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Stora och Lilla 

 
 
 

 
 

Natur 
 
Stora Askö är Tjusts skärgårds största ö. Tillsammans med Lilla Askö bildar den 
en väldig landbarriär som skyddar Gryt- och Trollholmsfjärdarna från saltsjön i 
öster; nästan som korken i en flaska. Stora Askö utgör i sig gräns mellan ytter- 
och innerskärgård; de östligaste delarna präglas av välslipade och renspolade 
klipphällar, vilka med en katts smidighet  obemärkt försvinner ner i havet. 
Sparsamt med vegetation förutom några siluettbildande vindpinade furor. Till 
skillnad från i princip resten av ön, där berget reser sig grått och vresigt över 
tillvaron: Kutiga gråbergsryggar täckta med torr lav och lågvuxen tallskog vältrar 
sig fram likt urtidsmonster. Mest överallt rullar urbergsryggarna ända ut i saltsjön. 
På många håll kastar de sig hänsynslöst rakt ner i vattnet och bildar åldriga 
lavbevuxna väggar som oförsonligt separerar land och vatten. Endast i de smala 
dalstråk som bildats mellan gråbergsryggarna, har jord kunnat lagras. Den mer 
förbindliga lövskogen finner livsrum runt bebyggelsen och den närmsta 
inägomarken, där den breder ut sig som en värnande famn. Övergången mellan 
odlad mark och berg är oftast knivskarp och helt i avsaknad av leende 
övergångszoner.  Såväl Stora som Lilla Askö domineras tydligt av den riktning 
inlandsisen drog sig tillbaka, dvs dalstråk, vikar, näs och fjärdar sträcker sig 
sydost-nordväst. Asköarna ligger mitt i urbergsskärgården med en berggrund 
dominerad av gnejs i olika kompositioner.  
 
Lilla Askö -som i jämförelse verkligen är en liten ö- ligger helt i lä bakom Stora 
Askö. De båda öarna skiljs åt av det smala och ställvis nästan helt igenvuxna 
Askösundet.  Lilla Askö är en tämligen oregelbundet formad ö, för inte så länge 
sedan egentligen två öar. Några djupa vikar och långt utskjutande uddar gör att ön 
spretar åt mest alla håll och förenar sig nästan med såväl fastlandet som med 
storebror i öster. Stora Askö i sin tur domineras i väst och norr av en mycket 
sluten kustlinje, endast i ost och sydost är den uppbruten av vikar och glon. 
 
 

Historia 
 
Förhistoria 
Båda öarna är ganska högresta. Merparten av Stora Askö ligger 15 - 25 meter 
över havet. Öns högsta punkt vid Norra Kärret sticker hela 30 meter upp i höjden. 
Lilla Askö är något lägre, 20 meter som mest. Med ett vattenstånd 10-15 meter 
högre än idag, var stora delar av öarna torrlagda och utgjorde en liten 
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fastlandsnära arkipelag i den väldiga skärgård, som redan vid bronsålderns början 
sett dagens ljus. Ett utmärkt område för fiskarfängen och jaktexpeditioner under 
sommarsäsongen. Spår av dylika expeditioner är dock sällsynta. I en sedan länge 
uppgrundad vik söder om Flatvarps by har en tunnackig flintyxa påträffats.  
Fyndplatsen ligger en bit ovanför dagens strandkant, men så lågt att den måste 
varit mer än vattentäckt  under stenålderns senare del. Är den tappad från en 
kanot, kanske offrad för fiskelycka  - eller har någon förfader kastat yxan i sjön?  
 
Utmed Stora Askös norra kust har två förmodade stensättningar påträffats och 
ytterligare en lika osäker ligger långt inne på ön. På södra ön ligger en liten 
samling stensättningar samlade i ett gravfält. Stensättningar är en gravform som 
började användas vid slutet av bronsåldern och var vanlig under hela 
järnåldern.(Ibland är det svårt, ja omöjligt, att avgöra om en stenpackning 
verkligen är en förhistorisk grav eller ej.) Stensättningarna är -som namnet 
antyder- uppbyggda av packad sten och ser mest ut som avhyvlade rösen. De kan 
vara så låga och övertorvade att de är näst intill är omöjliga att upptäcka. I 
skärgården ligger de ofta strax ovanför brons- och järnålderns kustlinje, utmed 
vatten som med stor sannolikhet varit farleder. 
 
På Lilla Askö har inga förhistoriska lämningar påträffats. 
 
Kung Valdemars segelled 
Stora Askö är en av få orter utmed Kalmarsundskusten som omnämns i den 
vägvisare till havs vi idag kallar kung Valdemars segelled. Vägvisaren, eller 
itinerariet, är en 1300-talskopia av en handskrift, troligen upprättad under danske 
kung Valdemar Sejrs regering 1204-41 och som mycket kortfattat beskriver 
sjövägen från Utlängan i sydöstra Blekinge till Reval (nuv Tallin) i Estland. Såväl 
Blekinge som Estland hörde under 1200-talets första hälft till Danmark, så för 
danskarna blev det en resa från den ena landsändan till den andra. ” …och förbi 
Halmare 1 (veckosjö). Därifrån till St Askö  1 (veckosjö) och förbi Askö 1 
(veckosjö) och från Askö till Kvädö 1 (veckosjö).”  (Veckosjö är ett nordiskt ord 
för den sträcka ett roddarlag orkade ro utan långrast eller avbyte. Inget exakt 
längdmått, mer ett mått på arbete, prestation i förhållande till kondition, sjögång, 
vind osv.) Itinerariet berättar sålunda inget alls om själva Askö. Det finns flera 
tolkningar och uttydningar av denna knapphändiga handskrift. Farleden gick 
genom trånga och svårnavigerade passager och någon person väl förtrogen med 
vattnen behövdes ombord. Namnen i itinerariet skulle kunna vara de platser där 
det fanns ”styremän” som lotsade de främmande fartygen genom de farliga 
skärgårdsvattnen. Denna tolkning skulle göra Stora Askö bebodd av åtminstone 
en familj under kung Valdemars tid. (Leden gick på utsidan ön så bosättningen 
bör i så fall ha legat i närheten av densamma, inte på insidan där Askö by ligger.) 
En annan tolkning av handskriften menar att de topografiska förhållandena utmed 
den beskrivna sjövägen, ställd bredvid den samtida skeppsbyggnadstekniken, 
tyder på att leden mest är lämpad för fartyg som förs fram med både åror och 
segel, dvs person- transportfartyg - inte handelsfartyg. 
 
Att farleden utanför Askö varit livligt trafikerad under långliga tider finns flera 
indikationer på: Många namn skvallrar om sjöfart tex Jungfruhamn, en lång och 
smal vik som erbjudit lä i hårt väder och goda ankringsmöjligheter för natten. 
Jungfrunamnen tillkom under medeltid när jungfrun, eller madonnan, ännu var en 
realitet för nordborna. En påminnelse om utsatthet och hårda villkor till sjöss, är 
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de många skeppsvraken  utanför Askö. Det mest kända är  Ringaren, en 
östersjökarkass som förliste strax utanför Flatvarp en höst vid 1550-talets mitt. 
Vad fartyget hette vet vi inte, men har allt sedan upptäckten av det 1968 kallats 
Ringaren, efter en jänrring i berget strax intill. Ringaren var ett hanseatiskt 
handelsfartyg på väg till vinterhamn, fullastad med framför allt Luneburgersalt, 
men också alléhanda andra matvaror som gula ärtor, spannmål och kryddor, vilka 
visar att det trots ett utpräglat självhushåll existerade en omfattande handel även 
med livsmedel.  I lasten fanns bla också gelbgjutar- produkter, bearbetad kalksten  
och cinnober. Varor som tydligt visar att man även på konst- och hantverkarsidan 
nyttjade långväga varor.  
 
Namnen 
Askö(-arna)  har sannolikt namngivits utifrån en osedvanlig rik förekomst av ask 
(fraxinus excelsior). Och faktiskt, runt Askö by står askarna tätt. Genom kung 
Valdemars itinearium vet vi att namnet Askö var väl etablerat under 1200-talets 
första hälft. Att Askö är namngiven under 1200-talet måste emellertid inte betyda 
att ön då är bebodd. Den kan på flera andra sätt varit så betydelsefull att den måst 
namnges; som vidsträckta extensiva betesmarker, som områden där rik lövtäkt var 
möjlig eller på något annat sätt inkorporerade i den samtida bygden, kanske som 
fiskelägen och/eller -hamnar.   
 
Ön Stora Askö är så långt tillbaka källorna för oss, uppdelat i tre hemman Askö, 
Flatvarp och Ytterby, vilket är unikt i Kalmar läns skärgård. Ingen annan ö utgörs 
av mer än en jordregisterenhet. (Tokö/Gårö utanför Mönsterås är nu 
sammanvuxna till en ö. Under medeltid var de ännu två separata öar med ett 
hemman/ö och alltså var sitt namn.)  På Askö tillkom 1917 ytterligare en 
fastighet, nämligen Göltorpet, som motsvarar det båtsmanstorp som sedan 1700-
talets första hälft legat där. Askö är arealmässigt det största hemmanet och upptar 
öns västra halva och lite mer därtill. Hemmanet vänder sig därmed mot det trånga 
Askösundet. På andra sidan sundet ligger Lilla Askö, som är en del av hemmanet 
Askö.  Flatvarp och Ytterby delar på den östra/sydöstra öhalvan och vänder sig 
mot saltsjön. Stora står alltid som en bestämning i förhållande till Lilla –och vice 
versa; ett uttryck för att man behövt särskilja det ena från det andra. Om Stora 
Askö fått namn efter den rika askförkomsten, kan man försiktigtvis gissa att 
hemmanet Askö är den äldsta och/eller största bebyggelsen eftersom den 
uppkallats efter ön.   
 
Slutledet  -varp i Flatvarp betecknar sannolikt en plats där man drar not, ett 
notvarp. Flat- kanske är så enkelt att det fanns -och finns- flata klippor att dra 
noten från. Därmed skulle ett förmodligen givande notfiske varit det som 
namngivit den senare tillkomna bebyggelsen. Namnet Ytterby anger ett 
bebyggelseläge i förhållande till något annat, utanför/intill en annan bebyggelse, 
säkerligen Askö. I så fall är bebyggelsen i Ytterby sekundär i förhållande till den i 
Askö. Slutledet -by kan, men måste absolut inte, ha förhistoriskt ursprung. Det 
finns inget i detta Ytterby som tyder på en så lång historia.   
 
Namnet Göltorpet skapades när Askö båtsmanstorp, någon gång under 1700-talets 
första hälft, flyttades från Torpdalen på västra sidan ön till Flatvarpsgölen, på 
gränsen till Flatvarp. Torpet  kallas redan i storskifteshandlingarna från 1785 för 
just Göltorpet. Namnet förklarar ju sig självt. 
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Askö  
 
Förhistoria  
Askö bys framväxt är höljd i historiens dunkel. De fåtaliga och inte alltför 
imponerande stensättningarna utgör inte underlag för en diskussion om eventuell 
bosättningskontinuitet från förhistorisk tid till medeltid och framåt. Detta trots att 
merparten av de östra delarna av Stora Askö tidigt var vattenbefriade och således 
möjliga att slå sig ner på. Fiskevatten och betesmarker lär inte varit bristvara. 
 
Bosättning 
Första gången bosättning på Askö omnämns är 1453 i samband med att Karl 
Knutsson (Bonde) ärver fyra gårdar på ön. Tyvärr är inte gårdarna namngivna, så 
vi får ingen hjälp att utröna bebyggelsens utbredning vid samma tid. Det finns 
flera möjligheter; gällde arvet endast stamfastigheter/odelade hemman måste det 
förutom Askö, Ytterby och Flatvarp funnits ytterligare ett hemman på ön som 
senare ödelagts, eller sågs Lilla Askö som en egen gård. Kanske var något av 
hemmanen, med största sannolikhet Askö, redan delat i flera hemmansdelar. Av 
jordeböckerna framgår att Askö 1544 bestod av tre hemmansdelar eller gårdar, 
varav Lilla Askö var en.  Det är alltså inte alls osannolikt att hemmanet redan 
1453 var delat. Askö räknas under historisk tid endast som ett hemman, liksom 
Ytterby och Flatvarp. Arvehandlingarna visar att hemmanen var etablerade och 
besatt ett värde stort nog att vara värt att ärva. Detta visar ju indirekt att 
bosättningarna då inte var purfärska, utan hade funnits så länge att de hunnit bli 
bärande, att de kunde avkrävas skatt.    
 
Jordnatur  
Mycket bondejord och många skärgårdsöar i denna del av länet lades vid 
medeltidens mitt under Fågelvik i Tryserums socken, som styrdes av Bo Jonsson 
(Grip). Sannolikt även Askö, för att förbli frälsejord en tid framöver. De tre 
askögårdarna drogs år 1562 i den allmänna reduktionen in till kronan. 1584 
överfördes emellertid två av dem till Hellerö och blev därmed återigen frälsegods. 
Den ena av dessa i sin tur drogs genom reduktionen åter till kronan 1691 och 
indelades efter förmedling till 7/8 mantal på infanteriet, men skattköptes 1706. 
Den andra förblev frälse fram till 1718. Den tredje Askögården gick fri från såväl 
frälset som kronan och förblev skattegård. Under 1700-talets första hälft slås två 
av de tre hemmansdelarna på ön samman till en.  
 
Avmätning 
Den äldsta kända lantmäterikartan över byn är upprättad 1691 för skattläggning. 
Exemplaret i lantmäteriets arkiv är ”fältkartan”, den som upprättades på plats. 
Den är översiktligt, men sirligt ritad med sepiabläck på grovt lumppapper med 
mycket nogsamt påklistrade justeringar och tillägg. Tillhörande text är nedskriven 
direkt på kartbladet, med liten och vacker -men svårtläst- piktur. På kartan är inte 
själva Askö by utritad, men vi kan ta för givet att den låg centralt i förhållande till 
de utritade stora inägogärdena, dvs där den ligger än idag. Däremot är en lägenhet 
eller gård vid namn Askedalen tygligt utritad sydost om den förmodade bytomten, 
ungefär vid Andersäng. Askedalen ligger mitt i ett eget gärde med åker och äng. 
Byns inägomark är samlad i tre stora gärden och åkertegarna ligger närmast byn 
på samma ställen som på den ekonomiska kartan från 1945, dvs norr om 
skolhuset,  från Torplyckan ner till sjön och sydost om byn. Åkrarna är nästan 
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mikroskopiskt små, men ur ett skärgårdsperspektiv mycket stora. Askö är en av 
ytterst få öar där åkerbruk bedrivits redan under 1600-talets första hälft. När den 
första åkerjorden bröts, vet vi däremot inte. I boskapslängden från 1627 redovisas 
en hel tunna utsäde, vilket var ovanligt mycket. Hemmanets marker erbjöd också 
rika betesmöjligheter. Enligt samma boskapslängd fanns 11 kor och sju kvigor, en 
flock får och några svin och några hästar. All mark som inte var åker eller äng var 
betesmark. Den mesta betesmarken fanns på hemmanets norra del. Den södra 
delen av ön var hägnad från Stänkviken till Skärsmaren för att nyttjas för slåtter. 
Även utöarna nyttjades till bete. På kartan från 1691 redovisas mycket nogsamt 
alla öars och skärs betespotensial tex ”Huvudskär kan föda 6 killingar om 
året…”,”Wiskär kan föda föda 4 st tackor över sommaren…”  
 
Storskifte 
Askö bestod sedan 1500-talet av tre alt två hemmansdelar (+ Lilla Askö), men 
försörjde mångfalt fler brukare, dvs varje hemmansdel var delat mellan olika 
hushåll som kanske, kanske inte brukade hemmansdelens mark gemensamt. 
Befolkningstillväxten var förstås en av anledningarna till detta. Det blev allt 
trängre i såväl stugorna som på markerna. För att reda ut förhållandena och för att 
få bästa möjliga avkastning av jorden, genom att samla den i sammanhängande 
skiften, tillkallades 1785 lantmätare för att förrätta storskifte över Askö by. Tio år 
dess förinnan hade gränsen mot Flatvarp och Ytterby justerats till Askös fördel. 
Gränsen kom därefter att följa Flatvarps inägors västra gräns och skära nästan rakt 
igenom själva byn, så som den gör än idag.  Mot Ytterby blev det mest rätning av 
krokiga gränslinjer. 
 
Askö by bestod vid tiden för storskiftet av två hemmansdelar med ett tiotal 
brukare. Byn är på den upprättade kartan utritad mitt i inägornas hjärtpunkt. 
Byggnaderna ligger relativt glest inom bytomten, som i sin tur är vidsträckt. 
Askedalen, som nu är stort med många hus, finns precis som 1691 sydost om byn 
omgiven av ett eget stort gärde. Vid nuvarande Ängarna ligger några hus till synes 
handlöst utkastade i ängsmarkerna. Lantmätaren lyckades samla markerna i olika 
sammanhängande skiften, så att alla blev nöjda. Han ansåg inte det fanns 
anledning att flytta hus eller gårdar från byn. Ägoförhållandena och 
brukningsmöjligheterna blev sålunda radikalt förändrade medan 
bebyggelsestukturen bibehölls. 
  
Laga skifte   
Det var säkert också i Askö by vaccinet, freden och potäterna (enligt Tegner) som 
låg bakom den enorma befolkningsexpansionen under 1700- talets slut, men 
framför allt under 1800-talet. Med antalet bybor växte också antalet hushåll. 
Enligt skatteuppbördslängden från 1814 fanns 13 hushåll i byn med tillsammans 
66 vuxna personer. Någon gård klövs med lantmätares hjälp, andra brukades 
gemensamt och andra åter brukades enligt en hemmagjord inofficiell delning. Det 
blev än en gång trångt såväl i stugorna som på markerna. Ineffektivitet -och säkert 
också osämja- blev lätt följdverkningar. Laga skifte på alla ägorna tillhörande 
Stora Askö byn påbörjas sålunda 1868. Lilla Askö levde sitt eget liv, trots att 
hemmanet inte var eller är en egen jordregisterenhet, utan en av  Askögårdarna. 
 
På den stora och vackert kolorerade kartan som upprättades i samband med laga 
skiftet ligger  gårdarna tätt, tätt ihopträngda på byplatsen. Det är inte svårt att 
förstå behovet av ett laga skifte här. Gärdena hade överlag vuxit och de rymde nu 
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avsevärt mycket mer åkermark än vid storskiftet knappt 100 år tidigare. Varje 
åker var i sin tur minutiöst uppdelad i långsmala ägoparceller, så att kartan delvis 
mer ser ut som en illustration till ett medeltida solskiftet än en bild av 1800-talets 
ägosplittring.  
 
Med några streck på kartan förändrade lantmätaren livet och strukturen i Askö by 
så radikalt att vi inte kan föreställa oss innebörden av det idag. Den gamla byn var 
för trång. Skulle varje brukare ha nära till och dessutom bo intill sina marker, som 
nu samlades i sammanhängande skiften, måste byn sprängas, dvs gårdar flyttas ut 
till sina nya ägor. Fem gårdar måste med alla byggnader flytta ut från byn. Fyra 
gårdar måste flytta delar av sitt byggnadsbestånd. Övriga två fick orubbat bo kvar 
i byn. Utflyttargårdarna fördelades jämt över hemmanets marker öster och söder 
om byn. Byn blev därmed mycket luftigare och glesare bebyggd. De som fick bo 
kvar i byn, var de som tilldelades de norra skiftena.  På utflyttargårdarna skulle 
alla bostadshus demonteras för att byggas upp på sina nya tomter, detsamma 
gällde ladugårdar, stallar, logar, hemlighus, vedbodar och andra uthus i den mån 
de var i skick att det lönade sig. Nya tomter skulle röjas, sten till husgrunder och 
murstockar brytas, timmer sågas, gärdes- gårdar resas osv osv i en aldrig sinande 
ström av arbete. Men alla skulle hjälpa till; de som fick stanna kvar i byn på sina 
gamla tomter, lika mycket som utflyttarna.  
 
Det svåraste kanske trots allt inte var den oerhörda mängden arbete, utan de nya 
levnads- omständigheterna utanför den trygga bygemenskapen. Utanför 
stugfönstret såg man under långa vinterkvällar inte längre andra stugor med 
vänligt ljust i fönstren, utan bara de egna markerna och kanske den svarta skogen.  
Jorden brukades numera helt på egen hand, utan vare sig hänsyn till eller hjälp av 
grannar. Vid brunnen fanns inte längre andra kvinnor att dela dagens nyheter med. 
Byalaget med årlig stämma där bla odlingsordningen beslutades, hade i ett 
trollslag förlorat sin betydelse, ålderman sin auktoritet och hela bygemenskapen 
var för alltid upplöst. Å andra sidan var man nu herre på egen täppa, fri att följa 
egna initiativ och fatta egna beslut. 
 
Lantmätaren lyckades alltså med konststycket att dela hemmanet så att alla 
hemmansägare       -utom två- efter laga skiftet hade all sin mark samlad i ett enda 
sammanhängande markskifte. De två undantgen fick sin marker samlade i två 
skiften istället för ett, med utmark/betesmark sammanhängande i ett och inägor 
sammanhängande i det andra.   
  
Utflyttargårdarna fick nu alla nya egennamn. De blev ju i och med utbrytningen 
från byn självständiga enheter, inte anonyma delar av en stor byhelhet. Det blev 
viktigt att kunna identifiera -men också att identifiera sig själv med- de nya 
boställena. Namnen visar en prov- karta på namnmodet från tiden, ganska 
romantiska kan vi tycka idag, men säkert nogsamt utvalda för att bringa lycka och 
för att möta en positiv framtid; Rosendal, Liljestad, Marianne- lund och  Ängarna. 
 
Den första ekonomiska kartan över denna del av länet publicerades 1945. Det 
Asköhemman   vi där ser, är i princip en redovisning av det genomförda laga 
skiftet. Vad  som tillkommit under den mellanliggande dryga mansåldern, är att 
åkermarken ytterligare utökats på ängs- markens bekostnad, att gärdessytemet 
övergivits och att ytterligare några torplägenheter etablerats. Under kriget var 
jordbruket i allra högsta grad ännu basnäringen och namnen på de enskilda 
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åkrarna och ängarna en självklar del av vardagsspråket. Namn som berättar om 
utdikning av mossar och fuktmarker tex Sörkärret,  Dykärr, Språngmossen  men 
också om människorna som gödslat jorden med sin svett, kanske också blod och 
tårar; Andersäng, Gustavsäng,  Nissemossen. 
  
Fisket 
Självklart har man också fiskat, men frågan är hur mycket. Byns hamn och 
hamnplan har så långt vi kan följa utvecklingen, legat där den nu ligger, dvs under 
nuvarande brofästet. Det finns källor som berättar att Asköbönderna arrenderade 
ut sina fiskevatten till fiskarena på Torrö och Flatvarp. Sannolikt behöll man lite 
hemmavatten att fiska på till husbehov.  Kartorna redovisar allt från 1600-talet 
och framåt prydliga rader med bodar vid hamnen. De redovisar också ur purt 
ekonomiska intressen olika fiskeplatser och den ungefärliga fångstkapaciteten. Så 
upplyser oss lantmätaren 1691 om att  ”Huvudskär…är ock ett hommestånd”, 
”Lävskär…varvid är en skötesättning” osv. Vid storskiftet 1785 fanns sju bodar 
byggda ut i vattnet. Vid laga skiftet avsattes en hamnplan innanför bodarna som 
samfällighet. Däremot berördes inte fisket i vare sig storskiftet eller laga skiftet. 
Man kan därav dra slutsatsen att allt förblev vid det gamla; sämjeägda vatten som 
gick på cirkulation hemmansägarna emellan.   
 
Eftersom Askösundet nästan helt snörpts av en bit norr om hamnen -vilket i och 
för sig också skyddar hamnen- måste båttrafik den vägen ut till öppen sjö varit 
besvärlig. Sjövägen söderut blev orimligt lång. Kanske inte så underligt att man 
hyrde ut sitt fiskevatten och ägnade sig mer åt jordens brukande. När man idag 
färdas genom Askö by eller tar sig ner till hamnen under brofästet, finns det inget 
som inger känsla av att man någonsin ägnat sig åt mer storskaligt fiske. Det nya 
laga skiftade och individualiserade livet till trots, förblev fiskevattnen oskiftade. 
De sydligaste av de utflyttade gårdarna tog gamla, övergivna hamnar i nytt bruk. 
Hamnplan uppe vid byn förblev dock den viktigaste. Fisket tycks dock inte heller 
under senare tid varit av större betydelse för Asköbönderna.  I den fiske statistik 
som upprättade 1880 finns inte en endaste fiskare från Askö redovisad. 1961 finns 
emellertid nio binäringsfiskare i byn med inriktning mot såväl fjällfisk som ål. 
 
Notdragning efter strömmning blev, efter inspiration från Lilla Askö, en vikig 
vintersyssla under 1890-talet och framöver. Notdragning var ett 
gemensamhetsfiske, som krävdes många starka armar för att utföras. Tillsammans 
skulle man först bygga en not och notvarp skulle sommartid stegas ut och 
bottenrensas. Stornotsfiske var ett vinterfiske som krävde att man tillsammans 
högg hål i isen och drog noten. Tillsammans skulle man också fördela fångst och 
förtjänst. Fångsterna i början av 1900-talet var stora; flera ton stömming i ett varp 
var inte ovanligt. Så det gällde också att tillsammans bli av med strömmingen. 
Även med gott isföre, kall väderlek och med tiden också förbättrade land 
kommunikationer, var det inte alltid så lätt att hantera en utpräglad färskvara. 
Mycket såldes till Skeppsviken och en hel del behölls för egen del. 
 

Fattigvård och skola 
 
Askö by var centrum i den fattigvårdsrote som omfattade även Horsö och Torrö. 
1871 kom Kungl majt:s nådiga förordning om roteindelning och fattighusbyggen. 
En fattigstuga upp-fördes snart därefter på Kullgården på den gamla bytomten. En 
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av de sista som bodde på fattighuset var änkan efter en ”klabbsittare” på 
Jungfruskär. 
 
Folkskolestadgan från 1842 innebar skolplikt för alla barn i hela riket. Skolor 
måste inrättas eller byggas och lärare anförskaffas. Askö by blev så småningom 
också skolcentrum med ungefär samma upptagningsområde som fattigvården. 
Undervisningen bedrevs till en början i ”Slottet”, där det fanns gott om plats. Den 
första lärarinnan uppbar ingen lön, utan fick hålla till godo med de gåvor barnens 
föräldrar kunde avvara. 1886 beviljade kyrkorådet henne en årlig ersättning av 20 
kronor. Omkring 1887 invigdes ett nytt fint skolhus. Det hade uppförts av virke 
från Klockaregården på Åsvik, som hade uppförts 1822 av virket från den då 
rivna prästgården. Skolhuset tjänade troget ända fram till 1980-talet när 
barnkullarna blivit så små att det inte längre var försvarligt att driva undervisning 
lokalt. 
 

Frikyrka 
 
En väckelsevåg drog över skärgården vid 1800-talets slut och det skar sig på 
många håll rejält mellan statskyrkan representanter och fritänkarna. På de flesta 
öar var befolkningen så fåtalig, att det aldrig var aktuellt att bygga eget kapell 
eller lokal, hur angeläget det än kändes. På en så stor och tätbefolkad ö som Askö, 
var det däremot möjligt. Strax intill Askö varv uppfördes en baptistkyrka under 
1890-talet. Olyckligtvis brann den ner bara 30 år senare. Behovet kvarstod och ett 
nytt bönehus uppfördes med gemensamma krafter och insatser. Det kom att kallas 
Kapellet och placerades på öns absolut sydvästligaste punkt, troligen för att ligga 
så centralt som möjligt i förhållande till öarna runt om i söder. Att lägga det vid 
sjökanten gjorde det också lätt för alla att nå. Med den kraftiga avfolkningen runt 
1900-talets mitt, minskade  antalet församlingsmedlemmar. Kapellet såldes och 
används i dag som fritidshus. Platsen heter trots profaniseringen fortfarande 
Kapellet. 
 
 
Båtsmanstorpet  
Gustav II Adolf sjösatte 1623 förslaget om det ständiga båtsmanshållet, ett system 
uppbyggt ungefär som det senare införda indelningsverket. Båtsmannens 
naturalön utgick bla i ett torp med lite tillhörande mark, precis som soldattorpet. 
 
På avmätningskartan från 1691 är ett båtsmanstorp prydligt utritat innanför den 
mjuka bukten vid Torpedalen. Med sirliga bokstäver står Båtsmanstorp utskrivet. 
Torpet utgör ett eget litet gärde med en åkerlapp omgiven av äng, i sin tur 
omgiven av en hägnad. Vid storskiftet 1785 hade båtsmanstorpet flyttats till 
Flatvarpsgölen. På den tillhörande kartan är det mycket tydligt utritat; ett gärde 
prydligt inhägnat och en tomt lika prydligt inhägnad. Bostället fick därefter 
namnet Göltorpet och utgjordes av hela 17 tunnland. Traditionen vill göra 
gällande att Asköbönderna själva ville komma åt den bördiga jorden i Torpdalen. 
Vid sekelskiftet 1900 ersattes indelningsverket med allmän värnplikt och 
rotesoldaten likväl som båtsmannen ersattes av värnpliktiga soldater. Flertalet 
båtsmans- och soldattorp övergick därmed till att bli sedvanliga torplägenheter 
och många friköptes med tiden. Göltorpet kvarlevde inte länge efter 
rotesystemetds försvinnande.  Redan på 1940-talet var alla byggder rivna, men 
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innan dess (1917) hade torpet friköpts och blivit en egen jordregisterfasighet med 
namn Göltorpet.   
 

Varv 
 
Strax nordväst om Askö by, just där Askösundet övergår i fria vatten anlades 
1795 ett skeppsvarv av en källaremästare från Norrköping (?). Det är mycket 
möjligt, för att inte säga troligt, att det redan dess förinnan funnits ett 
husbehovsvarv för asköbönderna på platsen. Något sådant redovisas dock inte i 
storskifteshandlingarna. Att man förlade ett varv just på den plats man gjorde, var 
inte så konstigt. Udden heter fortfarande Ekhagen, efter de präktiga ekar som 
tidigare växte här. Ekar som kom väl till användning i skeppsbyggnationen.    
 
Uppenbarligen fyllde varvet ett stort behov. Enligt skatteuppbördslängden från 
1814 fanns vid varvet samma år nio hushåll med totalt 35 vuxna individer. 
Varvets saga tycks ha varit kort men intensiv. Enligt uppgifter lades verksamheten 
ner redan 1817, men då hade sex nybyggda och nio förbyggda fartyg, mestadels 
briggar och galeaser, sett dagens ljus på stapelbäddarna här. 1831 såldes alla 
byggnader och redskap på auktion. Vid laga skiftet avsattes platsen som en 
samfällighet för byn. 
 

Väg och bro 
 
Lilla Askö har sedan tidigt 1900-tal haft vägförbindelse med fastlandet. Men 
vägen slutade i Lilla Askö by. För Asköborna fanns två överskeppningsställen, 
dvs där man som privatperson hade båt för att forsla sig själv till Lilla Askö 
och/eller fastlandet direkt. Den ena var rakt under dagens brofäste. På andra sidan 
sundet fanns en stig ner mot Lilla Asköby och vidare. Det andra var mitt emot 
Hästsundet längst ner i sydväst. Vid Hästsundet fanns en riktig väg på väl 
uppbyggd bank som vidare förbindelse. 
 
När fisket alltmer gick mot storskalighet och krävde snabba transporter för färsk 
leverans, planerades ett antal större landningshamnar utmed kusten. Hamnarna 
krävde i sin tur vägar farbara för lastbilar. För Askös del påbörjades 
diskussionerna under 1930-talet och då var man överens om att bygga upp en 
landningshamn i Pålsviken på södra Askö. Så kom kriget och alla väg-och 
hamnplaner fick läggas på is. Efter kriget blev dessa planer mer aktuella än 
någonsin. Landningshamnen förlades emellertid till Flatvarp, som låg betydligt 
längre österut, närmre öppna vatten och dit större båtar kunde komma och lossa 
sin fångst. Hamnen längst ut på östra Askö förbands med fastlandet genom en 
landsväg. Askösundet överbryggades med en bro som högtidligt invigdes 1954.   
 
 

Bebyggelse 
 
I Askö by finns fortfarande flera av de bostadshus som fick ligga kvar i samband 
med laga skiftet 1868. Vad gäller tillhörande uthus och ekonomibygnader har 
merparten under årens lopp ersatts av mer moderna och mer ändamålsenliga. De 
ladugårdar som idag finns i byn  är uppförda runt sekelskiftet 1900, när 
månghussystemet ersattes av bla stora ladugårdar med många funktioner samlade 
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under ett tak. Alla har de faluröda fasader under tegeltäckta tak, liksom i princip 
alla andra bodar och uthus inom bytomten. Bland bostadshusen är det det sk 
Slottet som genast drar blickarna till sig. Större än någort annat hus i grannskapet 
och mycket herrgårdslikt. Det uppfördes mitt i byn 17..  med en sexdelad plan 
med centralt placerad sal och i två hela våningar. Självklart har det målats med 
ljus oljefärg för att ytterligare förhöja intrycket och markera distansen. Övriga 
gamla manhus i byn är sedvanliga parstugor eller enkelstugor i två hela plan med 
brädklädda och rödstrukna väggar, tegeltäckta sadeltak och vita snickerier som 
accent. Byn har kompletterats med några moderna villor. Skolan ser ut som den 
alltid gjort, stor och inbjudande med höga livsbejakande fönster, faluröda väggar 
och tegel på sadeltaket. En del av den forna skolgården ligger numera under den 
nya vägen. Vid sjökanten ligger sjöbodarna på rad, numera uppförda med ena 
gaveln på land. De är genomgående små och av senare modell med alléhanda tak 
och fasadmaterial. 
 
På utflyttargårdarna har inte så mycket hänt, mer än att en del ladugårdar och eller 
uthus är borta. Bostadshusen uppfördes genomgående enligt gammal modell med 
enkelstugeplan i två hela våningar, timmerväggar som brädslogs och sedan 
rödfärgades. Alla de utflyttade gårdarna präglas av falu rödfärg och lertegel. Till 
de flesta hör idag uppvuxna trädgårdar skyddade av staket och fulla av fruktträd 
och blomsterprakt. 

 
Kapellet har moderniserats och till del byggts om för att passa som bostad. 
 
 

Lilla Askö 
 
Lilla Askö ligger tryggt i lä bakom Stora Askö. Förutsättningarna för jordbruk har 
nog varit minst lika bra som fiske. Det fiske som kan bedrivas från ön är ett 
kustnära fiske. Det är långt och omsändligt att ta sig till mer öppna vatten. 
 
Bosättning 
När någon först slog ner sina bopålar på Lilla Askö vet vi inte. Bebyggelsen på 
Lilla Askö är sannolikt en utbrytning från Askö by någon gång i historiens 
dunkel. Redan 1544 existerar Lilla Askö som en kronogård, en hemmansdel under 
Askö.  
 
På avmätningskartan över Askö från 1691, är dock inte Lilla Askö redovisat. Ön 
eller gården tycks under historisk tid varit helt självständig i förhållande till 
hemmanet Askö, trots att man utgjorde en av hemmandelarna –och så ännu gör. 
Lilla Askö förblev kronogård under flera sekler, vilket säkerligen också på många 
sätt bidrog till att göra gården fristående från de andra hemmansdelarna.  Inte 
heller omfattade storskiftet för Askö 1785 Lilla Askö. På Lilla Askö har man haft 
egna förrättningar, som vore man en egen stamfastighet. I boskaps- längderna från 
1600-talet samredovisas däremot alla hemmansdelarna på Askö, så vi kan inte 
utläsa siffror för just Lilla Askö. 
 
Laga skifte 
Den äldsta kartan över ön är upprättad 1790 i samband med en hustomtdelning. 
Två tomter ska delas till tre. Det finns två gårdseneheter, men en tredje ska 
uppenbarligen etableras. Redan ett knappt sekel tidigare fanns det två brukare av 
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gården. Det tycks inte som den tredje gården kom till stånd, eller också blev den 
mycket kortvarig. 1814 fanns det fyra hushåll på ön, men det kan ju mycket väl ha 
rört sig om två undantagshushåll bredvid gårdshushållen.  När det 1829 drar ihop 
sig till laga skifte på ön, finns bara två brukare, men med olika stora 
hemmansdelar, ¾ resp ¼ mantal.  På den tillhörande kartan kan man se hur 
åkermarken är spridd över ön till de kjusor som var brukningsbara. Varje åker är 
mycket prydligt uppdelad i långa ägoparceller för rättvisans skull. Skiftet tycks 
varit mycket okomplicerat och till synes en enkel förrättning för lantmätaren. De 
båda hemmansägarna får var sin halva av ön med alla sina marker samlade i ett 
skifte. Även tillhörande Thorö, som nyttjas som bete, delas mitt itu. Lika 
okomplicerad blir delning av byn. Lantmätaren konstaterar att åbyggnaderna är 
försvarliga och att det finns små planteringar, som ju vore synd att röra. Han drar 
tomtgränser utan att behöva flytta ett enda  hus. 
 
Den ekonomiska kartan från 1945 är i mångt och mycket en redovisningav laga 
skiftet. Inga stora förändringar har skett, utöver de sedvanliga i form av utökad 
åkermark på ängens bekostnad och en del nyodlingar. Ägogränsen sedan laga 
skiftet kvarstår. 
  
Torp 
Vid Kalkviken har ett torp (?) legat. På platsen finns idag husgrunder, varav den 
ena med ett spisröse. Inte på någon lantmäterikarta är denna bosättning redovisad, 
inte heller på den ekonomiska kartan från 1945.   
 
Fisket  
Det fiske som kan bedrivas från Lilla Askö är endast ett kustnära fiske. Det är 
långt och omständligt att ta sig till mer öppna vatten. Å andra sidan fanns det rikt 
om hemmavatten att nyttja. Det fiske som bedrevs var gemensamt. 
 
Vid laga skiftet 1829 beslutas att ej dela sjöbodarna, vilka fortsättningsvis ska 
begagnas på det gamla sättet. Fisket över huvud taget blir gemensamt på det 
gamla sättet. 
 
1890 hade bönderna på ön byggt en not och börjat dra not efter strömming 
vintertid med mycket gott resultat. Man drog not till en bra bit in på 1900-talet. I 
den fiske statistik som upprättades 1880 redovisas fiskeläget Askö med namnet 
Flatvarp skrivet inom parentes efteråt. Uppenbarligen gäller siffran enadast 
Flatvarp. Inte heller här får vi upplysning som förhållandena på Lilla Askö. 
 
Väg och bro 
Lilla Askö har sedan tidigt 1900-tal haft vägförbindelse med fastlandet. Men 
vägen slutade i byn.   
  
När fisket alltmer gick mot storskalighet och krävde snabba transporter för färsk 
leverans planerades ett antal större landningshamnar utmed kusten. Hamnarna 
krävde i sin tur vägar farbara för lastbilar. En av dessa hamnar förlades till 
Flatvarp dit båtar kunde komma och lossa sin fångst. Hamnen längst ut i öster 
förbands med fastlandet genom en landsväg. Lilla och Stora Askö förbands med 
en bro 1954  
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Bebyggelse 
 
De två gårdarna på Lilla Askö ligger idag i princip på samma ställe och sätt som 
de låg vid laga skiftet 1829 och som på den ekonomiska kartan från 1945. Inga 
stora förändringar har skett strukturellt. Gamla hus har successivt ersatts med nya, 
men i det stora hela har inte mycket förändrats. 
 
I byn finns idag två manhus; ett från omkring 1800-talets mitt och ett från 1920-
talet.  Det äldre är uppfört på enkel bredd och i två hela våningar. Det har senare 
byggts till med en vinkel i full höjd.  Båda måste anses vara goda representanter 
för sin tid, trots vissa moderniseringar. På sedvanligt sätt har antalet uthus minskat 
och två stora ladugårdar uppförts runt sekelskiftet 1900. Alla hus har träpaneler 
och med undantag av det senare manhuset är de alla rödstrukna. 
  
 

Ytterby  
 
Bosättning 
Lika höljd i historiens dunkel som Askö bys historia är, är också Ytterbys. Första 
gången namnet uppträder i det skriftliga källmaterialet är 1526 som ett 
skattehemman. Ett skattebärigt hemman etableras inte över en natt. Ytterby måste 
ha varit bebott och brukat under åtminstone en generation dess förinnan, troligen 
flera. Förutsättningar för såväl åkerbruk som boskapsskösel var lika bra här som 
på Askö. Förutsättningarna för fiske var däremot bättre med såväl innerskärgård 
som öppet hav strax intill. Närheten allmänna farleden gav också möjligheter till 
styremansuppdrag, vilket aldrig tycks ha givits Askö  -utom möjligtvis någon 
gång under tidig medeltid. Precis som Askö redovisar Ytterby en hel tunna utsäde 
i boskaps- längden från 1627. Och det vid en tid då bruten åkermark var en 
sällsynthet i skärgården och även på delar av fastlandet.  Boskapsbeståndet var 
ungefär detsamma som på Askö, lite färre kor men fler får och svin. 
Förhållandena de båda byarna emellan var alltså ganska likartade. Skillnaderna 
ligger i arealen och i närheten till fiskevatten. 
 
Likt det mesta jordgods i Tjust överfördes också Ytterby på frälset. Tillsammans 
med två askögårdar fördes Ytterby omkring sekelskiftet 1600 till Hällerö säteri, 
för att senare föras till Vinäs.  När Ytterby skattköptes är ännu obekant.  
 
Styreman 
Ytterby, alldeles intill stora farleden, ligger särdeles väl till för 
styremansuppgifter. Men samma utmärkta läge hade också grannarna i Flatvarp 
och Torrö bara några kilometer norröver. Så länge det var ”först till kvarn” som 
gällde, tycks det funnits plats för dem alla. Styremän från dessa tre platser har tom 
ledsagat några fartyg tillsammans. Första gången namnet Ytterby dyker upp i 
dessa sammanhang är i en lista över styremän från 1582. De namn som här räknas 
upp är de som av kronan räknas som styremän och njuter vissa skattefriheter mot 
sitt åtagande att alltid vara redo att styran kronans fartyg. I en motsvarande lista 
från 1601 finns inte längre Ytterby med. Men Olof i Ytterby kom igen. Från 1607 
finns en attest som vidimerar att han styrt Sten Ericsson till Torpa från 
Jungfrusund till Bokö, en sträcka på tre mil. Men konkurrensen var trots allt för 
hård. I den revidering av styremansorter som kronan redovisar 1642 är Ytteby 
återigen borta ur leken - för att så förbli.    
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Storskifte 
Tyvärr tycks inte Ytterby genomgått avmätning inför skattläggning under 1600-
talets slut såsom Askö, vilket fråntar oss möjligheten till en inblick i 
förhållandena inom hemmanet vid samma tid. Vi vet av boskapslängden från 
1627 att det detta år fanns tre beskattade personer på hemmanet. 1710 fanns två 
brukare av hemmanet. Den äldsta kartan över Ytterby upp rättades 1789 i 
samband med storskiftet.   
 
Vid tiden för storskiftet finns det två hemmandelar och två brukare på Ytterby. 
Bebyggelsen ligger innanför gloet, men tydligt uppdelad i två gårdsenheter på 
behörigt avstånd från varandra. Inägoarealerna är betydande, 12 tunnland åker och 
45 tunnland än inalles. De markerade gärdena motsvarar till mångt och mycket 
den åkermark som redovisas på den ekonomiska kartan från 1945, dvs ett stort 
gärde väster om byn som sträcker sig ända till Askögränsen, ett annat nord-
nordost om byn motsvarande Stubbängarna. Dessutom finns några andra mindre 
gärden framför allt på södra delen av hemmanet.  Åkrarna är rejäla till ytan och 
man får full förståelse för den tunna utsäde som redovisas 1627. Förrättningen blir 
inte så besvärlig, lantmätaren delar elegant upp markerna i stora 
sammanhängande skiften. Han ser ingen anledning till att över huvud taget bry sig 
om bebyggelsen. Likaså lämnas svinvallen i sämja, odelad. Men det dröjer inte 
länge förrän behovet av att dela även svinvallen ifinner sig. 1793 kallades 
lantmätare till byn för enkom detta ärende.  
 
Strax söder om Flatvarps by, men på Ytterby ägor, redovisas ett torp med eget 
gärde, kallat Torpudden eller Flatvarpstorpet. Nere vid sjön är två bodar utritade i 
strandkanten. 
 
Befolkningstillväxten gör sig påmint även på Ytterby.  Enligt 
skatteuppbördsförteckningen från 1814 finns fem hushåll (sannolikt två/gård + 
torpet) med en befolkning på 25 vuxna personer.   
 
Laga skifte 
Även på Ytterby växte befolkningen i antal så att varje hemmandel brukades av 
flera delägare. Det blev trångt och ineffektivt trots att odlingsmarkerna utökats 
rejält. Flera nya gärden har tillkommit sedan storskiftet, bla det som nu kallas 
Lasthagen. Bästa boten mot markträngsel och brukningsineffektivitet hette laga 
skifte. 1836 anlände en lantmätare till Ytterby för att mäta och gradera jorden och 
fördela den mellan de fem hemmanägarna efter mantal. Bebyggelsen hade hunnit 
sprida sig till stora ytor väster och norr om de gamla gårdarna.  Flatvarpstorpet 
tycks märkligt nog övergivet och öde. 
 
Som alltid redovisar lantmätaren en elegant lösning på ett svårartat problem. De 
flesta fick sina marker samlade i ett enda sammanhängande skifte, endast en 
hemmanägare fick sina marker fördelade i tre skiften. Och endast en gård måste 
flytta ut ur byn för att komma intill sitt markskifte. Utflyttaren fick tre år på sig att 
med övriga bybors hjälp flytta ut till ett relativt nyupptaget åkergärde väster om 
byn. Den ekonomiska flyttningshjälpen utbetalas till hälften före och till hälften 
efter den väldiga flytten. Som ett gott omen döptes den nya gården till Lyckebo.  
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Efter förrättat skifte företogs en hemmansdelning och lägenheten Skärsmaren såg 
dagens ljus. Hagen, Vedudden mfl torp är senare etableringar, eftersom de inte 
redovisas i skifteshand- lingarna över huvud taget. 
  
Fiske 
På storskifteskartan från 1789 ligger Ytterbys gemensamma hamn med bodar, 
bryggor och skötgård strax nedför själva byn, i det innersta av Norrgloet. 
Ytterligare en skötgård ligger vid gloets norra strand, ungefär ovanför 
Sabbholmen. På kartan syns tydligt att Sabbholmen ännu är en vattenomfluten ö. 
Den inre delen av gloet är emellertid mycket grund. 
 
På laga skifteskartan från 1836 kan man tydligt se hur landhöjning och 
igenväxning hjälpts åt att torrlägga det inre av Norrgloet. Och det så rejält att 
hamnen inte gick att använda. Ytterbyborna blev sålunda tvingade att överge 
hamnen och skötplanen strax nedanför bebyggelsen, det i skärgården sedvanliga 
läget i förhållande till byn. Man flyttade bodar och bryggor till skötgården 
innanför Sabbholmen, där båtarna ännu gick fria från bottenkänning. 
Uppgrundningen fortsätter. Sabbholmen är idag med nöd och näppe en 
vattenomfluten ö och hamnen vid skötgården användbar endast om den muddras. 
Den gamla globottnen övergick successivt till betesmark. 1871 sämjedelades den 
nya  vasstäkten man vunnit genom uppgrundningen. Att gränsen mellan hav och 
land inte måste vara knivskarp, utan tvärs om synnerligen flytande, är Ytterby 
hamnproblem ett tydligt exempel på. Till Ytterby hörde dessutom den lilla 
Båtsholmen strax utanför Flatvarps fiskeläge.  
 
I handlingarna till laga skiftet 1836 omnämns, till skillnad från många andra öar, 
också fisket. ”Fisket uti kringliggande vatten blir för närvarande gemensamt och 
odelat”. Även den gemensamma sköthagen norr om Sabbholmen behölls som en 
samfällighet. 
  
1853 påkallar Ytterbyborna en undersökning av holmarna utanför hemmanet. Av 
ålder hörde dessa till Fågelvik, sedemera Hornsberg. Ytterbyborna tycker nu att 
de är de rättmätiga ägarna och vill alltså få dessa holmar överförda till Ytterby. 
De anför många goda skäl. I handlingen finns inget beslut, men med facit i hand 
vet vi ju att de fördes över till Ytterby. Ju viktigare fisket blev för Ytterbyborna, 
desto mer angelägna blev de om att ha tillgång till alla holmar med tillhörande 
vatten.   
  
Förutsättningarna för jordbruk på Ytterby var lika goda som på Askö, men 
arealerna var mindre. Jorden kunde inte föda den successivt ökande 
brefolkningen, men havet kunde.  Ytterbyborna blev sålunda alltmer 
bondefiskare, medan asköbönderna definitivt förblev fiskarebönder. Att fisket 
verkligen betytt mer i Ytterby än i Askö, syns tydligt i den statistik som 
upprättades 1880, där Askö överhuvud taget inte finns med. På Ytterby fanns då 
fem fiskare helt inriktade på fiske med skötar. Inga ålredskap över huvud taget. 
Och fisket blev allt viktigare. 1961 fanns tre yrkes- och tre binäringsfiskare, 
inriktade på såväl fjällfisk som lax och ål. Någon gång efter laga skiftet 
etablerades en ny hamn vid Vedudden. Där är vattendjupet tillräckligt för större 
båtar och risken för uppgrundning försumbar. Där kunde ångbåtar obehindrat 
angöra bryggan och stora segelskutor ligga på redden. 
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Moderna tider 
 
Det småskaliga jordbruket var i längden, dvs efter 1900-talets mitt, inte längre 
lönsamt. Ytterbyborna ägnade sig därför allt mer åt fiske. När jorden låg obrukad 
och prognoserna rapporterade att den delen av näringslivet var och förblev en 
svunnen tid, beslutade sig några Ytterbybor för att skörda sin marker på ett helt 
nytt sätt. 1959 upprättades utomplans- bestämmelser på de gamla inägorna  och 
strax efteråt avstyckades några fritidstomter. Ett par år senare (1963) upprättades 
en byggnadsplan och nu började den stora avstyckningsvågen. Därefter har flera 
byggnadsplaner upprättats och hundratals tomter avstyckats. I samma veva 
övergavs också flera av de gamla gårdarna för året runt bruk. 
  

Bebyggelse 
 
Moderna tider till trots, ligger gårdarna där de låg när de beboddes och brukades 
året runt. Präktiga rödstrukna ladugårdar minner om inte länge sedan försvunna 
mjölkkor och arbetshästar. Av de ekonomibyggnader och uthus som finns kvar, 
har flertalet ingen funktion idag och närmar sig förfall. Mangårdsbyggnaderna är 
överlag oförändrade. De som ligger kvar i byn, liksom utflyttargården, är alla 
uppförda på enkel bredd och i två hela våningar. Faluröda träfasader och 
tegeltäckta sadeltak dominerar ännu byn, som visuellt ligger helt avskild från 
sommarstugorna. Några av manhusen omgärdas av hägnade trädgårdar som 
sommartid prunkar av fruktträd och blomster. Dessa ansade och välvårdade 
mangårdar utgör en dramatisk kontrast till de onyttjade fägårdarna. Byggnaderna 
på de kvarvarande lägenheterna till Ytterby är av variernade ålder och storlek; här 
finns allt från den lilla  låga  timrade och rödstrukna eneklstugan till 1930-talets 
präktiga bostadshus med rymd och ljus under brutet tak. Till gård som lägenhet 
har hör fruktodlingar, som i varierande grad i dag ännu berättar om den 
fruktodlingsvågen som drog genom Tjust under 1900-talets första hälft. 
 
De gamla inägorna är till stor del bebyggda med moderna fritidshus. Husen är 
individuellt byggda och  har därmed varierande exteriör, men alla är hållna inom 
den gemensamma ramen: låga och relativt små hus klädda med träpanel. 
 
 

Flatvarp 
 
Bosättning 
Av de tre hemmanen på Stora Askö är Flatvarp det absolut minsta arealmässigt; 
bara en bråkdel av Ytterby.  Merparten av markerna är dessutom synnerligen 
magra och karga, ja ofruktsamma. I princip finns odlingsbar mark endast i den 
smala dalgången utmed gränsen till Askö. Underlaget för jordbruk och 
boskapsskötsel har sålunda varit knappt och magert. Underlaget för fiske har varit 
desto rikare, med hela öppna havet utanför, till del dessutom skyddat av liten 
öbarriär. Namnet Flatvarp låter oss ana att fisket varit ursprunget till bosättningen 
här på nordöstra delen av Stora Askö. I de öppna vattnen utanför Flatvarp gick 
också den gamla segelleden. Det finns utmed hemmanets kust flera naturhamnar 
som helt säkert nyttjats som natthamnar under långa tider. 
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Fiske 
I ett brev daterat 1429 skriver Sten Thureson (Bielke) att hela skärgården mellan 
”Fliesesund och Idöö sund med allé the fiskerier som thertil hörer, hafva af ålder 
legat och lydt till Fougelvik.”  Rent geografiskt ingår hela Stora Askö i detta vida 
skärgårdsområde, men frågan är om Flatvarp var etablerat som fiskeläge när 
brevet skrevs. Drygt 100 år senare råder ingen tvekan om den saken. I Göran 
Erikssons privata jordebok från 1500-talets mitt namnges sju fiskelägen under 
Fågelvik Ett av dessa är Flatvarp.   
 
Exakt hur länge folk har bott på och fiskat från Flatvarp vet vi alltså inte. Men vi 
vet att den primära försörjningsbasen var fiske, inte jordbruk och 
boskapssskötesel som på Askö och Ytterby. Flatvarpsfiskarna har också under 
långa tider arrenderat Asköböndernas fiskevatten. Förutom uppgiften om etablerat 
fiskeläge vid 1500-talets mitt, finns uppgifter om främmande fiskare på Flatvarp 
1637. I den korrespondens som utvecklas med anledning av dessa fiskare, framgår 
att fiskevattnen och fiskeläget ännu lydde under Fågelvik och högvälborne Jöran 
Gyllenstierna. År 1772 erlade sex matlag tillsammans 11/4 tunna strömming i 
ränta till Fågelvik. Benämningen matlag indikerar verkligen att det inte rör sig om 
fiskare som också brukar jorden. På flertalet av de andra öarna räknar man åbor 
eller möjligvis hushåll. Vågar vi tolka detta som att et vid 1700-talets slut fanns 
en stor grupp fiskare på Udden?  Frälsetillhörigheten fortsätter in på 1800-talet..  
Nu reser sig nästa fråga. Vad menas med fiskeläge i dessa tidiga källor? Är det 
den samling hus som på Ytterby storskifteskarta, upprättad 1789, ligger på udden 
strax söder om Flatvarps by eller är det Flatvarpsgårdarna eller är det de båda 
enheterna tillsammans? Just på gränsen mellan Flatvarp och Ytterby finns 
nämnligen på de äldre kartorna något så ovanligt som ett fiskeläge, ofta kallat 
Flatvarps fiskeläge. Platsen kallas idag Udden och är alltså de låga, flacka 
hällarna som nästan rinner ut i saltsjön just där Flatvarp i söder möter havet. Här 
finns en fantastisk naturhamn, skyddad av en veritabel barriär av öar och skär, 
som bryter sjön vilket håll den än kommer från. 

 
På kartan från 1789 är Flatvarps fiskeläge tydligt markerat med tre hus på land 
och fem bodar på gles rad en bit ut i sjön. Förmodligen hade Ytterby redan nu del 
eller intresse i fiskeläget,   eftersom det ritas ut på ”deras” karta. I samband med 
laga skifte på Ytterby 1836 anges att två bodar vid fiskeläget hör till 
Ytterbyfiskare och att den lilla Båtsholmen samfällt ägs av Ytterbybönderna. 
Enligt kartan finns fortfarande tre (bostads-?)hus på Udden. På en gräns- 
bestämningskarta från 1826 kallas Udden prosaiskt för sköthagen. Sannolikt var 
det (också?) Flatvarpsböndernas hamn och hamnplan, någon annan tycks inte ha 
funnits. När Flatvarp laga skiftas 1856 finns det fortfarande tre hus på Udden, 
men själva fiskeläget berörs inte av förrättningen. Udden tycks nu vara skötgård 
och hamn endast för den södra av Flatvarpsgårdarna. Den norra hade närmre till 
viken innanför Lilla Måsholmen, som ju dessutom efter skiftet var egen ägandes 
mark. Det var lång väg över grannens mark för att ta sig till bod och båt vid 
Udden. Enligt värderingen har båda gårdarna förstås var sin sjöbod, men inget 
sägs om var de ligger. På den tillhörande kartan kan det finnas en bod utritad 
innanför Lilla Måsholmen, men det kan också var en liten bläckplump. Efter 
skiftet byggdes flera bodar upp här. Den ekonomiska kartan från 1945 redovisar 
en hel samling och från den norra gården en stig som leder ner till hamnen här.   
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Man betalar ännu 1826 frälseränta i strömming; två fjärdingar /år. Dessutom 
betalar man 20 skilling banco till båtmansprofossen /år. I den fiskestatistik som 
upprättades 1880 uppges det finnas två ålfiskare på Flatvarp (de enda på hela 
Stora Askö). Tillsammans hade de fyra hommor, så det var inget storfiske. 
Sannolikt samma två fiskare hade också tillsammans 48 skötar, vilka inte heller 
medförde något storfiske. Om de redovisade fiskarna är heltidsfiskare boende på 
Udden eller bondefiskare på Flatvarpsgårdarna framgår inte. Kanske räknades 
fiskarena på Udden som hörande till Fågelvik och registrerades därför inte under 
Flatvarp. Av samma tabell framgår att Ytterbyfiskaren hade tre gånger fler skötar 
– men så var de också många fler att fiska. Den magra och ringa jorden till de 
båda Flatvarpsgårdarna har tvingat bönderna att också fiska. Men, har de gjort det 
som egna hemmafiskare eller har man deltagit i fisket från Udden eller har man 
kombinerat?  Uppenbart är att fiskarena i stugorna på Udden inte hade vare sig 
jord eller djur som del i försörjningen. De var helt hänvisade till fisket. Men 
fiskade de på beting  från godset eller som egna företagare?  
 
Bostadshusen på Udden friköps och avstyckas 1936. I handlingarna poängteras att 
fiskeläget bröts ut från hemmanet redan vid laga skiftet 1851. Vidare 
framkommer med all önskvärd tydlighet att de tre bostadshusen på Udden är 
bebodda av lika många familjer och att husen anses väl tjäna sina ändamål. Det 
diskuteras och upprättas servitut på landningsplats för båt och fångst för den södra 
Flatvarpsbonden, som alltså alltjämt nyttjar Udden som hamn.  I det största av 
husen på Udden bodde vid 1900-talets mitt två familjer i var sin lägenhet. Och 
inte nog med det, huset rymde ocks en speceriaffär! 
 
 
Hamnbygge 
Att fisket ännu lever är hamnen och fiskebåtarna vid Lilla Måsholmen utsida 
påtagligt bevis för. Under det utvecklingsoptimistiska 1950-talet, när folkhemmen 
hyste ambitionen att göra  minsta lilla avkrok tillgänglig med bil, etablerades 
fiskehamnen här. Tonvis med granit bröts från berget strax bakom, till utfyllnad. 
Väg drogs från den 1954 invigda Asköbron tvärs över ön, ända  ut på Lilla 
Måsholmen. Allt för att möjliggöra det moderna trålfisket som krävde djupa, 
isfria hamnar och snabba kyltransporter. Läget på yttersta Flatvarp är ypperligt; 
sundet mellan Stora och Lilla Måsholmen är djupt nog för moderna båtar och 
mycket skyddat för hård vind och öppen sjö. Samtidigt ligger det i absoluta 
ytterskärgården. De välpolerade släta berghällarna norr om hamnen gav inte bara 
lite lä utan också utmärkta torkplatser för garn och  redskap. 
 
Styreman 
Vi kan förmoda att Flatvarps läge intill den gamla farleden också bidragit till 
bosättningen. Här finns många bra naturhamnar och bästa tänkbara närhet till 
öppet hav. Första gången namnet Flatvarp dyker upp i styremanssammanhang är 
1588. I ett brev från Johan III detta år efter en seglats genom smålandsskären, 
tillerkänner han alla styremän som varit honom behjälpliga två tunnor spannmål 
var som ersättning. En av dessa ledsagare kom från Flatvarp.  Nordöstra Askö låg 
ju synnerligen bra till i förhållande till farleden. Därefter dyker styremän från 
Flatvarp till och från upp i lotsningsattesterna; 1607 har Sven i Flatvarp 
tilsammans med kollegorna från Torrö och Städsholmen seglat ”H Ms Råbocken” 
från Torrö till Idösund. En ”rationalisering” bland styremansorter gjordes under 
1600-talets första decennier och efter 1640 förekommer inte längre Flatvarp i 



 

_________________________________________________________________________________ 
Skärgårdsprojektet  Kalmar läns museum Länsstyrelsen Kalmar län 

18 

 

dessa sammanhang. Inte så märkligt eftersom styremän  samtidigt fanns på både 
Torrö och Ytterby.   
    
Gårdarna 
I boskapslängden för 1627 uppges en skattepliktig åbo finnas på Flatvarp. Han 
hade två hästar, sex kor och fyra får. Denne Flatvarpsbonde redovisas emellertid 
inte med egen hushållsföreståndare, utan ligger som ”ladugårdsbördor under 
Fågelvik”. Av boskapsbe- sättningen framgår med all önskvärd tydlighet att han 
inte bodde på Udden, utan på platsen för en av gårdarna. 
 
1775 befäster man gränserna mellan de tre fastigheterna på Stora Askö. Flatvarp 
tycks då bestå av två hemman. Den ursprungliga gården har uppenbarligen delats 
i två delar, vilka  tillsammans brukade den odlingsbara mark som med möda 
avtvingats den trånga dalgången mellan  Flatvarps fiskeläge och Bäcksviken. På 
gränsbestämningskartan från 1826 ligger åkertegarna upptryckta mot 
bergknallarna och dalsidorna. De är alla nogsamt delade i ägoparceller för mesta 
möjliga rättvisas skull. Lantmätaren tyckte inte de var mycket att hänga i gran: 
”Åkern som är ganska ringa och belägen mellan höga bergklippor och sidlänta 
kärr består mest av kärr- och rödjord.”  Han anser den årligen bör kunna avkasta 
första kornet!!! Den smala dalgången är hemmanets enda gärde med ängsmark 
runt om åkrarna, men också mycket obrukbar mark inom gärdet. ”Ängen var 
likaledes vattendränkt och har i mannaminne inte varit synlig över vattnet förrän i 
år då en ovanlig torka inträffat”. Det finns remsor av ängsmark av medelmåttigt 
slag och de ger ett halvt till ett helt lass hö/tunnland. Den ringa betsmarken bestod 
endast av slät sidd. Skogen och utmarken var ofruktbar och gav   vare sig gärdsel 
eller vedbrand. Man kan undra varför denna mark brukades över huvud taget eller 
hade lantmätaren en synnerligen dålig dag!  
 
Laga skifte 
Av någon outgrundlig anledning finner de två hemmanägarna på Flatvarp det 
mödan och kostnaden värt, att 1851 tillkalla lantmätare för att förrätta laga skifte. 
Förhållandena på inägo marken är i princip desamma som vid karteringen 1826. 
Ingen utökning av gärdet har skett, någon åkermark har tillkommit på ängens 
bekostnad inom gärdet. Största skillnaden att notera gäller bebyggelsen. Nu är den 
norra gården utflyttad från den gamla byplatsen, som alltså motsvaras av den 
södra gårdens läge enligt tidigare kartor. I skatteuppbördslängden från 1814 
redovisas fem hushåll på hemmanet med sammantaget 22 vuxna personer. Två av 
dessa hushåll fanns på den norra gården och åtminstone ett på den södra. Återstår 
två som bör ha funnits på fiskeläget.  
 
Lantmätaren delar inägomarken så rättvist som möjligt de båda hemmansdelarna 
emellan och utmarken likaså. Den ägofördelning som därvid åstadkoms, är den 
som blivit bestående. Strukturen på den ekonomiska kartan från 1945 
överensstämmer mycket väl med den lantmätaren lyckades skapa 1851.  
 
 

Bebyggelse 
 
Vid laga skiftet 1851 beskrivs bebyggelsen på de båda Flatvarpsgårdarna mycket 
utförligt.  Redan tidigare hade man i sämja delat marken och samtidigt lagt ut 
tomterna där de ligger än idag. Det antyds i skifteshandlingarna att den norra 
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gården är den äldsta och ligger på den ursprungliga tomten. Men ska man se till 
vad lantmätarna ritat in på kartorna, är det tvärs om. Vid laga skiftet skulle 
lantmätaren i princip bara  bekräfta befintliga förhållanden – inte fundera på bästa 
utflyttning. 
 
De båda gårdarnas alla byggnader beskrivs och värderas trots detta av lantmätaren 
på sedvanligt sätt. Av denna utförliga redogörelse kan vi enkelt konstatera att den 
norra gården än idag är en levande illustration till värderingstexten. Inget har i 
princip förändrats mer än att     hus och fähus är tomma merparten av året och att 
markerna inte hävdas på samma sätt som tidigare. I lantmäteriakten uppges att det 
finns två bostadshus på enkel bredd men med två fulla våningar. Båda är 
rödstrukna och har tak täckta av tegel. Vidare beskrivs ladugård på stolpar och 
jordkällare av sten inbyggd i en slänt. 
 
Den södra gården har sedan skiftet däremot förändrats; ett nytt bostadshus 
uppfördes under 1950-talet en bit ifrån det gamla, som är en sevanlig tvåvånig 
enkelstuga. Till gården har förstås också hört ett antal uthus av olika slag. Alla 
hus är klädda med träpanel som rödstrukits. Körvägen till Flatvarps 
landningshamn separerar nu fägård från mangård. På senare år har  alla 
bostadshus avstyckats till separata tomter och något uthus har inretts till 
sommarbostad. Gården ha genom nytillskotten utvecklats till en egen liten 
bybildning utmed landsvägen. 
 
Om fiskeläget vid Udden var bebott vid laga skiftet framgår inte. Inte ett ord 
nämns om bebyggelse där, men på kartan är tre hus utritade. Troligen är det 
samma hus som än idag finns på platsen. Tre låga små stugor, uppförda direkt på 
den flacka granithällen tycks det. De låga torpargrunderna smälter helt ihop med 
den överallt dominernade berggrunden. En av dessa tre stugor är en sk 
ryggåsstuga, dvs en stuga så låg att innertaket går ända upp i nock eller näst intill, 
för att få ståhöjd. Ryggåsstugan kan vara mycket gammal, men inga uppgifter 
finns. De andra båda stugorna är yngre och högre, men ingalunda några moderna 
villor. Den största av dem uppges mvid 1900-talets mitt varit släktgård i tre 
generationer. Graniten dominerar totalt och knappt ens en liten kryddgård, än 
mindre ett potatisland finns samlad jord till. Tillsammans med några bodar utgör 
husen på Udden ett falurött sjömärke som tappert klamrar sig fast i berget, en 
vänlig hälsning till hemvändande fiskare.  
 
Runt den gamla hamnen innanför Lilla Måsholmen ligger några bodar av äldre 
datum bredvid några av yngre datum. En hitflyttad liten timrad stuga förtätar 
miljön. Nya som gamla är de brädklädda och rödstrukna under tegeltak mestadels. 
När bron till Lilla Måsholmen byggdes revs flera bodar. En gammal timrad bod 
med skunke minner fortfarande om det som en gång fanns här. Självklart har 
också bodar och förvaringshus uppförts vid den nya hamnen på Lilla Måsholmen.   
 
På hemmanets nordöstra udde, på de mest magra och olönsamma utmarkerna, har 
nya värden  trätt fram. Högt över hustak och trädtoppar har ett stort fritidshus med 
stora glasade partier riktade mot hoisonten och sjön i sydost uppförts.    
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Bäcksviken 
 
Vid 1800-talets slut etableras en från sjön fiskelägesliknande bebyggelseklunga 
på stränderna runt Bäcksviken, just där Askö och Flatvarps ägor möts. På de äldre 
lantmäterikartorna redovisas inte något specifikt eller av intresse här, mer än 
benämningen fiskeskär. Den enda bebyggelse på denna del av Stora Askö var 
Göltorpet, alltså det flyttade båtsmanstorpet. Men det låg ju vid gölen, inte vid 
saltsjön. När mer exakt Fridhem på Flatvarp eller de två lägenheterna vid namn 
Bäcksviken på Askö etablerades, vet vi inte, men det bör ha skett runt 1880-talet. 
På generalstabskartan, uppmätt 1873-83, är de båda lägenheterna Bäcksviken 
utmärkta, men ej Fridhem. Alla tre lägenheterna är helt säkert utslag av såväl 
befolknings- ökning som näringsfrihet. De tycks ha uppförts för uthyrning av 
markägarna själva. Till alla tre hörde lite odlingsbar mark om ca ett hektar (ett 
potatisland och lite bete till kossan).   
  
Fridhem på Flatvarp beboddes under 1900-talets början av en kustuppsyningsman 
med Torrö som tjänsteort. 1930 köpte kustuppsyningsmannen, som nu hunnit bli 
pensionär, lägenheten av fiskaren Persson på Flatvarp. I köpehandlingen 
redovisas mycket noga den nye ägarens rätt att bruka vägen över Flatvarps inägor 
samt vattenkällan en bit utanför tomten, men inte ett ord om fiskerätt eller 
fiskevatten. Lägenheten avstyckades precis i strandlinjen och fiskevattnet hörde 
av hävd till stamfastigheten. På Fridhem ligger bostadshuset i slänten ner mot 
sjön. Det är påbyggt och moderniserat men i botten ett gammlat hus. På kartan 
som upprättades till köpehandlingarna finns en mycket skyddad båthamn kantad 
av brygga på ena sidan och en lång bod på den andra. En mycket stor gårdsplan är 
inhägnad och där ryms flera uthus, säkerligen också ett som en gång hade plats 
för en hushållsgris och/eller mjölkko. Mellan staket och tomtgräns utbreder sig ett 
ingenmansland, en minimal utmark  
 
Det norrra Bäcksviken på Askö uppges vara uppbyggt upp av hantverkare som 
också gjorde dagsverken. Ett kontrakt visar att fiskevatten för både garn och sköt i 
arrendet. Har husen uppförts av hantverkaren, har han gjort det på ofri grund. 
Under det dryga sekel som gått     sedan tillkomsten har antalet hus successivt 
ökat. I dag finns fyra bostadshus av olika ålder på och intill den gamla 
tomtplanen. Ett av dessa är ett alldeles nybyggt gammalt hus, timrat och falurött. 
Mellan de olika bostadshusen finns förstås fortfarande en mängd uthus av olika 
slag. Tomten avskiljs från Askö med en majestätisk stenmur. 
 
Det södra Bäcksviken på Askö var också ursprungligen en lägenhet för en 
hantverkare som utökade kassan med dagsverken. Av handlingarna som hör till 
avstyckningen och friköpet   framkommer att ett vattenområde i själva 
Bäcksviken skulle följa med den avstyckade fastigheten. Men de ägogränser som 
drogs, drogs precis i strandkanten även här. Inget vatten ingår i marklotten. I 
busksnåren utanför Bäcksviken står en liten grå kur, övergiven och ganska gisten. 
På den tid det begav sig och folk fortfarande bodde i stugorna året runt, var detta 
en postkur. Hit cyklade lantbrevbäraren med post, men inte längre. 
 
Det som mer än mycket annat utmed kusten liknar ett fiskeläge har alltså inget 
fiskevatten. Fiske fick bedrivas på allmänt vatten.  
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Dagsläget 
Att färdas tvärs över Stora Askö idag i åkernedläggningens tidevarv, ger ett 
söndersprängt och ödsligt intryck. Landsvägen tvärs över ön byggdes på 1950-
talet för att förbinda den nyinvigda Asköbron med den tillika nyanlagda hamnen 
på Flatvarp. Eftersom närmsta vägen mellan dessa två punkter inte följer vare sig 
naturens former eller gamla vägsträckningar skär den på sina ställen mycket 
bryskt genom landskapet. 
 
De största områdena med odlingsbar mark återfinns förstås där den äldre 
bebyggelsen finns, dvs runt byarna Askö, Flatvarp och Ytterby. Odlingsytorna är 
inte stora, de slingrar sig fram i oregelbundna dalstråk mellan de vresiga 
gråbergsklackarna. De mest avlägset liggande och amöbaformade ytorna är sedan 
länge återtagna av naturen. Vi spårar dem dock lätt genom stenröjda plana ytor, 
kanske ett åkerhak och några odlingsrösen och den dominerande slyskogen eller 
de i raka rader planterade tallarna eller granarna.  
 
Ett visst jordbruk bedrivs fortfarande på Stora Askö, om än i mycket liten skala 
och huvdsakligen i form av sädesproduktion. Mjölkkorna är sedan länge borta. 
Den gamla bebyggelsen har i alla tre byarna kompletterats med moderna åretrunt 
bostäder. I flera av de nya husen lyser det i fönstren året runt. Merparten av de 
gamla gårdarna har övergått till att vara fritidsnöjen, men undantag finns. 
Detsamma gäller flertalet torp och lägenheter runt om hela ön. Endast några få 
bebos ännu året runt. 
 
Ett visst fiske bedrivs också fortfarande från Stora Askö. Mycket förstås som 
nöjesfiske eller husbehovsfiske. Men det finns också yrkesverksamma fiskare som 
bedriver kusnära fiske med egen produktförädling och försäljning. Hamnen i 
Flatvarp är en är idag viktig del i fisket. 
 
Askö by splittras idag av den nya landsvägen. På ena sidan ligger de kvarvarande 
gamla gårdarna med uthus och allt. På den andra några mycket stora tillsynes 
utkastade gamla ladugårdar och några moderna bostadshus. Endast få hus är 
bebodda året runt.. De sociala institutionerna i form av skola, fattighus och 
lanthandel är sedan länge nedlagda pga bristande befolkningsunderlag. Att Askö 
by trots allt fortfarande är centrum på ön, åtminstone sommar tid, markeras av en 
nybyggd helt vanligt kiosk invid vägkanten 
 
Också Flatvarp delas mitt på av den nya landsvägen. En gräns som markerar 
åretruntboende och sommarboende. Den norra gården med äldre välbevarade 
byggnader är fritidsnöje medan den södra tillbyggda och moderniserade gården är 
bebodd året runt. Båda gårdarna är trots de olika ödende gått till mötes lika 
traditionellt småskaliga, faluröda och tegelgula. De små stugorna på Udden är 
förstås numera fritidsnöjen.  
 
Den nygamla skötgården till Ytterby, den vid Norrgloets norra strand, är sedan 
1980-talet omvandlad till en båthamn. Skötgård, bodar och bryggor har ersatts av 
parkeringsplats och pontonbryggor med ett oändligt antal fritidsbåtar. En av de 
gamla torpstugorna ”Fesasken” kallad, ligger kvar som ett minne om flydda tider. 
I slänten strax nordost om nedfarten till marinan finns resterna av en tomt med 
jordkällare, stenröjda ytor och förvildade aplar. Det finns inget annat ställe i hela 
skärgården där uppgrundning och landhöjning fått så drastiska konsekvenser som 
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i Ytterby. Visst har bodar hamnat en bit upp på land, men att helt behöva flytta 
hamnen finns ingen motsvarighet till. Eftersom stora delar av inägorna till Ytterby 
planlagts och bebyggts med fritidshus, är det på denna delen av ön en strid ström 
av bilar och människor under sommarhalvåret. Det betyder också att det finns inte 
så mycket kvar av de gamla öppna markerna.   
 
Alla lägenheterna runt Bäcksviken är idag fritidsbostäder. Ingen är bebodd året 
runt. Vägen över Flatvarps inägor är körbar med bil ända fram, men brevlådorna 
finns idag nere vid vägskälet i Flatvarp.  
 
Situationen på Lilla Askö skiljer sig från den på Stora Askö. Båda de äldre 
manhusen är ännu bebodda året runt. Ladugårdarna är fortfarande i tjänst. 
Köttdjur har ersatt mjölkkorna, men i övrigt är mycket sig likt. Delar av de nu 
olönsamma utmarkerna har sålts av till sommarstugetomter. Genom vägens 
förlängning till Askö  och brons tillkomst, har Lilla Askö förvandlas från en 
välkänd slutstation till en anonym punkt utmed en färdsträcka; ön, gårdarna eller 
landet före eller efter Asköbron.   
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