Kommunens best bevarte
hemmelighet
Skal du oppleve Nesoddens fredeligste friområde, må du
dra til Blylaget. Her ligger Linaro, en stor
strandeiendom med ballplass, badebrygge og mange
plasser hvor du kan nyte sol og natur og Bunnefjorden
på sitt beste!
Friluftsområdet Linaro er et strandområde som omkranser to
private eiendommer, Storgården og Linaro. Disse er
inngjerdet, men resten er friområde. Det er parkeringsplass
like ved Blylaget brygge.
Det er flere grassletter hvor du kan slå deg ned langs den smale grusveien innover til den
private bebyggelsen og videre innover til Solvik helt i nord. Langs sjøen er det knauser og
krattskog. Her skal det ikke gjøres inngrep i naturen, og den naturlige vegetasjonen skal få
være i fred, men det er satt opp ei badebrygge for dem som vil hoppe i vannet.
Det gjemte og glemte Solvik.
Helt nord i friområdet ligger ruinene etter bebyggelsen på eiendommen Solvik, en gang et
praktfullt landsted. Rundt 1870 kjøpte kjøpmannen Waldemar Skioldborg i Kristiania
eiendommen og anla et landsted der husmannsplassen Brølaget nord hadde ligget. Han solgte
det noen år etter, og Solvik skiftet eiere flere ganger i årene før første verdenskrig. Det må ha
vært en praktfull eiendom i glansdagene for omkring hundre år siden. Det gamle sveitserhuset
i to etasjer var bygget av solid tømmer og hadde opprinnelig stått i Kristiania, men ble i likhet
med flere andre hus på den tiden flyttet til Nesodden. Husene er borte, men tjukke
gråsteinsmurer og brede steintrapper vitner om at det må ha vært et påkostet anlegg.
Den siste privatmannen som hadde Solvik, overdro eiendommen til Lilleborg menighet i Oslo
etter første verdenskrig. Menigheten drev den som feriehjem for slitte husmødre, men
økonomien var dårlig, og snart var husene like nedslitt som husmødrene fra Lilleborg. Etter
siste krig forsøkte menigheten å drive feriehjem for barn der, men ga opp virksomheten og
solgte til Nesodden kommune. Det eneste av husene på Solvik som fortsatt står er, den
tidligere matsalen som ble bygget da det ble drevet feriehjem. Det er for tiden i bruk som
bolig, men arealet rundt er altså ikke privat.
Vi gjør litt hvert år
De gamle hageplantene vokser svært så frodig. Murene og trappene som er gravd fram er
synlige bevis på at det må ha vært stil over området. Vi kan bare tenke oss hvordan
kjøpmannsfamiliene og seinere prost Bull tilbrakte sommeren ute på landstedet i sikker
avstand fra hovedstaden som så vidt er synlig derfra. Denne delen av friområdet har vært
nokså gjengrodd og utilgjengelig, men kommunens folk arbeider hvert år med å få fjernet
kratt og trær som har vokst vilt i et halvt hundre år. Målet er at Solvik igjen fullt ut skal
fortjene navnet sitt.

Linaro/Solvik-området kommer ikke til å bli noen park, men det er det største
sammenhengende friområdet i Nesodden ved Bunnefjorden. Det er kjøreveier på området,
men de er kun for beboerne. Det er også anlagt en avstikker ned til sjøen. Der denne veien er
lagt, lå i sin tid en dam med iris og dunkjevler, men dammen tørket ut for mange år siden.
Ta en titt på oppslagstavla ved parkeringsplassen. Der står det kart over området og litt
historikk.
Et godt tips: Ta med teppe til å ligge/sitte på, kurv med noe godt i, håndkle og noen du liker
å være sammen med og besøk Linaro. Det er ikke forbudt å sette opp telt heller!

Bildetekster:
Linaro – for den som skal på picnic

Linaro – for den som vil bade

