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Uddbykvarn  (Tyresö)

Rester efter en svunnen storindustri

Bildtext, Illustratör

”Torkan höll i sig. Gräset var kort och brunbränt. Trädgård och blommor befunno sig i ett be-
klagligt tillstånd, och så kom olyckan den fruktansvärda 22 juni. Vi hade just ätit middag,  och 
John B. How och jag sutto i salongen och läste de brev och tidningar som dagens post  hade 
medfört. Plötsligt hörde jag min hustrus röst ”Du måste ta det med lugn, men det, du 
så länge fruktat, tycks nu har kommit hit – det brinner i skogen! Jag ser en svart 
rökpelare stiga upp bakom bergen. Kom hit, här från fönstret kan du se den” 

Så, som ovan, beskrev den dåvarande 
ägaren av Tyresö slott, den påvlige 
kammarherren och markisen Claes La-
gergren branden i sin dagbok. Det var 
dagen före midsommarafton och många 
var redan berusade. Lagergren sprang 
ut och skickade folk till godsets alla 
torp och gårdar efter hjälp. Han skriver 
mer: ” Det var ruskigt att se dessa be-
rusade män skratta, svära och dricka i 
skenet från brinnande murar, som med 
olycksbådande brak störtade samman. 
Direktörsbostaden – ett trähus – var 
ett enda jättebål. Taket hade störtat in, 

de två höga skorstenarna lyfte sig mot 
himlen likt två svartnade armar, som i 
förtvivlan anropade dess beskydd.” Han 
beskriver också hur han möter ”egen-
domliga individer med ruskigt utseende” 
som hade kommit från Stockholm för 
att se på eldsvådan. Man var rädd för 
att branden skulle sprida sig till Tyresö 
slott och folk hade kommit till slottspar-
ken för att se slotten brinna.

År 1621 
anlades ett av Sveriges första pappers-
bruk här av Gabriel Oxenstierna som 

också var byggde Tyresö slott. Bruket 
var	så	bra	att	det	1661	fi	ck	i	uppdrag	
att leverera papper till Europas första 
sedlar.	De	som	arbetade	här	fi	ck	skrift-
ligen lova att de inte skulle behålla, sälja 
eller ge bort något sådant papper. Pap-
perstillverkningen	fl	yttade	till	1750	till	
Wättinge eller Nyfors, som det kom att 
kallas, i andra änden av Albysjön.

Mellan	år	1621	och	1750	har	här	funnits	
fl	era	verksamheter	och	Uddby	har	en	
brokig och spännande historia.
Kvarnanläggningen förstördes totalt 
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av	branden	och	verksamheten	fl	yttades	
över till Henriksdal i Nacka och vad som 
kom	att	bli	AB	Saltsjöqvarn.	1897	bygg-
des det första elektriska vattenkraft-
verket i Stockholmsområdet på platsen. 
Detta vattenverk är fortfarande i drift 
och	som	levererar	el	till	ungefär	500	
hushåll. Industrin var som störst i slutet 
av	1800-talet,	men	kvarnverksamhet	
har	funnits	där	sedan	åtminstone	1409.

Vad fanns kvar?
De arkeologiska undersökningarna har 
visat att lämningarna är betydligt större 
än	den	avgränsning	som	fi	nns	i	Riksanti-
kvarieämbetets	Fornsök.	Här	fi	nns	syn-
liga stående husgrunder kvar, och under 
arbetet hittades husgrunder täckta av 
rasmassor, omfattande utfyllnadslager 
och en pir. Piren låg i ett område som ger 
intryck av att vara ett hamnområde och 
ett vrak som tidigare påträffats ligger 
alldeles i anslutning till piren. Piren var 
uppförd	på	en	träläggning	(A8093),	där	
en av stockarna kunde dateras till andra 
hälften	av	1600-talet.	

Lämningarna	speglar	fl	era	generationers	
verksamhet på platsen och en tydlig 
tidsavgränsning dem emellan är inte 
helt självklar. En stor del av lämningarna 
kan kopplas samman med byggnader 
som syns i det historiska kartmateri-
alet	från	slutet	av	1700-talet	till	slutet	
av	1800-talet.	Idag	fi	nns	enbart	den	
kraftstation	som	byggdes	1897	kvar	på	
platsen,	men	under	fl	era	hundra	år	var	
området tättbebyggt med bostadshus, 
magasinsbyggnader, sågbyggnad och 
fl	era	kvarnhus.	Flera	utfyllnadslager	och	
grundmurar som vilar på äldre grund-
murar vittnar om en ständigt pågående 
aktivitet på platsen. Två perioder står ut 
som	särskilt	expansiva	i	Uddby	kvarns	
historia:	mitten	av	1600-tal	till	mitten	
av	1700-tal	samt	den	andra	hälften	av	
1800-talet.

Dendrokronologiska dateringar och 
mynt visar att det har varit aktivitet 
i	området	under	slutet	av	1500-talet.	
Vi	vet	att	Uddby	nämnts	redan	under	
1400-talet,	så	dateringar	från	slutet	av	
1500-tal	är	inte	så	förvånande.

En av de mer kuriösa 
lämningarna var en terrassering som 
verkar vara rester efter en ca 18 m lång 
kägelbana med intilliggande lusthus.. 
Kägelbanorna hade ofta en överbyggnad 
och såg ut som en långsmal byggnad, 
men det är oklart om just denna kägel-
bana hade någon överbyggnad. Det är 
inte omöjligt att lusthuset varit sam-
manbyggt med kägelbanan, vilket inte 
var ovanligt under tidsperioden. Områ-
det	har	på	fl	era	ställen	fyllts	ut	kraftigt	
med metertjocka lager med gödsel och 

i senare tid har latriner tömts här, san-
nolikt	på	1700-talet	eller	möjligen	lite	
tidigare.	Vi	påträffade	fl	era	kraftiga	och	
tillhuggna stockar som måste ha fung-
erat stabiliserande. Liknande påträffa-
des vid utgrävningarna den medeltida 
hamnen i kvarteret Åkroken i centrala 
Nyköping	2011.
 
Undersökningarna har visat 
att landskapets nuvarande utseende i 
Uddbyviken	formats	av	de	rivningsrester	
efter	byggnaderna	som	brann	ned	1895.	
Vid den tiden var det en omfattande 
byggnation vid platsen och när byggna-
derna rasade lämnade de sannolikt efter 
sig stora mängder rasmassor vilka idag 
ser ut som en udde. Dock syns rester 
efter ytterväggen i mot vattenrännan, 
eller en kajkant som sannolikt är kvar 
från den nedbrunna byggnaden.
 
Det var inte möjligt att komma i botten 
i något av schakten har det heller inte 
varit möjligt att säga något om de allra 
äldsta lämningarna från den mångåriga 
kvarnindustrin	vid	Uddby.	Det	kan	därför	
inte uteslutas att spår av den medeltida 
kvarnverksamheten	fi	nns	kvar	under	de	
djupa utfyllnadslagren som utgör dagens 
markyta vid platsen. Vi vet väldigt lite 
om den här typen av lämningar så även 
om det är små schakt så bidrar under-
sökningen med mycket kunskap om indu-
strilämningar. 

Kunskapen om denna typ av vattenan-
knutna industrilämningar är bristfällig 
varför de omfattande lämningarna vid 
Uddby	kvarn	bidrar	till	ett	ökat	kun-
skapsunderlag. 
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Administrativa uppgifter, Uddby 

 Länsstyrelsens dnr: 
•	 431–2742–2014;	2014-06-05,	juni	2014	
•	 4311–34534–2014;	2014-11-07,	2014-11-19,	november	2014
•	 4311–34534–2014;	2014-10-24,	april/maj	2015

 Stockholms läns museum, dnr: 
•	 2014:092,	juni	2014
•	 2014:152,	november	2014
•	 2014:159,	april/maj	2015

Landskap: Sörmland.
Kommun: Tyresö socken och kommun.
Fastighet:	Raksta	1:3	och	1:300.
Koordinatsystem: SWEREF99 TM.
Fornlämning:	RAÄ	Tyresö	125:1.
Typ av undersökning: Fördjupad förundersökning, 
delundersökning, 
Orsak till undersökningen:	Utbyggnad	av	infrastruktur	inom	
planområde	Solberga	etapp	7,	samt	anläggande	av	VA-ledning.
Uppdragsgivare: Tyresö kommun.
Undersökningsperiod:	juni	och	november	2014,	april/maj	2015.
Projektgrupp: Tina Mathiesen, Johan Runer, Lars Andersson, 
Tove Stjärna, Anna Östling, Karin Sundberg.
Arkivmaterial: Förvaras i Stockholms läns museums arkiv
Fynd: Förvaras hos Stockholms läns museum i väntan på 
fyndfördelning till Historiska museet. 

Litteraturtips: Schnell,	Jan-Bertil:	Tre	strömmar	–	industri-
historia	i	Tyresö.	2009.
Bratt,	Peter:	Tyresö	–	kulturhistoriska	miljöer.		1989.
En	bok	om	Tyresö.	Utgiven	av	Nordiska	museet	1933.


