
Aspöja ligger långt ut i Sankt Anna skärgård. Här har vi ytterskärgårdens kala kobbar i öster, den stora Aspöjafjärden i norr och massor av 
små och stora öar i syd och väst. Med landhöjningen steg Aspöja successivt ur vattnet och blev, sannolikt under Vikingatid, en plats för 
vårdkasar, jakt och fiske. Fast befolkning fick Aspöja omkring 1200-1300-tal och på 1500-talet fanns här två gårdar som man arrenderade 
av kronan. Även idag vittnar ekhagar, stenmurar och små åkerlappar om öns långa kulturhistoria. Under 1700-talet friköpte bönderna 
sina gårdar och för ungefär 150 år sedan delade man upp mark och fiskevatten så att varje gård blev sin egen, utom en del landnings-
platser, vattenkällor, vägar och fiskevatten som man fortsatte att förvalta gemensamt. När man delade upp mark och vatten så flyttade 
också en del gårdar ut från huvudön Aspöja till de omkringliggande öarna Lindholm, Lånjö och Birkö (Aspöja, ”Aspöarna”, ”Aspöjra”, var 
ett pluralt ord som namn på hela ögruppen). Befolkningen ökade och 1924 byggde man eget skolhus, år 1931, när man fick telefon, var 
det knappt 130 personer som bodde på Aspöja. Elektricitet fick man 1947 och samtidigt kom den första traktorn till ön.

Idag är Aspöja ett fritidsparadis för många men här finns även ett 25-tal bofasta med skärgårdsbruk som fiske, trädgårdsodling och be-
tande djur, liksom turism och distansarbete. Man kommer till Aspöja via Östgötatrafiken, båttaxi eller egen båt/kajak. Här finns servering 
med lokala råvaror, logi- och konferensmöjligheter, gårdsbutiker, möjlighet att klappa lamm och få guidningar över ön och dess historia. 

En levande skärgårdsö i Sankt Anna skärgård

Besök på Aspöja sker på eget ansvar och enligt Allemansrättens Inte störa och inte förstöra. 
Respektera stängsel och grindar så att inte får och kor går vilse. Mer info hittar du på www.aspöja.nu 

Välkommen till Aspöja
Kloka Gubben 

Konferensanläggning 
och uthyrningsstugor

https://www.storastangklabben.se/
073-354 58 35

Forsmans på Aspöja
Servering, catering och gårdsbutik

med livsmedel, hantverk m.m.
http://www.forsmans.se/

070-328 95 61

Aspöja Grönt
Gårdsbutik med 
grönsaker, pesto m.m.
070-838 52 96

Galleri Sjöboden
Boel Mårtensson, 

fast boende konstnär 
målar akvareller med 

fascinerande vackra 
motiv från Aspöja.

konst.se/boelmartensson
073-562 91 68

Brygga 44

Naturstig
Röd snitsel

Naturstig
Gul snitsel

Badklippor

Badklippor

Alnholma 
naturreservat

Östantill Torrdass, 
vattenpåfyllning

Kyrkhälla

Räddnings-
station

med 
hjärtstartare

Bygdegård


