
03 HISTORIA 



I avsnittet HISTORIA beskrivs Hasselös och Sladös historiska bakgrund där vi tar upp 
perioden då öarna nämns för första gången i historien och hur de sedan har utvecklats 
genom tiderna till dess nuvarande karaktär.  



HISTORIA 
 

HASSELÖ 
För cirka 12 500 år sedan låg Hasselö under vatten, då inlandsisen 
smälte bort. Efter detta höjde sig ön sakta ur havet under det följande 
årtusendet. Rullstensåsen som vi idag kan se på vissa platser både på 
Hasselö och Sladö är de större stenarna som blev kvar som bildar ett 
område med rundade block och stenar.1 Troligtvis har Hasselö fått sitt 
namn av att det har funnits mycket hassel på ön eller att hasseln som 
funnits på ön har varit mycket speciell eller eftertraktad, då de är 
vitamin- och näringsrika.2 År 1429 nämns Hasselö för första gången i 
historien och 200 år senare antas ön i en boskapslängd som uppvisar 
att det då fanns fyra hushåll på Hasselö. Skälet till att intresset var så 
stort att leva på ön var tillgången av stora betesarealer och rika 
fiskevatten i kombination med närheten till fastlandet.3  
 
Befolkning 
Cirka 300 personer bodde på Hasselö i slutet av 1800-talet. En uppgift 
från år 1880 talar om att det fanns 27 fiskare med 600 skötar4, två 
notar5 och 25 båtar på Hasselö vilket visar på att ön var ett av de 
största fiskelägren vid kusten. På 1950-talet hade befolkningen minskat 
till cirka 130 personer med Sladö inräknat och år 1974 bodde 59 

                                                
1 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
2 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
3 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
4 Sköte är ett ”passivt” fiskeredskap, tunt garn/nät som man använder för strömmingsfiske. En 
normalsköte är 25- 30 meter lång och 7- 8 meter djup. Skötarna sätts efter varandra i länkar, 6-7 st, på 
öppet hav. Johansson Lina, Skärgårdssamordnare, Mellanskärgården, 2005-11-23.  
5 Not är ett ”aktivt” fiskeredskap, garn/nät med grövre och mindre maskor. Noten drogs mellan två båtar, 
fäst i en lång lina. Sedan rodde man mot land och snörpte ihop garnet allt mer, till slut helt och hållet. 
Johansson Lina, Skärgårdssamordnare, Mellanskärgården, 2005-11-23.  

personer på Hasselö och Sladö.6 I början av 1900-talet kom de första 
sommargästerna till Hasselö, som bidrog till en välbehövlig 
extrainkomst för skärgårdsborna. Sommargästerna brukade bo hos 
lokalbefolkningen, i ett eller flera rum eller så hyrde de hela huset. Men 
allt eftersom behovet blev större uppfördes ett sommarpensionat mitt i 
Hasselö by och allt fler sommargäster började uppföra egna 
sommarvillor eller köpte sig ett ledigt äldre hus. Många sommarstugor 
växte upp i snabb takt vid magra strandpartier, då man vid 1900-talets 
mitt avstyckade många tomter där.7 
 
Markanvändning 
Hasselö storskiftades år 1795, de fyra mantalen blev då uppdelade på 
18 hemmansägare. Storskiftet medförde att byn delades upp i 16 
hustomter samt att åker och äng samlades i sammanhängande skift.8 
Storskiftet medförde endast att en omskiftning av åker och äng 
genomfördes till färre och större tegar.910 Laga skifte genomfördes år 
1859-1863, då antalet markägande hushåll uppgick till 30 stycken. Om 
varje hushåll bestod av fyra personer, gav det en befolkning på 120 
personer. Detta gjorde det trångt i byn och det var svårt att hålla 
ordning på alla ägolotter. Arbetet blev därmed ineffektivt, allt på grund 
av ägosplittringen. Laga skiftets väsentliga funktion var att samla de 
många små och spridda ägolotterna till större sammanhängande skiften 
och samtidigt öka tillgängligheten och närheten till de nya 
markskiftena. För att lösa detta flyttades gårdar ut till sina nya 
odlingsmarker. På Hasselö fick varje hemmansägare två jordskiften, ett 

                                                
6 Gustafsson Mikael. (1989) Skärgårdshistoria Tjust Norra delen, Vasa-tryckeriet, Linköping. s.20. 
7Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
8 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
9 Tegar är en liten odlad åker, varje åker innehöll flera tegar, och flera bönder delade på varje åker. Varje 
åker kunde förr vara indelad i exempelvis fem tegar, som ägdes av fem olika bönder. Så för att plöja sin 
mark var de tvungna att åka runt till en massa olika små tegar här och där. Källa: Johansson Lina, 
Skärgårdssamordnare, Mellanskärgården, 2005-11-23.  
10 Nationalencyklopedins hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.ne.se /Storskifte. [läst 2005-11-21] 
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hemskifte och ett bortaskifte. Skogen mitt på ön som är centralt 
belägen ingick inte i skiftet. I byn stannade ett tiotal gårdar kvar och de 
övriga flyttades ut till sina nya skiften, vilket gjorde att gårdarna spreds 
ut över hela ön. I och med laga skiftet så förändrades Hasselös 
bebyggelse- och ägostruktur, byn fanns kvar men den blev mindre och 
utglesad. Bebyggelsen och människorna blev utspridda längs med 
strandområdet över hela ön. Vid slutet av 1800-talet uppgick Hasselös 
befolkning till 182 personer uppdelade på 45 familjer. De flesta var 
självägande bönder med egna fiskevatten, men det fanns också en 
sjöman, en havsfiskare, en snickrare och en skomakare.11            
 

Näringar 
Fisket har varit en viktig näringsgren på Hasselö och varken storskiftet 
eller laga skiftet berörde fisket. År 1880 var 27 strömmingsfiskare 
registrerade på Hasselö med tillsammans 600 skötar men det fanns inte 
en enda ålfiskare. År 1961 fanns nio yrkesfiskare kvar och 17 
binäringsfiskare och de ägnade sig åt både fjällfiske och ålfiske. Under 
både storskiftet och laga skiftet behölls den gamla skiftesgången med 
byte av fiskevatten varje midsommar. Men på 1940-talet infördes ett 
nytt skiftessystem med rotationscykel på tio år, vilket innebar att varje 
fiskare skulle fiska på samma lott i tio år istället för ett år. Genom 
lottning fick var och en sitt fiskevatten utdelat, vilket många gånger 
kunde leda till osämja mellan hemmansägarna. Avtalet om 
uppdelningen av fiskevattnet blev verkningslöst, då fiskevattnen aldrig 
blev omskiftade efter de första tio åren.12           
 
 

                                                
11 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
12 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 

Sundet 
Sundet mellan Hasselö och Sladö användes ofta av småbåtar och när 
det slammade igen allt för mycket, rätades och muddrades sundet. Vid 
1900-talets första decennier fanns en högbro mellan Hasselö och Sladö, 
som inte hindrade båttrafiken mellan sundet. År 1940 förbands de båda 
öarna genom en riktig körväg och kanalen kulverterades. Vägen fick sin 
nuvarande standard på 1960-talet på grund av traktorer och andra 
motordrivna fordon.13      

 

Moderna tider 
Under slutet av 1800-talet var befolkningsunderlaget stort, 
penningekonomin vann mark och antalet fabrikstillverkade varor 
erbjöd ett stort utbud, även från utlandet. Detta gjorde att det dök upp 
handelsbodar på Hasselö där det fanns gott om folk och där avståndet 
var långt in till staden. Under en kort tid på 1930-talet fanns tre affärer 
öppna samtidigt på ön, två nere i byn och en på gården Haga Slätt. Den 
sista handelsboden lades ner år 1970.14 År 1931 installerades telefon på 
Hasselö och televäxeln kallades för Smålands Hasselö och 
automatiserades år 1957.15 Under 1800-talets slut fanns omkring 30 
elever på Hasselö som var i behov av en stor skolsal. År 1878 byggdes 
därför en skolbyggnad på Hasselö, en bit utanför Hasselö by.16 Intill 
skolan uppfördes ett missionshus år 1921 av Lutherska 
Missionsförbundet.17  Barnen som gick i skolan kom från Hasselö och 
de omkringliggande öarna i Mellanskärgården.  Med tiden minskade 

                                                
13 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
14 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
15 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
16 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
17 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Hasselö. [läst 2005-09-26] 
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antalet skolbarn i och med avfolkningen och skolan lades ner 1976, då 
det endast fanns några få elever kvar. År 1997 byggdes skolan om till 
Hasselö Vandrarhem som öppnades år 1998 och som sedan dess drivs 
av fastboende på Hasselö.18    
 
  

SLADÖ 
Det var först under järnålderns senare hälft som Sladö upptäcktes, 
detta kan bero på Sladös ringa höjd över vattnet vilket gjorde att ingen 
ansträngde sig för att ankra upp invid Sladö.19 År 1601 var första 
gången Sladö nämndes och det var som styrmansort med lots. De två 
askarna längst ut i havsbandet på holmen Sladö Ask är ett mycket 
gammalt sjömärke och askarna ska vara flera hundra år gamla.20 Sladö 
har troligen fått sitt namn av namnet Slaeryd, grundat på det 
fornsvenska ordet rydhir som betyder röja eller röjning.21 Under 1900-
talet livnärde sig befolkningen av boskapsskötsel, jordbruk och fiske. 
Öborna på Sladö har alltid varit delaktiga i lotsning, fiske och varit 
sysselsatta inom tullväsendet.22  
 
Befolkning  
Under 1400-talet är det mycket som talar för att öarna redan då var 
bebodda. Däremot vet ingen exakt när, varför och av vem som öarna 
koloniserades. År 1639 brukades ön av ett hushåll som bestod av fyra 
vuxna personer. För hushållningen på ön har det även varit vikigt med 
sjöfågel- och säljakt.23 Antalet bofasta på ön år 1810 var 47 stycken 

                                                
18 Västerviks Mellanskärgårds hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.flundra.com/. [läst 2005-09-10] 
19 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
20 Gustafsson Mikael. (1989) Skärgårdshistoria Tjust Norra delen, Vasa-tryckeriet, Linköping. S.19 
21 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
22 Gustafsson Mikael. (1989) Skärgårdshistoria Tjust Norra delen, Vasa-tryckeriet, Linköping. S.21 
23 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 

uppdelade på sju hushåll. Mellan åren 1820 – 1900 bestod i genomsnitt 
hushållen av åtta till nio personer som var bofasta och år 1940 fanns 
det 30 bofasta på ön.24En grund för den första bosättningen på Sladö 
har troligtvis varit de rika vattnen på fisk samt gott bete och slåtter. 
Under 1900-talets första decennier började de första sommargästerna 
att söka sig ut i skärgården. År 1919 köptes en gård på Sladö av en 
sommargäst som fick namnet Borgmästarvillan.25  
	  
Markanvändning  
Sladö by har haft en helt annan lokalisering än den som byn har idag. 
Den gamla bebyggelsen låg uppe vid Gloet på Sladös nordvästra sida 
och var mycket större än vad området ser ut att vara idag. Vid 
storskiftet år 1805-1807 bestämdes att bebyggelsen skulle flyttas till den 
sydvästra delen av Sladö där Sladö by är belägen idag. Skälet till att 
flytta byn var antagligen för att hamnen hade blivit för grund och att 
det troligtvis var för knappt att få rum med alla båtar och redskap. 
Förutom att få en större hamn skulle en flytt av byn även medföra 
positiva saker som att alla skulle få lika långt till båt och brygga samt att 
hustomtsförhållandena skulle bli jämlika. Men att flytta en hel by var 
inte lätt eftersom en flytt av hus och tomter även skulle komma att 
påverka markinnehavet. Lösningen blev att marken i den gamla byn 
frigjordes. Åkerarealens gamla fördelning fick bestå eftersom den inte 
var så stor. Sedan år 1811 har Sladö by legat på öns sydvästra sida och 
av den gamla byn i norr finns inga spår.26  

                                                
24 Askteg Jan. (1991) En dokumentation av öarna Sladö, Kålmålsö, Smågö, Solidö, Äskeskär, Norra Malmö, Björkö, 
Hasselö, Vidön, Mellan Malmö i Loftahammars socken, Lenanders tryck, Kalmar. s.5.  
25 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
26 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
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År 1878 då laga skiftet blir bestämt har de sju gårdarna på Sladö hunnit 
etablera sig väl. Åkerarealen och ängens storlek är i stort sätt som förr 
men gärderna har däremot delats upp i smala jordlotter. På grund av 
trångboddhet har tre av gårdarna tvingats att flytta ut till tomter norr 
om byn. Vid laga skifte slogs åker och äng ihop till större 
sammanhängande skiften som delades upp bland gårdarna. På Sladö 
odlades mycket potatis eftersom varje gård hade tillgång till en egen 
jordkällare vid Källarbacken. Vid denna tid hade varje gård en egen 

notplan27 och skötgård28 som låg vid stranden nedanför det egna huset. 
Vid laga skiftet var Sladö en mycket tätbefolkad ö där mantalslängderna 
från 1800-talets sista decennier visar på en befolkning om cirka 80 
personer.29  
 
Näringar 
Fisket har sedan lång tid tillbaka varit en av huvudnäringarna på Sladö. 
År 1880 fanns fem fiskare på Sladö med tillsammans 150 skötar och 
utrustning för ålfiske. Under 1940-talet trodde man att fisket var 
framtidens näring och många Sladöbor titulerade sig då som fiskare. År 
1961 fanns det tolv yrkesverksamma fiskare med likvärdig uppdelning 
av fjäll- och ålfiske.30  
 
 

                                                
27 Notplan är en plats som användes för att torka noten på. Källa: Johansson Lina, Skärgårdssamordnare, 
Mellanskärgården, 2005-11-23.  
28 Skötgård är ett fält i närheten av vattnet där man hade en form av torkställning, pinnar med en lina 
uppspänd som kallas bresslehåll eller sköthålla, som man torkade skötarna på. Källa: Johansson Lina, 
Skärgårdssamordnare, Mellanskärgården, 2005-11-23.  
29 Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
30Smålandskustens Skärgårdsförenings hemsida, [Elektronisk]: Tillgänglig; http://www.smalandskusten.se/ 
Smålands skärgård/Historia/Ö-rapporter/Sladö. [läst 2005-09-26] 
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