
LINANÄS  GÅRD
Många boende i Linanäs har idag inte en 
aning om att det för inte så längesen låg en 
bondgård där helikopterplattan nu ligger. Jag 
ska försöka återge mina egna minnen från 
den tiden, då jag som liten varje dag gick 
och hämtade mjölkkannan, som hängde på 
grindstolpen vid stigen ner till ladugården.

Mina minnen börjar på John och Gerda 
Anderssons tid. Deras barnbarn Roland och 
jag var jämngamla. Gerda bjöd alltid på pep-
parkakor och mjölk. 

Efter det att Lasse och Tyra Jansson tagit 
över gården 1948 var jag ofta där. Lasse, 
som var bördig från Vadholma, hade sju kor, 
två hästar, kalvar, gris och höns. Hönshuset 
låg på nuvarande Gånglåten 2, Bolby, 1:388. 
Det var också en vedbod på ena sidan, och 
ett sädesmagasin på andra våningen.

På 50-talet arrangerades logdanser med gästartister och festligheter, vilka Herbert 
Pettersson höll i. 

När Ljusterö kommun sålde tomter från Linanäs gård, köpte jag 1970 en tomt vid 
gamla potatislandet, numera Östervägen.

Lasse och Tyra med dottern Ulla



Här följer nu lite historia om Linanäs Gård: 
Linanäs hette tidigare Gumnäset, och var en del av Bolby 1, Norrgården på 1700- 
och 1800-talet. År 1847 inköptes området av Erik Persson Sjöberg. Han kom från 
Siarö och hade 1821 gift sig med 18-åriga Margareta, dotter till Jan Andersson som 
ägde Vadholma. Jan Andersson dog 1829. Margareta övertog Vadholma, men även 
hon dog i lungsot året därpå, och lämnade Erik med två söner som arvingar. För 
Erik Persson och hans söner, som nu ägde Vadholma Gård, blev det inte hållbart att 
driva gården tillsammans. Sönerna Johan och Nils Fredrik köpte 1845 in 1/6 mantal 
av Bolby nr 1, Norrgården, med tillträde 14 mars 1847. Gården såldes direkt vidare 
till fadern Erik Persson Sjöberg för samma belopp som de givit, 1 466 riksdaler och 
32 skilling banco.

Erik gifte om sig 1835 med 37-åriga änkan Kristina Jansdotter från östra Tranvik.

De fi ck en älskad dotter, Maria Carolina. Sedan Erik 1847 inköpt sin nya egendom 
började han fl ytta mangårdsbyggnaden från Bolby till sin nuvarande plats, Linanäs-
vägen 118, Bolby 1:360. Detta var klart 1850.

Under tiden hade dottern Maria Carolina, efter en lång tids tärande sjukdom avlidit 
25 mars 1848 i en ålder av 9 år, 10 månader och 25 dagar. Till minne av henne an-
sökte Erik om att den nya egendomen skulle få heta Linanäs, vilket beviljades 1853.

Enligt en sägen ska Karl XV, som var kung 1859-1872, ha varit på besök i man-
gårdsbyggnaden och där suttit och druckit vin i stora salen. 

Nästa stora förändring skedde 1901. Då sålde Eriks sonson, Johan Vilhelm Sjöberg, 
2/3 av fastigheten till fastighetsexploatörenerna Thalén och Lignell, vilka tillsam-
mans med J V Sjöberg styckade av tomter och kallade dem Ljusterö Villastad tomt 
nr 1 osv. Det såldes 74 tomter i Linanäs under tiden 1902-1919. Lignell avled 1908 
men verksamheten övertogs av AB Billiga Tomter som arvingarna bildat.

Köparna gav sedan tomterna egna namn, till exempel ”Frideborg” av ägaren Erik 
Emanuel Sjölund till tomt 1:25.

Resten av gården drevs vidare av J V Sjöbergs son Georg Sjöberg. År 1909 köpte 
Georg loss Sjöstugan, Linanäsvägen 112, Bolby 1:365, som senare ärvdes av dot-
tern Thea Sjöberg. Johan bodde kvar i mangårdsbyggnaden till 1918, då han den 
27/9 sålde huvudgården till häradshövdingen Wilhelm Norén. Denne tillsammans 
med AB Billiga Tomter fortsätter försäljningen av tomter. Johan undantog i köpet, 
att under sin livstid få begagna till gården tillhörande fi skevatten. Johan köpte sedan 
Edsviks gård av Olsson & Rosenlund. Johan dog 1941 och Edsvik såldes till Evert 
Lönn 30/1 1943.

Linanäs Gård köptes 1927 av John Andersson, som var bror till Ivar, vilken drev 
Västergården i Bolby. Ivars barn Arne och Birgitta testamenterade sina ägor och till-
gångar till Ljusterö Hembygdsförening, vilken fi ck dessa som arv efter Birgittas död 
6 december 2007.



Tidigare ägare till gården John och Gerda Andersson

John och hans hustru Gerda drev Linanäs gård tillsammans med sin son Karl-
Gustav. År 1933 byggde John drängstugan, Gånglåten 4, Bolby 1:301, som de senare 
fl yttade till då gården arrenderades ut. 

Gården arrenderades 1948 av Lars Jansson, ”Lasse i Bonngår´n” eller ”Bonnlasse” 
som han kallades. Han drev gården tillsammans med hustrun Tyra. De hade gården 
fram till 1955 och köpte då ”Hjalmarstomten”, Linanäsvägen 82 - mitt emot södra 
uppfarten till Skärsberget - byggde hus och stall och fl yttade in 1958. 

Nästa arrendator kom från Gotland och hette Halldin. Han drev gården tillsam-
mans med sin mor. Efter honom arrenderade Hans Karlsson med fru Harriet går-
den.

Linanäs gård såldes 1960 till Ljusterö kommun, som började med vatten och avlopp 
och styckade av tomter runt ekonomibyggnaden och vid gamla potatislandet, det 
som senare blev Östervägen. Tomterna såldes billigt till Ljusterö kommuns ungdo-
mar för att de skulle kunna bo kvar härute. Priset var 20 000 kr för tomt med vatten 
och avlopp.

Ljusterö kommun gick ihop med Österåker 1967. Tomtmarken steg då snabbt i pris 
och såldes nu också till andra, inte bara till Ljusteröbor.

Mangårdsbyggnaden såldes vidare av Ljusterö kommun 1961 till Rune och Eina 
Karlsson.  Rune var den som påbörjade avloppsarbetena i Linanäs. Ägare från 1978 
var Vaileth Eriksson och nuvarande ägare sedan 1998 är Marita Eriksson.

Ekonomibyggnaderna köptes sedermera av Bengt Liljemark, som där i många år 
hade förråd till Ljusterö Elektriska. Tomten lämnades sedan som dellikvid till Öst-
eråkers kommun vid Liljemarks köp av en tomt vid Getudden.

Ekonomibyggnaderna revs 1992. Tanken var då, att AB Borätt där helikopterplattan 
nu ligger, skulle bygga lägenheter för ungdomar samt för äldre som inte orkade med 
sina hus och tomter längre. Trots kontrakt på 16 bostäder av 24 planerade blev det 
inte något bygge av. I dag fi nns planer på 24 st. femrummare med hyresrätt. Detta 
verkar inte vara så lockande för linanäsborna. Varken ungdomar eller pensionärer 
har råd att hyra där.

Ljusterö i september 2011

Lennart Öberg

Källor förutom arkivmaterial: Arne Sundström, Astrid Andersson och Ann-Margret Törnblom

Karl-Gustav Andersson med släkt i gröngräset



Ekomibyggnaden sedd från busshållplatsen på Linanäsvägen vid Grundviksvägen

Innan rivning 1992 - Gården mot väst

Gården från sydväst sedd från Gånglåten


