva Ackes, köpet finansierades 

av Evas farsarv (Zacharias Topelius avled 1898). Efter köpet började en till- och ombyggnad 

av huset, bland annat byggdes en hög byggnad som innehöll Ackes ateljé. De stora fönstren 

vetter mot norr och genom en taklanternin får ateljén indirekt dagsljus. 

Villans centrala punkt var den manshöga öppna spisen i salongen/matsalen. 

Namnet Akleja är en blandning av Ackes och ”eja” som var Evas smeknamn.  

1981 blev huset byggnadsminne mycket på grund av den öppna planlösningen som huset 

troligtvis var först med i Sverige 

Under årens lopp har huset haft olika ägare bla har Börje Salming ägt huset och gjort 

omfattande renoveringar. 2014 köptes huset av Claes Moser, konsthandlare känd från tex 

Antikrundan. Familjen flyttar in i villan och ställer där ut sin privata samling av Ackes 

arbeten ca 150 verk.  

Dags för nästa resmål Slottsträdgården Ulriksdal där Bo Rappne är trädgårdsmästare, känd 

från tv i programmet Äntligen hemma. Redan på 1600-talet var det trädgårdsodlingar här, 

kompetensen är unik och sortimentet är brett. Även om det är lite tidigt på säsongen så finns 

här mycket att se och inspireras av både till hem och trädgård. Vem vet vi kanske ”springer” 

på Bo Rappne i butiken, han jobbar aktivt i och med handelsträdgården. Han är född och 

uppvuxen på Ulriksdal där föräldrarna drev Slottsträdgården Ulriksdal från 1953. Sedan 1985 

driver och bor Bo i Slottsträdgården, i samma hus som han växt upp. Den som vill kan dricka 

en kopp kaffe på egen hand i cafét innan vi börjar resan hemåt. Vi är tillbaka i Öregrund vid 

18.00-tiden efter en dag i skönhetens tecken. 

 

 

Pris 620.- per person vid minst 30 personer Avresa 

Inkl resa i turistbuss med toalett  08.20 Östhammar, Pålkällan 

Entré    08.40 Gimo, Vårdcentralen 

Kaffe och smörgås   09.00 Österbybruk, busstationen 

 

Sista betalningsdag 25/3 till Bg 5127- 2417 Sundbergs Busstrafik AB 

  

 

Sundbergs Busstrafik AB 

Desireé Boman 

 

 


