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Natur  
 
Längst in i Bergholmsfjärden, Gudingens nordvästligaste vik, ligger Hersö, som 
en liten vårta på det mäktiga Vinölandet. Ön avskiljs från fastlandet endast av ett 
mycket smalt sund, Hersösundet, vilket på de smalaste ställena nästan helt är 
avsnört genom tjocka vassbälten. Som alla öar i denna del av skärgården är 
konturen och bergsformationerna utlagda av inlandsisens reträttriktning. 
   
Hersö är en tudelad ö; den delas längs med av en markerad bergsrygg, i vilken 
den kvartsitrika berggrunden går i dagen.  Två diametralt olika landskap utbreder 
sig på var sida denna ryggrad. Den östra sidan är brant och svårtillgänglig, 
dominerad av gråberg och barrskog, ofta ända ner till strandkanten. Där skogen 
inte når vattenbrynet möter långsmala strandängar saltsjön och målar intensiva 
gröna färger i det annars barrskogsmörka.  Den västra sidan klättrar mjukt ner från 
berget, som här är format som en naturens egen trappa och vars nedersta steg når 
ända ut i Hersösundets vatten.  Landskapet är öppet med betade strandängar och 
strandnära åkrar om varandra på det näst nedersta trappsteget. Där ovanför ett 
smalt trappsteg i form av en uppmurad vägbank precis nedanför den lodräta 
bergväggen. Därefter åter gråberg och barrskog i flera steg och avsatser. Lövträd 
dominerar de lägre liggande partierna.  Här möter oss det hävdade 
skärgårdslandskap i all sin prakt. Här möter den trygga bondebygden de okända 
och oändliga vattenvidderna. 
 
 

Historia 
 
Förhistoria 
Hersös högsta punkter reser sig imponerande ca 20 meter över vattenytan. Det 
betyder att de sett dagens ljus under avlägsen stenålder, men säkerligen inte varit 
särskilt inbjudande som de söndersprängda gråbergklippor de då var. Det idag 
mjuka landskapet nedanför, låg länge, länge under vatten. På Hersö har inte 
påträffats spår av förhistoriska besökare av något slag. 
  
Bosättning 
När ön först befolkades är ännu en obesvarad fråga. I boskapslängderna från 1627 
finns inte Hersö med. Det var alltså inget skattelagt hemman vid den tiden. Så 
nära Vinölandet kan man misstänka, att Hersö tidigt varit en betesholme under 
Vinö by. Om så var fallet, kanske Hersö togs i anspråk som ett fiskartorp i 
samband med att de nerbrända gårdarna under 1600-talets början slogs samman 
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till en sätesgård. Även storgårdar var självförsörjande enheter med ett enormt 
behov av föda, för att trygga den stora mängden arbetare och tjänstehjon.   
 
Namnet ger dessvärre inga ledtrådar om boställets historiska bakgrund eller 
uppkomst. På grundkartan, uppmätt på isen 1771 av Otto Nordenskjöld, finns 
namnet Horsö tydligt utskrivet över ön. Tre hussymboler är placerade på den 
sydvästra stranden, på den plats där dagens bebyggelse ligger. De tre symbolerna 
tycks tillsammans utgöra en symbol, eftersom de nästan alltid förekommer tre om 
tre, där de markerar bebyggelse. På Gustav Klints sjökarta, utgiven under 1790-
talet, är öns namn utskrivet så som vi skriver det idag. Några otydliga 
åkersymboler är utritade på den västra stranden och bebyggelseschabloner på 
samma plats som tidigare. Hersösundets djup är samtidigt genomgående uppmätt 
till två meter. Ön är däremot vare sig namngiven eller försedd med 
bebyggelsesymbol på kartan över Tjust härad upprättad 1690. Detta måste 
emellertid inte till 100% betyda att ön var obebyggd, även om det är det mest 
troliga. 
 
Hersö ägs i dag av kyrkan och så har varit fallet under överskådlig tid.  Man kan 
fråga sig hur och varför denna ganska obeydliga ö, just på gränsen till ett 
storgods, hamnat i ecklesiastisk ägo och förstås när. I en lantmäteriakt rörande en 
gränsbestämmelse till Vinö från 1937-38, är Hersö representerad av 
boställsnämndsordförande för det ecklesiastiska lönebostället kronolägenheten 
Hersö 1:1.  Också på 1950-talets slut ägs ön av pastoratet och arrenderas ut.   Det 
senaste arrendet ingicks 1990 mellan kyrkan och en Hersöpojke. Märkligt nog har 
den icke friköpta lägenheten inregistrerats som en egen jordregisterenhet. 
 
Hersö har genom seklerna förblivit en odelad ö. Sålunda finns inga gamla 
lantmäterikartor att berätta om markens brukande och karaktär. Tyvärr saknas 
även avmätningskarta för en första skattläggning. Detta kan -och bör- bero på att 
ön ursprungligen inte var ett eget skattepliktigt hemman. Den äldsta kända lite 
mer detaljerade kartbilden av Hersö, är den som redovisas på den gamla 
ekonomiska kartan från 1945. Denna karta ger oss en god uppfattning även om 
landskapets uppodlingsgrad och karaktär runt sekelskiftet 1900, som anses 
representera det maximala landskapsutnyttjandet. Förändringarna inom jordbruket 
hade på dessa få decennier inte vuxit sig så stora, att de nämnvärt förändrade 
landskapets nyttjande eller karaktär.   
 
Den öppna åkermarken ligger genomgående på den uppgrundade strandremsan 
mellan berget och sjökanten. Åkern ligger mycket lågt, så lågt att den till och från 
måste ha gödslats av saltsjön, som vilken översilningsmark som helst. 
Åkertegarna är totalt underordnade den omkringliggande naturen och följer helt 
landskapets konturer, vilket gett dem närmast organiska former. Detsamma gäller 
förstås ängsmarken. Hersö saknar helt utöar med undantag av den lilla 
Lindklabben rakt i norr. Inga betesöar på säkert avstånds från spirande åker och 
äng sålunda. Inägomarken låg sida vid sida med utmarken/betesmarken och måste 
nogsamt hägnas för att skyddas. Arealerna har inte varit stora, motsvarande ett 
mycket litet hemman eller ett större torp. Vid 1900-talets mitt 2,5 ha åker, bete 
och foder för fyra nöt och en häst. 
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Fiske 
Men Hersöarrendatorn levde icke allénast av vad jorden gav. Även fisket var 
viktigt. 1880 redovisas en stömmingsfiskare med en not. Ingen storfiskare kan 
man tycka, men samma år fick han i noten 800 valar färsk fisk. Den egna 
konsumtionen motsvarade 50 valar och ingen fisk saltades i tunna. (1val = 20 
kast, 1 kast = 4 st.) All fisk som såldes, var alltså färsk. Även om arrendet 
betaldes i fisk, måste det ha blivit en rejäl pott över att sälja. De till hemmanet 
hörande vattnen är inte stora; ungefär ¼ av Bergholmsfjärden och i övrigt de 
närmsta vattenremsorna runt ön. Fiskevattnen på alla sidor ön, utom den norra, 
var för smala och grunda för något annat än ett gäddnät eller en ålrev. Det betyder 
att Begholmsfjärden var oerhört fiskrik, åtminstone den del som hör till Hersö. 
Under 1900-talets början var fisket fortfarande diversifiert, dvs man fiskade lite 
av varje. På de grunda strandvattnen fångade man bla betesfisk för gäddsaxar, 
vilket var en viktig inkomstkälla. Under 1920-talet såldes fiskfångsterna till en 
uppköpare som kom två gånger i veckan. 1921 skaffade de tre bröderna, som då 
brukade Hersö, ny båt försedd en med Bröderna Nilssonmotor.  I 1961 års 
fiskestatistik finns inga uppgifter om fiske från Hersö. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen och inägolandskapet, framför allt på öns västra halva, präglas i allt 
av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets småbrukarvärld.  Bostadshuset 
är en sedvanligt ganska   reslig enkelstuga från 1914.  Den tydligt avskilda 
mangården med en präktig fruktträdgård, är inhägnad av spjälstaket och omgiven 
av vägbanken i öster och öppna gärden med saltsjön nedanför. Fägården, också 
mycket väl avgränsad och sammanhållen, ligger på udden strax sydost om 
mangården. Den lilla ladugården från 1800-talets slut ligger på en klipphäll just i 
strandkanten och avgränsar världen mot söder. Här finns alla de nödvändiga 
uthusen och förstås en sjöbod med två bryggor i en liten hamnanläggning. Alla 
hus lyser vänligt faluröda med ljusa snickerier och patinerade tegeltak.   
 
När det nuvarande bostadshuset uppfördes, ersatte det en äldre stuga som av foton 
att döma var en liten ryggåsstuga. Gammelstugan låg närmre sjön än det nya 
huset. Den användes som spannmålsmagasin in på 1940-talet, då den revs och 
ersattes av det nuvarande magasinet på nästan exakt samma plats. Det är inte alls 
otroligt att det var denna ryggåsstuga som utgjorde basen i den bebyggelse som är 
markerad på Nordenskjölds grundkartan uppmätt 1771.   
 
Dagsläget 
Hersö är än idag ett arrendatorsboställe. Markerna hålls öppna med hjälp av 
köttdjur. Landskapet är fortfarande mycket småskaligt och välskött och 
bebyggelsen inte till synes förändrad sedan 1900-talets början. Fruktträdgården är 
ännu en inhägnad fristad. Bruksbåtar av trä guppar vid bryggan och hemmafiske 
bedrivs. Att gå iland på Hersö är som att ta ett steg 100 år bakåt i tiden. Hela ön är 
en sanslöst vacker ankronism.  
 
Hersö är ännu inte elektrifierat, men har sedan länge telefon. 
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