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Ovcrsättra
— bronsåldersmiljö i ett skärgårdslandskap

Innan Skärgårdsstad började byggas genomfördes arkeologiska under
sökningar i Oversättraområdet. Undersökningarna, i riksantikvarieäm
betets regi, ägde rum under ett par sommarmånader åren 1986-89.

Oversättraområdet är ett mycket fint exempel på en samlad bronsålders
miljö i ett skärgårdslandskap. Om gångna tiders aktiviteter i området 
vittnar de numera närmare tjugo kända fornlämningslokalerna med tro
lig datering till bronsåldern. De registrerade boplatserna ligger i allmän
het strax över 20-meters nivån. Ovanför dem stiger terrängen över lag 
något brantare. Det är i dessa sluttningar och på de högre liggande 
bergsklackarna, som gravarna är placerade. Större stensättningar ligger i 
krönläge, med utsikt över den forntida havsviken. I moränsluttningarna 
nedanför ligger övriga gravar, ofta mindre och av oansenligare karaktär. 
Tio av de olika fornlämningslokalerna i området har undersökts, helt 
eller delvis.

Det är bland annat det stora antalet nyupptäckta gravar i en miljö med 
rösen och röseliknande stensättningar i höjd- och krönlägen, som gör 
Skärgårdsstad till ett intressant fornlämningsområde.



En röselikmnde 
stensättning.

Fornlämningsantalet ökar
När byggnadsplaneförslaget till projektet Skärgårdsstad togs på 
1960-talet, var endast två fornlämningar kända i området, varav 
den ena bestod av två resta stenar (osäkra) och den andra av en 
gränsmarkering. Ett röse finns inlagt på den av lantmäteriet 
1964 upprättade grundkartan över området, men registrerades 
inte förrän senare.

Det var tack vare den skicklige hembygdsforskaren Alfred 
Westerberg, Åkersberga, som riksantikvarieämbetet fick känne
dom om tio nya fornlämningslokaler i Översättraområdet. År 
1979 anmälde han sina upptäckter av både boplatser och gravar 
till riksantikvarieämbetet, som registrerade RAÄ 472-479, 481 
och 482.

Senare har ytterligare fornlämningar blivit kända i området, 
efter anmälan av Gösta Köhl, Ljusterö, bland annat RAÄ 297, 
som består av gravar, en stensträng och en osäker hålväg.
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Fornlämningar blir grönområden
Trots att området nu bebyggs, kommer både förhistoriska gra
var och boplatser att ligga kvar som grönområden i villabebyg
gelsen. En del av anläggningarna är helt synliga ovan mark i 
form av mer eller mindre övermossade stensamlingar, andra 
avtecknar sig som låga förhöjningar i markytan, medan ytterli
gare en grupp döljer sig helt under grastorven. Så kommer 
forntid och nutid att samspela i det vackra landskapet.

Stenålder vid Översättra
Redan under yngre stenålder, dvs för omkring 4500 år sedan 
uppehöll sig människor i Översättraområdet. Det visar sälben 
och krukskärvor, som påträffades i ett avgränsat område inom 
det stora gravfältet RAA 474.

De här påträffade krukskärvorna har tillhört flera olika lerkärl. 
De är rikligt ornerade med bland annat ristat rutmönster, gropar 
och intryck i form av halvmåne och tvåtandad stämpel. 
Ornamentiken är typisk för den s k gropkeramiska kulturen (ca 
2500 f Kr).

Det finns ingen boplats från stenåldern vid Översättra. Fynden 
av krukskärvorna och sälbenen bör därför härröra från ett eller 
möjligtvis flera tillfälliga besök på platsen, dvs dåvarande 
strand, som låg ca 30 meter högre än i våra dagar. Dessa perso
ner behöver inte ha färdats så långt. Kanske kom de från 
Lappdal, som är den närmast belägna, kända boplatsen från 
gropkeramisk tid i Österåker. Den ligger fem kilometer nord
väst om Skärgårdsstad.

Några exempel på 
den rikt ornerade 
keramiken. 
Teckning Anders 
Eide.
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Så här kanske det såg ut i 
Översättraområdet under bronsåldern.

Teckning Britta Kihlstedt

Översättra under bronsåldern
Under bronsåldern (ungefär 1500-400 f Kr), dvs den tid, som 
de senaste årens undersökningar troligen huvudsakligen har 
berört, var Översättraområdet ett fjärdlandskap med kobbar, 
skär och öar. Landet hade höjt sig och havsnivån låg vid denna 
tid omkring 15-20 meter högre än nu. Solbergasjön var ännu 
ingen insjö, utan hade fortfarande förbindelse med havet. 
Boplatserna låg vid den dåvarande strandkanten och det, som då 
var havsbotten, har i senare tid varit åkermark.

Under bronsåldern var klimatet betydligt mildare än nu. 
Somrarna var långa och varma. Man livnärde sig på jakt, fiske, 
åkerbruk och framför allt boskapsskötsel. De bördiga strandäng
arna gav fint bete till djuren. I samband med utgrävningarna 
upptogs en borrkärna för pollenanalys. Enligt denna analys finns
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Gravar i krönlägen på bergsklackar.

det inga säkra indikationer, som tyder på åkerbruk i 
Oversättraområdet vid den tid då gravarna anlades.

Från andra utgrävningar känner vi till hur husen såg ut. En 
bronsåldersby kunde bestå av ett antal stora s k långhus. Husen 
hade kraftiga stolpkonstruktioner med risflätade väggar, som var 
tätade med lera. De var i regel mellan ca 14 och 24 meter långa. 
I Oversättra har ett par eldstäder undersökts, inom en av de 
kända boplatserna (RAA 481), som troligen härrör från den 
yngre bronsåldern (1000-400 f Kr). Denna boplats tillhör de 
fornlämningar, som kommer att ligga kvar i området.

De döda begravdes antingen på stora gravfält eller i gravar, som 
ligger samlade i grupp om några fa, högre upp i backarna.
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Fyra gravar blev ett gravfält
De synliga fornlämningarna är ofta bara signaler på ytterligare 
förhistoriska anläggningar i ett område. Deras omfattning, 
karaktär m m kan endast en utgrävning visa. Att en fornlämning 
ofta är större, än vad som är känt före en undersökning, är inte 
ovanligt. Att så kan vara fallet visade inte minst det stora grav
fältet, RAÄ 474, som vid undersökningens början antogs bestå 
av de fyra gravar, som Alfred Westerberg hade upptäckt.

De mest omfattande undersökningarna gjordes inom fornläm
ning 474, som även ägnas det största utrymmet i denna skrift.

Det visade sig snart att de fyra gravarna endast utgjorde en bråk
del av ett närmare 5000 m2 stort gravfält. Merparten av gravarna 
doldes av en tät vegetation, men ett trettiotal syntes som svaga 
förhöjningar i markytan. Ytterligare gravar kunde skönjas i den 
stenrika marken, men de var omöjliga att entydigt avgränsa 
innan grastorven hade avlägsnats och stenpackningarna rensats 
fram.

I dag vet vi att gravfaltet ursprungligen har omfattat omkring 
200 gravar, av vilka 99 har grävts ut.

Gravfältet låg i sydsluttningen, ovanför Översättravägen och 
begränsades i norr av bergsklackar. Strax söder om gravfältet 
ligger den delvis undersökta boplatsen (RAÄ 481). Väster om 
gravfältet sträcker sig en dalgång (Israel Perssons väg), som kan
tas av bergsklackar, där bland annat röseliknande stensättningar i 
krönlägen undersökts (RAÄ 473). Även en bit högre upp i 
backen har gravar funnits och finns fortfarande kvar vid vägkan
ten (RAÄ 266).

Stengärdsgård
I gravfältets ena halva hade man byggt en stensträng, en sorts 
stengärdsgård som begränsning åt söder, kanske för att hålla dju
ren, som betade på strandängen nedanför, borta från gravarna. 
När vi undersökte stensträngen var den ihoprasad, så vi vet inte 
hur hög den var en gång, däremot kunde vi konstatera att den 
var 55 meter lång.
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Den lilla skeppsformade stensättningen 
med och utan inre stenpackning.

Gravar med olika former
Formerna på de undersökta gravarna varierade. Bland dessa 
utmärkte sig två skeppsformade stensättningar och en s k 
tarandgrav (tarand=hägnad) med fyra celler. De skeppsformade 
stensättningarna var de största anläggningarna på gravfältet. De 
var 10 respektive 17,5 meter långa. De begränsade gravfaltets 
västra del åt söder.

Den vanligaste formen bland gravarna var runda stensättningar, 
som varierade i storlek från drygt en meter i diameter till ca sex 
meter. Därefter följde ovala, oregelbundna och rektangulära 
stensättningar. Dessutom undersöktes ett röse, några röseliknan- 
de stensättningar, halvcirkelformade stensättningar i anslutning 
till större block, en eventuell blockgrav samt några som grav
form mycket osäkra högar. Gravar med ett tidigare inte känt 
läge upptäcktes, d v s de som anlagts vid foten av bergsklackar 
och -höjder.



Brandgravar
Merparten av gravarna var s k brandgravar. De döda hade bränts 
på bål före gravläggningen. Att bränna sina döda på bål är en 
sed, som fortfarande lever kvar i många länder.

Brända ben påträffades i något mer än hälften av gravanlägg
ningarna. Att ben saknas i gravar från denna tid är ingen ovanlig 
företeelse. En förklaring kan vara dåliga bevarandeförhållanden, 
något som speciellt gäller gravar placerade på fast berg med 
endast ett tunt, täckande jordlager. De brända benen framkom 
antingen spritt omedelbart under stenpackningarna eller väl 
samlade och nedgrävda en bit ned i marken. I de gravar, där de 
döda inte hade bränts, fanns inga rester av skeletten bevarade. 
Brandgravar skiljer sig till utseendet från gravar, som innehållit 
jordade begravningar. Kistor, ofta av kraftiga stenkonstruktio- 
ner, gör därför trots avsaknaden av obrända ben, att vi vet att 
även jordade begravningar har förelegat.

Benanalysen
Den osteologiska analysen av benmaterialet har utförts av 
Sabine Sten, som är en av benspecialisterna vid Statens 
Historiska Museum i Stockholm.

Det är svårt att bestämma brända ben, speciellt om fragmenten 
är så små och hårt brända, som de var här. Allt benmaterial, som 
tillvaratogs vid Översättra, har inte kunnat art-, köns- och/eller 
åldersbestämmas.

Benanalysen visar att både män och kvinnor ligger begravda vid 
Översättra och att de flesta hade uppnått vuxen ålder. Ett litet 
barn kunde identifieras, vars mjölktänder tyder på att han/hon 
var mellan tre och sex år.

Gravfaltet har uppskattningsvis totalt omfattat omkring 200 gra
var. De undersökta gravarna innehöll i regel en enda begrav
ning, vilket innebär att omkring 200 personer, enligt benanaly
sen såväl vuxna som barn, gravlagts på det stora gravfaltet. Dessa 
människor bodde sannolikt på den delvis undersökta boplatsen, 
belägen strax nedanför gravfältet.
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Förutom ben av människa fanns även en liten mängd ben av 
får/get, hund och säl. Dessutom påträffades en björnklo och en 
hästtand. Björnklon är troligen en rest av en skinnfåll, som den 
döde låg på, eller under, vid bränningstillfållet. Benen från 
får/get torde vara matrester, dvs färdkost, som de döda fick 
med sig i gravarna. Sälbenen har, som tidigare nämnts, ingen
ting med gravarna att göra, utan med livet i området långt dess
förinnan.

Metallfynd
Vid den tid, då gravarna vid Översättra anlades, var det inte 
vanligt att de döda fick med sig personliga ägodelar såsom red
skap m m i samma utsträckning, som under vissa senare perio
der i förhistorisk tid.

I det större av ”skeppen” påträffades en kniv av brons. Det är 
det enda metallföremålet, som framkom i anläggningarna inom 
RAA 474. Kniven kan dateras till yngre bronsålder. Kniven var 
ett universalverktyg, som bars av både man och kvinna.

Bronskniv. 
Teckning 
Anders Eide.

I

I

Lerkärl, sländtrissor och kol
Vid sidan av brända ben var krukskärvor det vanligaste fyndet. I 
en del av gravarna framkom krukskärvor, som härrör från små, 
knoppförsedda kärl av en för bronsåldern karaktäristisk form. 
Lerkärlen har troligen innehållit mat och/eller dryck till de 
döda.
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Litet knoppförsett lerkärl. Kärlets form 
är karakteristiskt för bronsåldern. 
Teckning Anders Eide.

Av övriga fynd kan två halva sländtrissor av ben nämnas, vilka 
tyder på att de gravar, som de påträffades i är kvinnogravar. 
Sländtrissan är en del av sländan, som var forntidens verktyg för 
spinning av tråd och garn.

Dessutom påträffades en del kol, som också är viktigt i arkeolo
giska sammanhang. Kol i gravar är rester från likbålet. De fatal 
kolprover, som kunde tillvaratagas, kommer att analyseras och 
dateras med den s k C 14-metoden. Så vitt vi vet i dag torde 
gravfältet ha använts som begravningsplats från yngsta bronsål
der-äldsta järnålder. Närmare svar på den frågan kommer för
hoppningsvis C-14 analyserna att ge.
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Undersökningsresultat

Skärgårdsstad är ett av många exempel på hur nya upptäckter, 
som berikar kunskapen om vår förhistoria, kommer oförhap
pandes. Trots att inte hela det stora gravfältet undersöktes, har 
vi fått många viktiga resultat.

Rösen och röseliknande stensättningar i höjd- och krönlägen på 
bergsklackar, ansågs tidigare i regel vara ensamliggande fornläm- 
ningar. Skärgårdsstad har öppnat nya perspektiv, som visar att 
dessa kan ligga i anslutning till större gravfält av hittills okänd 
karaktär. Båda typerna av fornlämningar finns dokumenterade 
sedan tidigare, men har endast sällan kopplats till varandra. 
Undersökta gravfält från yngsta bronsålder-äldsta järnålder är få i 
Mälarområdet. Undersökta högt belägna gravfält i anslutning till 
rösen och röseliknande stensättningar i höjd- och krönlägen är 
också tämligen ovanliga i det arkeologiska materialet. Paralleller 
till Skärgårdsstadkomplexet finns med sin blandning av högt 
placerade anläggningar, mindre stensättningar och skeppsforma- 
de stensättningar till exempel på Aland och i Småland (Drejer 
1938, s 2Iff, Magnusson 1986, s 52ff). 1 Stockholmstrakten 
finns ansamlingar av mindre stensättningar, glest grupperade 
eller samlade till sammanhängande “flak”, den s k Älbytypen, 
som överensstämmer med Skärgårdsstad (Ambrosiani 1964, s 
77, Lindskog 1989, s 3fl). De mycket otydliga och före avtorv- 
ning nästan osynliga stensättningarna, som i hög grad verkar 
vara karaktäristiska för Skärgårdsstad, förefaller dock att vara en 
tidigare lite uppmärksammad fornlämningstyp. Enligt Petré kan 
denna typ av gravar utgöra en dold populationsfaktor under 
yngre bronsålder och äldre järnålder (Petré 1984, s 170).

Det stod hela tiden klart att det 5000 nr stora gravfältet inte 
kunde totalundersökas, utan ca 20% skulle dokumenteras 
genom regelrätta utgrävningar. Undersökningarna anpassades 
efter detta faktum och undersökningsytor inom gravfältet mm

13



valdes med omsorg så att en utvärdering av hela gravfältsområ- 
det ändå skulle kunna göras. Lyckliga omständigheter i form av 
duktiga medarbetare och under den sista grävsäsongen ideellt 
arbetande amatörarkeologer gjorde emellertid att ca 2100 m2 av 
gravfältet kunde undersökas.

Undersökningarna i Skärgårdsstad har gett oss en inblick i vad 
som kan dölja sig i denna typ av före undersökningen så otydli
ga och diffusa gravfält. Vi vet nu att gravformer och gravskick 
varierar samt att fyndfrekvensen är låg. Gravfältets tidsmässiga 
ställning bör också vara klar, dvs gravfältet har använts som 
begravningsplats från yngsta bronsålder-äldsta järnålder. Det är 
möjligt att gravarna i höjd- och krönlägen på bergsklackarna är 
äldre än gravarna i moränsluttningarna. Ett indicium för detta 
är, att det vid ett par tillfällen kunde konstateras att stenmaterial 
från på bergsklackar liggande gravar hade använts vid anläggan
det av gravar nedanför bergsklackarna. Förutom förtätningar av 
gravar, som låg tätt intill varandra på rad eller i grupp, kunde 
inget mönster beträffande gravarnas placering på gravfältet upp
täckas. Dessa ansamlingar av gravar avspeglar eventuellt någon 
form av sociala enheter, till exempel familjetillhörighet eller lik
nande relationer. Samma tolkning kan gälla de anläggningar 
som innehöll flera separata begravningar.

Med utgångspunkt från fornlämningarna i Oversättraområdet 
kan man anta att det där under yngsta bronsålder-äldsta järnål
der fanns några små bebyggelseenheter, som låg i direkt anslut
ning till den grunda havsvik, som en gång sträckte sig in i land
skapet. Boplatserna var belägna vid den dåvarande strandkanten, 
medan gravar och gravfält låg något högre upp i terrängen. Att 
så kan ha varit fallet antyder den delvis undersökta boplatsen 
RAÄ 481 med gravfältet RAÄ 473-474 strax ovanför och ca 
350 meter sydost därom boplatsen RAÄ 482 med bland annat 
ett röse, RAÄ 274, strax ovanför. Boplatslämningar ligger troli
gen även i anslutning till gravområdena RAÄ 475-477, som 
inte berördes av exploateringen.

Med i framtiden förhoppningsvis fler gravfält likt detta vid 
Skärgårdsstad undersökta kan frågor av mer social karaktär 
besvaras och den här fornlämningstypen ge ny insikt i den aktu
ella tidsperiodens befolknings- och bosättningsproblematik.
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ärgårdsstads senare historia

Från tiden efter bronsåldern fram till 1800-talet vet vi väldigt 
lite om områdets användning. Någon egentlig bebyggelse kan 
inte spåras förrän på 1700-talet. Man har dock brukat jord och 
skog och största delen av marken och gårdarna har legat under 
Margretelunds slotts ägo.

Det nuvarande området Skärgårdsstad bestod under 1700- och 
1800-talet och i början av 1900-talet av tre gårdar, Översättra, 
Isättra och Marsättra. Gårdarna drevs som konventionellt jord
bruk med spannmåls-, kött- och mjölkproduktion med undan
tag för Marsättra, som därutöver även bedrev fiske med notvarp 
vid Marsättra holme.

Översättra
Den västligast belägna gården, där de av Karin Äijä beskrivna 
gravfynden gjorts, är Översättra. Husen på denna gård har efter
hand rivits på senare år. Bostadshuset brann på 1930-talet och 
har inte åtcruppförts, eftersom ägaren, Bernhard Andersson, 
också ägde Isättra, där han sedan bodde fram till försäljningen 
1963. Några stenar på ett berg visar var bostadshuset stått. (1)

Från 1700-talet har vi namn på några av brukarna av gården: 
Israel Persson med hustrun Kierstin Andersdoter samt Johan 
Israelsson.

Under 1800-talet har vi August Eriksson med hustrun Maria 
samt Algot Berggren.

Siffrorna inom 
parentes hänvisar 
till översiktskartan
s. 16-17.
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Under 1900-talet ovan nämnda Bernhard Andersson. Marken 
odlades upp under åren och den nu igenväxta åkern benämnd 
Gropen odlades upp av August Eriksson med söner.



Boskapskötsel på Översättra, 1910.

Isättra (Idsättra)
Öster om Översättra låg Isättra (2) med den största odlade area
len och med åkrar ända bort till Ektorp. På Isättras mark hitta
des på 1600-talet en silverskatt. Om denna skriver Elias Brenner 
i “Thesaurus” 1731:

”När några arbetare år 1696 grävde ut en 
liten kulle i Åkers församling, byn Isättra 
som ligger en mil fran Vaxholm, påträffade 
de omkring 5 kannor med mycket gamla 
silvermynt av bästa kvalitet, av vilka jag 
kommit över en mindre del. I denna fanns 
inget yngre mynt än Albrekt av Mecklenburg 
(1364-89). Nästan alla tillhörde denne regent, 
varför jag antar att silvret blivit nedgrävt under 
hans regering.”

Mangårdsbyggnaden och uthusen, som låg ca 200 m från infar
ten till Skärgårdsstad, är helt rivna och på bostadshusets plats lig
ger nu ett nytt hus.
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I

Isättra gård

Från längre tillbaka känner man till namnen på brukare 
Gustafsson och Ek och under 1900-talet Helge Gustavsson fram 
till 1932, då gården köptes av Bernhard Andersson, tillika ägare 
av Översättra.

Isättra, som numera har jordregisterbeteckningen Översättra, 
har troligen från början hetat Idsättra. Trots att även rätt gamla 
kartor har namnet Isättra, finns flera skäl att anta att Idsättra var 
det ursprungliga namnet, men att det har försvunnit i talspråk. 
Ett skäl som talar för att gården hetat Idsättra, är att den å, som 
förbinder Solbergasjön med saltsjön (numera endast ett dike) 
varje år omkring 1 maj var lekplats för iden, som under lektiden 
fanns i tusental i den grunda ån. Ibland stod de så tätt att de 
kunde fångas med bara händerna. En annan omständighet som 
talar för namnet Idsättra, är att det gamla båtsmanstorpet intill 
fick namnet Idsättratorp och den indelte båtsmannen hade nam
net Idman. Ytterligare ett skäl är, att när Idsättravik hade egen 
ångbåtsbrygga (rester finns kvar), hade den en skylt med namnet 
stavat Idsättravik.
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Marsättra gård.

Marsättra
Den östligaste av gårdarna (4) med den natursköna Marsättra 
holme tillhörde en gång Margretelund men köptes i början av 
1900-talet av Frits Jansson. Området omfattade då även 
Sundsmara och Nöden, sedermera omdöpt till Ekhaga. Dessa 
delar såldes till civilingenjör Videgård och ingår därför ej i 
Skärgårdsstad. Före Frits Janssons tid arrenderades gården av 
Gustav Larsson, som sedan ägnade sig enbart åt fiske men bodde 
kvar på gården i egna hus, som han byggt under arrendetiden. 
Rakt söder om själva bostadshuset nära stranden byggde Frits 
Jansson en villa, som numera bebos av två av hans barn. Det 
ursprungliga bostadshuset står fortfarande kvar, men ekonomi
byggnaderna är rivna.

Ca 250 m nordväst om mangårdsbyggnaden i Marsättra låg ett 
litet torp, på senare tid benämnt Gläntan (3), men tidigare i 
folkmun kallat Åkerströms, eftersom det arrenderades från 
Margretelund av en fiskare som hette Enok Åkerström.
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5O-årskalas på Marsättra, 1925.



Följaktligen fick mossen i skogen ovanför heta “Åkerströms 
mosse”, numera utdikad. Namnet finns dock kvar på den eko
nomiska kartan från 1952. Uthusen vid torpet är rivna, men 
bostadshuset finns enligt uppgift kvar inuti ett betydligt större 
hus på samma plats. Ett flyttblock med en diameter av ca 3 m 
låg alldeles intill huset men är numera bortsprängt.

När Härsbacka fältspatsgruva öppnades år 1890 betydde det att 
många av de kringliggande gårdarnas befolkning fick arbete. 
Ofta var ju familjerna stora och alla kunde inte arbeta hemma 
på gården. Från nästan hela socknen kom folk och fick arbete i 
gruvhanteringen. Från början tog man till och med kullor från 
Dalarna för stensortering under somrarna. Då sorterades stenen 
nära gruvan. Senare byggdes ett sorteringsverk för småsten nere 
vid Isättravik och då var det ortens befolkning ända ned till 13 
års ålder som fick arbete där. Innan de hade vuxit upp togs de 
ofta ut till det omänskligt hårda arbetet som handlastning av 
sten utgjorde. Det gällde att lasta 20 ton sten per man och skift, 
en hård uppgift för en 15-16-åring.

En paus för arbetarna vid Härsbacka gruva.



Härsbacka gruva, 1910.

Av gruvans anläggningar finns själva gruvhålen av Härsbacka 
och Isättra-gruvorna kvar, men de är övergjutna med betongtak 
och används för förvaring av eldningsolja och bensin. Ett tämli
gen stort gruvhål mellan Isättragruvan och Idsättratorp finns 
ännu öppet medan flera andra mindre gruvöppningar har fyllts 
igen. Det vid viken omnämnda sorteringsverket är numera 
rivet. Det intill lastbryggan belägna malverket är också rivet. I 
berget innanför malverket sprängdes under 1930-talet ett par 
orter som båda mynnade i ett större bergrum. Bergrummet 
användes som lagerlokal för stenmjöl. Bergrummet finns kvar 
men ingångarna är försatta. Där fanns ingen fältspat varför berg
massorna användes till att fyllning i strandkanten. Den lastbryg
ga som låg intill malverkets plats har varit mycket högre och har 
anslutits i höjdled till den transportbana som gick från Härs- 
backa- och Isättragruvorna. Den användes vid utlastningar av 
fältspat och kvarts. De största båtar som kunde lasta där, hade 
ett tonnage av 3.000 ton.



En stor viadukt av trä, ca 6-7 m hög fanns över ån vid 
Härsbacka för anslutning av spåret från Isättragruvan till spåret 
från Härsbackagruvan. Idag kan man endast här och var ana 
rester av den gamla banvallen om man känner till var den gått.

Några f d arbetarbostäder, som numera ägs av privatpersoner, 
finns kvar. De två från början helt lika husen som i folkmun 
kallades “Villorna”, finns fortfarande. (8) De rymde vardera 3 
lägenheter om ett rum och kök samt ett enkelrum. Numera 
ombyggda för en familj. Nyhem, ca 100 m norr om Villorna, 
för 2 familjer finns kvar. Vid vad vi kallar själva Härsbacka finns 
ett långt lågt hus kvar, också för två familjer. Rivet är däremot 
ett oformligt hus i fyra våningar, placerat mitt över ån som 
avvattnar hela dalgången fram till Valsjötorp. Det låg alldeles 
intill Härsbackagruvan. Mittemot, på andra sidan vägen, finns 
ännu kvar ett litet hus som användes som telefonväxel under 
den tid det ännu förekom manuell betjäning på telefonväxlarna. 
En arbetarbostad finns fortfarande kvar som ligger mycket nära 
Isättragruvan. (6) Huset är mycket förfallet och bortom all rädd
ning. Där låg ytterligare ett hus men så nära kanten av gruvan 
att det måste rivas.

Ytterligare ett hus som finns kvar är den s k gruvfogdebostaden 
(9) på norra sidan av ån intill bron. Några arbetare köpte mark 
vid Isättravik av gruvbolaget och byggde egna hus. De finns 
fortfarande kvar bland alla nyare byggnader. Nere vid Isättravik 
i anslutning till ångbåtsbryggan låg en lanthandel, (huset finns 
kvar, ombyggt (7) där arbetarna köpte sina förnödenheter. Enda 
kommunikationen till Vaxholm och Stockholm var Waxholms- 
båtarna. En resa till Vaxholm tog ca en timme och till 
Stockholm ca två timmar. I annat fall måste man ta sig till 
Åkersberga och ta tåget till Stockholm, vilket normalt tog läng
re tid. Några bussar gick ju inte.

Gruvorna hade stor betydelse för trakten i början av 1500-talet. 
När hembygdskämpen Evert Lööf och undertecknad fick i 
uppdrag att sätta namn på vägarna i Skärgårdsstad gav vi dels 
vägarna namn som har anknytning till gruvdriften och dels tog 
vi namn från de f d brukarna av gårdarna i trakten.



ärgårdsstad i nutid

Under Åren 1961-63 köpte exploatören Magnus Idar gårdarna 
Marsättra, Oversättra och Isättra för att där skapa ett nytt, stort 
bostadsområde. Från böljan fanns storslagna planer med exklusi
va terrasshus inpassade på sluttningarna mot havet. I augusti 
1967 fastställde länsstyrelsen en byggnadsplan för Skärgårdsstad, 
vilken innehöll 650 tomter. 1968 överläts området till Platzer 
Bygg AB. Området förblev obebyggt fram till 1977 då det var 
dags för en ny överlåtelse, denna gång till Granges Mark AB.

Nu startade förhandlingar mellan kommunen och bolaget i 
avsikt att fastställa områdets framtida användning. Byggnation av 
vägar, vatten och avlopp enligt 1967 års plan för fritidsområde 
påbörjades 1981. Därefter startade tomtförsäljning och husbygg
nation. Förhandlingarna mellan kommunen och bolaget fortsat
te emellertid.
Är 1988 träffades en uppgörelse som innebar att Skärgårdsstad 
klassades som villaområde för permanentboende. Kommunen 
blev huvudman för vattenförsörjning och avlopp. En ny plan 
upprättades och mark reserverades för butik, daghem och sko
lor, SL-bussen till Åkersberga böljade trafikera området och 
statlig belåning för tomtköp och husbyggnation blev möjlig. 
Det första barndaghemmet tas i bruk 1991. Granges Mark har 
dessutom anlagt tennisbanor, bollplaner, bad och båthamn. 
Skärgårdsstad kan nu leva upp till sitt namn — en stad i skärgår
den där de boende kan förena stadens service med landsbygdens 
lugna atmosfär och närheten till havet.

Cirkeln är sluten, Skärgårdsstad har åter blivit ett område där 
många människor har sin hemvist.
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“De verkligt spännande upptäckterna är 
inte de bländande skatterna utan de ledtrådar 
och pusselbitar som ökar vår kunskap 
om mänsklighetens förflutna”

Colin Renfrew
(engelsk arkeolog)

Denna skrift är utgiven i samarbete mellan 
Granges Mark AB, Riksantikvarieämbetet och 

Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening


