
Det började med självhushåll i tidernas begyn-
nelse. Mjöl, mjölk, grädde, ost och ägg köptes 
från bondgården, grönt från trädgårdsmästaren, 
fi sk från fi skaren, vilt från skogen. Många hade 
egen gris. Sågen och smeden höll med byggmate-
riel och verktyg. Många som inte kunde lösa sin 
egen försörjning fi ck svälta, speciellt på senvin-
tern och vårkanten. Det var inte alltid en idyll.

Lanthandeln kom till först under slutet av 
1800-talet och samlade allt på ett ställe. Man 
gick eller tog häst-och-vagn till aff ären för att 
handla vad man behövde. Därtill träff ade man 
folk för att prata, byta information eller ta en 
pilsner bakom vedtraven. I aff ären kunde man 
med tiden också hämta post och ringa i telefon, 
sätta upp och läsa anslag om försäljningar, möten 
och annat. Kyrkans centrum i byn ersattes av 
aff ären och handelsmannen fi ck en viktig social 
funktion med status i samhället. Lanthandeln 
blev centrum i byn med andlig och lekamlig spis 
till de boende.

För leveranser till aff ärerna byggdes vägar och 
andra kommunikationer ut. Till Ljusterö kom 
vaxholmsbåtarna igång vid sekelskift et. För lo-
kala transporter tog man Almgrens buss. 

Ön öppnades också för en ny företeelse: Som-
margästerna. De kom med vaxholmsbåten på 
försommaren och stannade till slutet av augusti. 
De hyrde eller byggde hus och blev viktiga kun-
der för handeln på ön. Omsättning och lönsam-
het ökade under några månader på sommaren 
och det gick riktigt bra att driva handelsbod.

Som mest fanns omkring 15 handlare på ön, 

varav två på Linanäs. De övriga fanns i Bolby,  
Laggarsvik, Skuggan, Mjölnarström, Grundvik, 
Tranvik, Dragboda, Nolvik, Hummelmora, 
Gärdsvik, Åsättra, Väsbystrand, Östra och 
Västra Lagnö. Det fanns ju inga bilar på ön så 
aff ären måste ligga nära sina kunder.

Men utvecklingen fortsatte. Med alltfl er bo-
ende på ön kom också kraven på samhällsservice 

och kommunikationer. Sommargästerna 
blev nu fritidsboende med åretruntvanor 
som ville åka bil till sina fritidsbostäder. 
Med den nya statliga bilfärjan kom bilis-
men defi nitivt till ön på 50-talet. Sorgligt 
nog för lanthandeln och Vaxholmsbolaget. 
Bykulturen byttes successivt till pendlar-
kultur till fastlandet med alla dess näringar 
och service inom räckhåll.

Bilismen blev döden för lanthandeln 
överallt i Sverige, liksom för kvartersbu-
tikerna i städerna. Ersättningen ligger i 
förstädernas aff ärscentra och heter ICA-
Maxi, Willys, COOP,  Lidl, mm

På vägen från Stockholm till Linanäs passerar 
man fem köpcentra! Mörby, Täby, Arninge, 
Åkersberga och Ljusterö Torg. Den gamla lant-
handeln behövs inte längre; kan inte konkurrera 
och är inte lönsam.

Nu får öns konsumenter hålla tillgodo med 
några få butiker eller kiosker som säljer komplet-
terande dagligvaror och annat som måste fi nnas 
tillgängligt lokalt, t ex bensin. 

Det är vad vi har på Linanäs idag! 

Vi kan inte stoppa utvecklingen, men vi kan 
och vi ska stödja våra lokala företagare. 

Eller var det bättre förr, på den gamla goda 
tiden? 

Affärerna på Linanäs

Linas Livs, f d Linanäs Handel
Har en lång och brokig historia. Aff ären starta-

de redan 1910 som fi lial till aff ären i Bolby men 
las ner ganska snart. Några år senare bildade ett 
tjugotal familjer ett kooperativ som åter startade 
verksamhet i butiken. Det var för långt att gå till 
Bolby för att handla.

Lanthandelns historia på Ljusterö



Inte heller denna form lönade sig, så den 
anställde föreståndaren Axel Johansson fi ck 
ta över verksamheten 1922. Han drev aff ären 
i nio år och följdes av fl era nya ägare: Konrad 
Sundevall, Roeck Hansen, Nordlander och ett 
nytt kooperativ med Martin och Iris Andersson 
som föreståndare. Martin och Iris tog snart över 
aff ären och blev mycket populära handlare 
ända till 1957. Under 40- och 50-talet drev 
handeln också en liten kiosk vid landsvä-
gen mittemot Jocke Pajs kiosk. Då var det 
fart på företagsamheten i Linanäs!

Martin eft erträddes 1957 av ytterligare 
två populära och framgångsrika handlare. 
Det var Göran och Karin Gustavsson, vilka 
drev aff ären i trettio år till 1987.

Däreft er har handlarna bytt av varandra i 
snabb takt: Eva och Björn Berglund, Ancie 
Almerfors och Björn Almgren, och senast 
Ulf Elmén.. Aff ären stängdes helt under 
två år 2007-2009. Sommaren 2009 öppna-
des aff ären igen av Tina och Bosse Petters-
son på Rastaborg med en anställd föreståndare. 
Nu är det stängt igen sedan september 2009 och 
det återstår att se vad som händer sommaren 
2010 och framöver. 

Bjälbo
Vem minns den aff ären? Den drevs av fru Lied-

strand under 20-talet (?) och fanns då i fastighe-
ten Bjälbo som är det första huset till höger på 
Högbovägen från bussgaraget.

Wistedts Handel
Denna butik fanns i den fastighet som i dag är 

Skeppskrogen och startades på 30-talet av Mag-
gie och Ture Wistedt. De blev snabbt populära 
både bland kunder och personal. Maggie hade 
tidigare jobbat som biträde både i Bjälbo och 
i Linanäs handel och hade god kännedom om 
både handel och kunder. Maggie och Ture drev 
aff ären med stor framgång i 40 år fram till 1973 
då först Siv Texén och sedan Hans och Deivy 
Wallén tog över verksamheten fram till 1986. Se-
dan har verksamheten bytt karaktär fl era gånger: 
pub, restaurang, bageri med fl era ägare och nya 
idéer.

Joel Erikssons (Jockes Pajs) handel 
och kiosk

Joel odlade och sålde grönsaker under 40-talet 
från sin tomt nedanför Rastaborg och öppnade 

även en kiosk på planen mittemot Linanäs han-
del för grönsaker, tobak, tidningar och godis. Ef-
ter Joels tid bytte kiosken ägare och utvecklades 
i fl era omgångar, bland andra Lasse och Mimmi 
Martinelle och Herbert Petterson som drev den 
till glädje för barn och boende i byn. Kiosken 
levde till slutet av 70-talet.

Linanäs Hamn
Startades 2009  av Leif och Solveig Björkman, 

Jonas och Anneli Östling samt Fritz och Eva 
Kröll. De jobbar hårt med det lovvärda projektet 
att bygga ut Linanäs hamn med bensinstation 
för båtar och kioskrörelse på en ponton i ham-
nen. Bygglovet för en större kiosk med servering 
på pontonbryggan har överklagats av Bosse Pet-
terson på Rastaborg och av Erik Mellgren. Det 
försenar naturligtvis projektet och vi kan bara 
hoppas att parterna kan enas snart så att det blir 
lugnt på byn och alla får tillgång till den service 
som den nya hamnen med kiosk och bensin-
pump kommer att ge boende på Linanäs och 
öarna runtomkring.

Nu arbetar man hårt på att få hamnen och kios-
ken klara till den 28 maj, då kungen preliminärt 
besöker Österåker och Linanäs. Lycka till!

Birger Franzén

Källor:

Handelsboden, Ljusterö Hembygdsförenings 1. 
skrift serie, nr 38, 2006, 49 sidor. Intressant läsning 
om livet som handlare på ön under perioden 1850 
fram till idag.

Intervjuer med Lennart Öberg.1. 


