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Text ur manus till bok om Erik Åkerlund av Kjell Åkerlund.
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Lyngsåsa, Baldersvägen 46.
Återgiven enligt överenskommelse 2019-11-27.

Direkt efter köpet beordrade Erik Åkerlund en genomgripande omvandling av den enorma tomten som
för tankarna till strofen ”Berg sjunken djup stån upp” ur adventspsalmen Bered en väg för Herran.
Under hans överinseende växte nu fram en överdådig parkanläggning i fransk och engelsk stil med
stenpartier, stora öppna gräsmattor med gångar av huggen kalksten, springvatten- och näckrosdammar
samt terrasseringar i granit övervuxna med en dekorativ bergflora. På en av tomtens bergssluttningar
planterades lilafärgade rhododendron och nedanför en mängd rosor.
En kulle nära tomtens östra udde mitt emot Genböte fyr utvidgades med dittransporterade jordmassor
och kröntes med ett pelartempel i granit med koppartak som kallades Ekotemplet. Där placerade Erik
Åkerlund en stor och unik kikare från C. P. Goerz, som sedermera övergick i en av sönernas ägo. En
stormig höstdag blåste kikaren omkull och visade sig omöjlig att reparera. Med ännu mer jordmassor
höjdes marknivån vid hamnen och kajanläggningen i tomtens norra ände. Ett gammalt badhus som låg
i vägen flyttades till södra änden av tomten, ja till och med någon meter in på grannens tomt. Sedan
denne hade klagat måste man kapa de cementplintar som badhuset vilade på.
Erik Åkerlund lät också anlägga en rosenträdgård med 2 000 rosenbuskar samt flera rabatter med
månadssmultron och ryska jordgubbar. Närmast Baldersvägen byggdes fyra stora växthus med en
sammanlagd glasyta på 800 kvadratmeter där exklusiva äppelsorter fick mogna i stora blomkrukor
innan de flyttades ut i trädgården. Under växthusens tak växte aprikoser, nektariner, persikor och
vindruvor – mycket ovanligt i Sverige på 1920-talet.
En tennisbana anlades där den gamla infarten hade legat. Tillsammans med andra attraktioner på
Lyngsåsa lockade den till sig barn från hela Smådalarö som syskonen Åkerlund kunde sälja
egentillverkad sorbet till för 5 öre skeden. Efter några år ersattes tennisbanan med ännu flera växthus.
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