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Älö 
 
 

  
Natur 
 
Som en skyddande mur utanför Uvölandet ligger Lilla Bergö och Älö. 
Grensundet, som skiljer dem från fasta land, är nästan kliniskt fritt från öar, 
liksom vattnen närmast öster om de båda öarna. Vattnen mellan dem och Älös 
utöar i söder är däremot raka motsatsen: Ett gytter av öar och skär, vikar och glon. 
Man får nästan intrycket att öarna en gång utgjorde en sammanhängande helhet, 
som en urtida kraft krossade till småsmulor, som en tappad pepparkaka under en 
skosula. 
 
Störst av öarna är Älö, som också är en hög och ställvis ganska svårtillgänglig ö. 
Följdriktigt domineras ön av hällmarker bevuxna med gles och torr tallskog med 
undervegetation i form av knastertorr lav. Mäktiga hällar, plana som salsgolv, helt 
utan annan vegetation än lav och ris, bryter med jämna mellanrum hällmarks- 
skogen. I de smala moränstråken i dalar och gipar har jordlager kunnat samlas. 
Lövträd och örtrika gräsytor utgör här kontrast till hällmarken. På sydvästra delen 
av ön finns lövskog med stort ekinslag och ett rikt fältskikt.  
 
Bergen längs stränderna och inne på Älö är -med undantag från de avvikande 
peneplanen- typiska urbergsberg; gråa och oformliga, ojämna och skrovliga. 
Färgskalan är dock övervägande ljus pga ett stort inslag av kvarts. 
 
Älös nordvästra strand är tvärt avskuren, inga vikar, uddar eller glon 
överhuvudtaget. Stranden är ställvis bergig och slänger sig lite vårdslöst ner i 
sjön. Ungefär mitt på tränger sig Bastholmen nära inpå, och det synnerligen 
trånga sund som uppstått, Bysundet, har få motsvarigheter i skärgården. Backen 
ovanför Bysundet är  rak och brant som en rutschkana.   
  
Historia 
 
Förhistoria 
Älö är på sina ställen en relativt hög ö; 24 meter över havet som högst. Merparten 
av ön ligger dock betydligt lägre. Med ett vattenstånd tio meter över dagens 
havsyta -motsvarande bronsålderns början ca 1800 f Kr-  stack bara bergknallarna 
närmast hamnen och Bysundet över vattnet; några rejäla kobbar i den dåtida 
ytterskärgården. Torts närhet till såväl fasta land som ytterskärgård saknas 
lämningar från förhistorisk tid – ännu.  
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Namn 
Älös östra udde heter Marholmen efter Maren, den lilla sjön närmast gölen, som 
ligger där. Mar- är utmed hela Smålandskusten den vanliga benämningen på 
vatten i mindre samlingar eller lite vattensjuka områden. Namnet Älö är -som 
merparten av de bebodda öarnas namn- ett naturnamn. Förleden Äl- är troligen 
sprunget ur den dialektala formen äle, som betyder alar, samling av alar. Och nog 
finns det fortfarande al på Älö! Strax söder om Älö ligger Husholmen. Förleden 
Hus- betyder för det mesta just hus =bebyggelse och brukar indikera bosättning av 
något slag. Men på Husö finns idag inga spår efter något sådant. Det finns heller 
inget som pekar mot att bebyggelsen på Älö skulle föregåtts av en äldre 
bosättning på Husö. 
 
Medeltid 
Våra kunskaper om det medeltida Älö är synnerligen bristfälliga, för att inte säga 
obefintliga. Vi kan, liksom merparten av skärgårdshemmanen, bara spekulera, 
men samtidigt konstatera att det finns absolut ingenting som pekar mot att Älö 
inte skulle ha koloniserats under åtminstone senare delen av medeltiden. Och det 
finns överhuvud taget ingenting som pekar mot att Älös äldre historia på något 
sätt skulle skilja sig från övriga skärgårdshemmans tillkomst och vidare 
utveckling före de många skrivna källornas tid. 

   
Jordnatur      
Gustav Vasa, som var en synnerligen ekonomiskt sinnad herre, vinnlade sig om 
att samla jordagods och annat nyttigt och beskattningsbart under kronan. Och han 
höll frälset stången i den maktkampen. Efter hans död utbröt en vild handel med 
jord kronan och frälset emellan och inbördes. Inget skärgårdshemman i Misterhult 
tycks ha gått fritt från denna virvlande karusell av transaktioner, som avbröts först 
med reduktionen under 1600-talets slut. Så bytte kronan bort Älö till Ingeborg 
Chrisersdotter (av Hjortöätten). Två mantal kronogods Virum ingick tillsammans 
med Kallsebo, Tveta och Älö i det vederlag fru Ingeborg bekom 1591 på livstid 
och 1597 till evärdligt frälse, för de gods Gustav Vasa berövat hennes avlidne 
man, Olof Andersson till Vinkeltomta. Vid ett arvskifte under 1700-talets början 
bortföll Älö från frälsegodset. Därefter räknas det som frälseskattehemman. 
 
Bosättning 
Första gången "Älöö" omnämns i det skriftliga källmaterialet är i 1543 års 
jordebok då ön redovisas som ett kronohemman, liksom i princip alla andra 
hemman i Misterhults socken. Att röja mark och bygga upp ett bärande hemman 
tar sin runda tid. Vi kan förutsätta att den förste Älöbon åtminstone var far eller 
farfar till den landbo som fanns 1543. De försörjningsmöjligheter som lockade var 
fiske, boskapsskötsel och möjligheten till styremansuppdrag. Älö hade goda 
förutsättningar för allt detta. Från ön hade man tillgång till såväl lugna 
innanvatten på västra sidan som öppen sjö på östra sidan. Stora arealer skogsbete 
och antagligen goda slåtter- och lövtäktsmöjligheter erbjöd ön tillsammans med 
alla utöar. Att boskapsskötsel och fiske var de viktiga näringskällorna framgår av 
skattepersedlarna från ungefär samma tid; man betalade i smör (avradssmör ett 
pund, hästeståndssmör ½ pund ) och torkad ål ½ pund. Dessutom gjorde man 
dagsverken. Farleden strök strax utanför och gav bekväm närhet till skepp i behov 
av styremanshjälp. I boskapslängden från 1627 redovisas fyra kor och fyra kvigor, 
en flock får och några getter. Åkerbruk blev också här aktuellt först senare. 
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Styreman 
Från tidig Vasatid finns inga källor som direkt uppger vilka hemman som var 
styremansorter. I räkenskapsböcker som visar hemmanens skattebörda, kan man 
dock se att vissa skärgårdshemman betalar mindre skatt än andra (Örö, Vinö och 
Strupö i Misterhults socken). Detta kan ge en indikation om var styremän med 
kungligt medgivande och en in natura-avlöning i form av skattereduktion, bodde. 
Under 1500-talet rådde djungelns lag vad gällde lotsning av alla fartyg; var och en 
som väl kände skärgårdens farvatten och först hann till den lotsbehövande, fick 
uppdraget. Men vissa hade alltså åtagit sig att alltid ställa upp för att  lotsa 
kronans egna fartyg. Lotsväsendet regleras så småningom och styremännen 
"avlönas" med skattelättnader och dagsverkesfrihet. Av sådant syns på Älö intet 
spår. Älö är skattebelastat som vilket kronohemman som helst. Inte heller är Älö 
upptaget i Johan III:s  brev om lotsning 1571 eller 1582. Först vid slutet av 1580-
talet omnämns Älö -tillsammans med Ävrö- som styremansort. 
 
Styremanslängderna från 1601 upptar Torsholmen som en styremansort  -men ej 
Älö. I samma års hjälpskattelängder finns en "Lasse i Torsholmen som bodde i 
Älö" omnämnd. Torsholmen är inte stort mer än en liten kobbe inom hemmanet 
Älös vatten, rakt öster ut, ungefär mitt emellan Örö och Strupö. Registret till 
Älvsborgs andra lösen från 1613, redovisar ett hjonelag på Torsholmen – och ett 
på Älö! 1617 lotsar Håkan i Torsholmen tillsammans med Jesper på Strupö ett 
fartyg till Kråkelund. Efter en rationalisering av styremanorterna 1642 finns vare 
sig Älö eller Torsholmen längre med i lotslistan. Inte heller förekommer de i 
senare lotssammanhang. Sagan var kort, men förhoppningsvis lycklig, för de 
inblandade.  
 
Var Torsholmen platsen endast för lotsuppassning, och Älö bostadsort? Hade 
styremannens bostadsort förskjutits från Älö till Torsholmen, som ju de facto låg 
närmre den dåtida farleden, dvs den gamla Ölandsleden eller Kalmar-Stegeholms- 
leden, som går rakt igenom den svårnavigerade Strupö-Svinskärsarkipelagen?  
Eller bodde styremannen på Torsholmen under lotsningssäsongen och på Älö 
under vinterhalvåret? Hade Torsholmen helt övertagit Älös tidiga roll som 
styremansort? Två igenvuxna åkerlappar, några odlingsrösen och minst en 
båtlänning kan man idag spåra på Torsholmen. Brunn saknas däremot. Det finns 
ett -möjligtvis två- ställen en stuga över huvud taget kunnat ligga på. Tydliga 
grunder saknas. På det ena stället finns några höga stenar lagda i fyrkant, men 
knappast som grund. Ur ett förmodat spisröse på det andra stället grävdes 1988 
fram lite tegelbitar. Denna plats ligger något skyddad för vinden, men...?   Det är 
svårt att föreställa sig Torsholmen som vinterbostadsort; liten och stenig, i 
avsaknad av lä och färskvatten. Men det finns inget som binder -alla- dessa 
lämningar till just 1600-talet. Åkermark t ex är i dessa trakter genomgående en 
senare företeelse. Vid 1800-talets början nyttjas Torsholmen till betes av 
Älöbönderna.   
 
Storskifte 
Med tidens gilla gång expanderar bosättningen på Älö såväl vad gäller antalet 
själar och byggnader som i uppodlad och annan kultiverad mark.  Man har försörjt 
sig som bondefiskare/fiskarebonde allt efter marktillgång och fiskelycka. 1613 
fanns fortfarande bara en landbo, men säkerligen med familj och tjänsthjon. 
Under 1700-talet blev det i alla fall med tiden trångt på ön. Så trångt att det 1810 
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var det dags att reglera markförhållandena och tillkalla lantmätare för att förrätta 
storskifte. 
 
Älö räknades 1810 endast som ½ mantal och var fortfarande av skattefrälse natur. 
Markfördelningen kan inte ha varit så besvärlig och de inblandade måste ha varit 
tämligen överens, eftersom förrättningen fastställs redan året därpå. På den karta 
som lantmätaren upprättade ser vi klart och tydligt att bytomten överensstämmer 
med dagens, men också att. ladugårdar och stallar ligger längre från byn än idag. 
Byns gemensamma skötgård med flertalet skötbodar på Bastholmen bibehålls 
som en samfällighet tillsammans med några andra små utöar. På älösidan av 
Bysundet ligger endast två bodar. Hemmanets fiskehamn har således egentligen 
varit Bastholmen, inte den egna strandremsan. Den ringa åkermarken är samlad 
närmast bytomten. Åkern är kringgärdad av slåttermark och ställvis samhägnad 
med denna. Utanför åker och äng tar skogen, djurens fria betesplats, vid. Djuren 
har förstås också betat på holmarna runt Älö. Lantmätarens lyckas lägga ihop 
relativt stora sammanhängande skiften till varje hemmansägare. Älöborna åtar sig 
själva att fördela alla utöar och holmar sinsemellan. Bytomten är för tätt bebyggd 
för att rättvist kunna delas och viss utflyttning av hus blir nödvändig. Man får åtta 
år på sig att flytta.  
 
Bystruktur 
Strax efter storskiftet, 1822 och 1824, är det dags för hemmanklyvning på två av 
gårdarna. Efter dessa förrättningar har byn och ön i stora drag fått den struktur 
och det utseende de har idag. Självklart har åkerarealen därefter utvidgats radikalt, 
till en början på ängens bekostnad. Ängsslåttern ersattes i samma takt av 
vallodling. 100 år efter storskiftet var åkermark utströdd över hela ön och på en 
del av utöarna, i alla sänkor och gipar som över huvud taget var möjliga att bryta 
och odla i. Otaliga stenmurar och rösen byggdes av röjningssten från den 
nybrutna åker marken. Kilometer av avvattningsdiken grävdes för att torrlägga 
mossar och fuktängar. Kopiösa mängder arbete för en åkeryta som ibland inte var 
större än ett trädgårdsland.  
 
Självhushåll 
Fram till 1900-talets mitt var en blandekonomi baserad på fiske, åkerbruk och 
boskapsskötsel det allenarådande i skärgården. En av öns stora ladugårdar är 
uppförd 1936, ett tydligt bevis för att de traditionella näringarna ännu var de 
självklara. Så sent som under 1950-talet hade var och en av öns fyra gårdar ca tre 
hektar åkermark, tre-fyra mjölkkor och en häst eller oxe som dragare. Därtill ska 
vi förstås lägga några ungdjur, en hushållsgris och höns; självklara och 
oumbärliga delar av ett självhushållande samhälle. Vid samma tid börjar de 
verkligt stora samhällsförändringarna göra sig gällande även ute skärgården. 
Olönsamhet inom jordbruket till skillnad från lönsamhet inom fisket, 
centralisering av skolor och affärer, ett oändligt varuutbud till aldrig förr skådade 
låga priser, med följd att egen produktion var att kasta bort sin tid mm. Och det 
gick snabbt, ofattbart snabbt. På Älö upphörde självhushållet vid 1960-talets 
ingång när de sista mjölkkossorna kördes till slakt; alltså bara några år efter det att 
alla haft flera mjölkkor och dessutom häst.  
 
Fiske 
Fisket är mycket svårare än t ex åkerbruket att följa ner i historien, eftersom det 
lämnat ytterst få spår efter sig vare sig i form av fysiska lämningar eller 



 

_________________________________________________________________________________ 
Skärgårdsprojektet ♦ Kalmar läns museum ♦ Länsstyrelsen Kalmar län 

5 
 

arkivhandlingar. Tyvärr berörs inte fisket i skifteshandlingarna mer än när det 
gäller skötgårdar och -bodars placering. Sannolikt har man också på Älö drivit ett 
diversifierat fiske, alltså lite av varje allt efter årstid, som bas i självhushållet. Det 
som gav inkomster i form av reda pengar var ål och strömming. Som vi sett 
betalades skatt på 1500-talet i torkad ål. Det tidiga vårfisket på strömming har 
överallt i hela skärgården varit en oerhört viktig inkomstkälla. Strömmingen 
saltades i tunnor och såldes mot sommarsäsongens slut på marknader i framför 
allt i Söderköping. I den första fiskestatistik som 1880 upprättats i vårt land, 
redovisas på Älö fyra fiskare med tillsammans 120 skötar och fyra ålfiskare, 
troligen desamma, med 12 hommor. De sedvanliga rationaliseringarna och 
moderniseringarna har också gjorts på Älö; så inköptes den första tändkulemotorn 
till ön 1912. Att fisket under 1900-talet alltmer utkonkurrerar jordbruket som 
inkomstkälla, framgår klart av statistiken från 1961. Detta år finns sex 
yrkesfiskare registrerade på ön, vilka utifrån redskapsuppsättningen att döma 
fiskade ungefär lika mycket strömming som ål. Fiske levde kvar. In på 1970-talet 
bodde fyra familjer året runt på ön. 
 
På Älö har aldrig funnits något egentligt behov av vinterbodar. Bysundet är så 
strömt, att det ytterst sällan fryser till. Trots allt har man haft två sillbodar vid 
sundets norra inlopp. I sillbodarna hölls man vintertid för att bena sill dvs plocka 
strömmingen ur skötarna. En av dessa bodar lär nu vara flyttad in i byn och 
ombyggd till sommarstuga. Man har också haft en hamn på östra sidan ön, vid 
Båsta, för att slippa ro eller segla runt hela Älö när man fiskade på utsidan ön.  
 
Bondeseglation 
Binäringar har på Älö varit bl a en väl utvecklat bondeseglation. När staten 
släppte handeln lös 1867 blev det möjligt för alla och envar att köpa och sälja 
varor när, var och nästan hur som helst. Tidigare hade handeln varit hårt reglerad 
och styrd till städer och köpingar med stapelrätt. Nu gavs möjlighet att öppna 
lanthandel eller att segla varor till hågade uppköpare. En verksamhet som mycket 
snart sjöd av liv och rörelse. Seglationen från Älö var huvudsakligen inriktad på 
ek och annat virke till sågverk norröver längs kusten. Man seglade också sten från 
den samtidigt mycket starkt expanderande stenindustrin i skärgården. Ett resultat 
av denna bondeseglation är det magasin som uppfördes intill sjökanten strax norr 
om byn. Bondeseglationen gick i graven tillsammans med alla de andra 
traditionella näringarna, utkonkurrerade  av motoriserade landkommunikationer, 
centralisering och  avfolkning.  
  
Skola 
Barnaskaran på ön var vid 1900-talets början så stor att man beslöt uppföra en 
skola. Dessförinnan hade barnen fått transporteras till Strupö, där lotsskola fanns 
sedan länge. Ett litet skolhus med lärarbostad ovanpå uppfördes strax norr om 
byn. Dessvärre minskade snart barnkullarna och ….. var det åter dags för 
Älöbarnen att pendla till skolan. Skolhuset såldes till en privatperson. 
 
Moderna tider   
Byn har successivt expanderat mot norr genom tillkomst av magasin, skola och 
nya bostäder. 1949 förändrades livet på ön radikalt genom elektrifieringen. Ljus i 
överflöd i var stuga. Snart också värme, som minskade behovet av ved. Med tiden 
gav elektriciteten nya kalla förvaringsmöljligheter för mat och  livsvillkoren 
förändrades radikalt.   



 

_________________________________________________________________________________ 
Skärgårdsprojektet ♦ Kalmar läns museum ♦ Länsstyrelsen Kalmar län 

6 
 

 
 
Bebyggelsen 
 
Den självklara hamnplatsen på Älö är Bysundets strand. Ovanför hamnen finns 
den sedvanliga mjuka och gräsbevuxna slänten dit bebyggelsen lokaliserats. På 
Älö är denna dock brantare än på andra öar. Älö är en av ytterst få öar i hela 
skärgården där hamnen inte ligger i ett skyddat glo och den äldre bebyggelsen inte 
breder ut sig i solfjädersform i slänten ovanför gloet. Sjöbodar och bryggor ligger 
här på rak rad, tätt intill varandra utmed sjön, inte oregelbundet placerade utefter 
de topografiska förutsättningarna i gloet. 
 
Bytomten på Älö är efter storskiftet uppdelad i långa, smala tomter, vilka tar 
avstamp ner vid sjön och fortsätter upp mot åkermarken. Man kan tydligt förstå 
lantmätarens ambition att fördela lika, att ge alla en bit av stranden och egen 
passage till boden och bryggan. Det har blivit lite vinklar och krokar, men han har 
lyckats. Ovanfört byn vidgar sig tomtremsorna som änglatrumpeter över åker- 
marken och skiftena försätter -om än i mer oregelbunden form- bortom åkern, 
tvärs över ön, ner till sjön på andra sidan. 
 
Nere vid sjökanten ligger bodar och bryggor tätt, tätt och kantar stranden som i ett 
bohuslänskt fiskeläge. Bodarna har under årens lopp byggts om och till i all 
oändlighet, allt efter behov och möjlighet. Variationen är oändlig men hålls 
samman av material (trä), höjd (en våning) och färgskala (falurött). Bodarna har 
med tiden svällt långt över den egna fastighetsgränsen men nogsamt behållit 
ingången från den egna markremsan. 
 
Bostadshusen ligger mestadels en bra bit upp från sjökanten, omgivna av en till 
synes gemensam jättestor fruktträdgård som sträcker sig tvärs över hela bytomten. 
Husen är idag av skiftande ålder och storlek. Något av de gamla är ersatt med ett 
modern, ett annat är om- och tillbyggt, ett tredje har ännu kvar karaktär av en 
tvåvånig enkelstuga, som ju var det vanliga (stora) bostadshuset under i alla fall 
1800-talet. Norr om den gamla bykärnan har några nya bostadshus också 
uppförts. Alla bostadshus är lika väl sammanhållna som sjöbodarna av de faluröda 
fasaderna - varierande ålder och storlek till trots. 
 
En bra bit i slänten ovanför bostadshusen ligger själva fägårdarna, dominerade av 
ladugårdarna. De är alla uppförda runt sekelskiftet 1900, någon tom en bra bit in 
på seklet, när tron på de traditionella näringarna fortfarande var orubbad. Av de 
ursprungligen fyra återstår tre, uppförda längs med tomterna, med gavlarna mot 
sjön. Alla kan utan tvekan ges epitetet präktiga, uppförda för en handfull 
mjölkkor, häst och alla de andra djuren som hörde självhushållet till, samt loge 
och lada. Skiftesverksväggarna är rödstrukna och de långa taken tegeltäckta. Det 
är också här merparten andra uthus ligger, lika mörk faluröda som allt annat. 
 
Av de få torpställen som har funnits på ön återstår på sin höjd grundmurarna. En 
handfull sommarstugor (fördelade till tre platser; norr om gamla byn, väster om 
fägårdarna och innanför Källängsviken) har under senare tid kompletterat 
bebyggelsen på ön. De är alla mycket försiktigt inplacerade i landskapet, de 
sjönära är uppdragna en bra bit på land. I några fall har gamla stenmurar och 
åldriga fruktträd försiktigt inlämmats i den nya tomten. 
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Dagsläget  
 
Den gamla bystrukturen är helt intakt sedan storskiftet 1810. Ägogränserna 
överensstämmer nästan helt ännu. Hustätheten är inte riktigt lika stor nu  som då. 
Ladugårdarna har nybyggts. Hamnen har mer och mer förflyttats till Älösidan.  
Men uppdelningen med bostadshusen mitt emellan sjöbodar och bryggor ner vid 
stranden och ladugårdar och andra lantbrukets ekonomibyggnader högst upp i 
slänten, är fortfarande mycket påtaglig. Bostadshusen, liksom alla uthus, är 
genomgående rödfärgade under tegeltäckta sadeltak. Fruktträd förvandlar 
bytomten till en skärgårdens egen Körsbärsdal under försommaren och påminner 
under tidig höst om hur viktig fruktodlingen varit allt sedan 1800-talets slut för 
såväl avsalu som egna behov. Allmänna vägar och gator saknas, 
kommunikationen sker via till synes privata stigar rakt över tomter och trädgårdar. 
Några ekonomibyggnader har byggts om till gäststugor. Några sommarstugor har 
uppförts på de ersättningstomter som lades ut ovanför bytomten i samband 
reservatstillkomsten. 
 
Sedan några år pågår ett omfattande röjningsarbete på de forna inägorna för att 
åter öppna landskapet. Köttdjur betar de röjda markerna under en förlängd 
sommarsäsong. Reservatsbildningen innebar bl a en ambition att bibehålla 
odlingsmarkerna.  
 
Till skillnad från nästan alla andra öar i grannskapet är Älö bebott året runt.  
Mångsyssleriet lever fortfarande och båtar till olika sysslor guppar vid någon 
brygga även under den mörka årstiden. 
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