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Österbybruks stigar
Till våra tätortsnära stigar kommer du enklast via 
en start på Herrgårdsområdet eller vid Simbadets 
Camping. Stigarna är märkta med blå tydliga 
prickar på träd och vägvisande skyltar finns där det 
finns fler vägval. Harvikadammen runt är märkt 
med orange prickar.

Servering av mat finns i herrgårdsområdet och 
kring torget. Sommartid finns servering även vid 
Simbadets Camping.

Toaletter finns vid torget och i herrgårdsområdet.

Information om stigarna och dess faciliteter hittar 
du i appen Naturkartan, som ger en bra och trygg 
vägledning under vandringen.
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Österbybruks 
stigar

Naturstigar i tusenårig kulturmiljö

Målning över dammen långt innan Simbadet. Elias Martin kring 1800.

Oppdammens hammare, labby och kolhus 1764.

Målning vid Stordammen av Elias Martin.
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Järnhanteringen i Österbybruk

Järnhanteringen i Österbybruk har anor från 
medeltiden. Malmen från Dannemora skulle 
bearbetas till järn och de naturliga förutsättningarna 
fanns här vid gårdarna Österby och Käbbo. Hyttor 
och smedjor etablerades där vattnets kraft kunde 
tämjas och nyttjas. Vattnen dämdes för att ge mer 
kraft, som kunde regleras efter behov. Österbybruks 
vackra dammar kom till.

På uppmärkta stigar vandrar du runt tre av dessa 
dammar. Spåren efter järnets män, kvinnor och barn 
är tydliga. Stigarna går ofta på dammsbrösten som 
de byggde för hand. Slaggsten och kol är andra spår 
av det slitsamma arbetet. 

Skyltar berättar om platser och verksamheter som 
var. Dagens ruiner, din fantasi och en varierad natur 
får komplettera din bild av Österbybruks historia.

Välkommen hit – välkommen ut!

Foto från Harvikadammen. Foto: Stefan Skoglund, Upplev Uppland Ute

Ladda ner appen Naturkartan så får du en trygg och 
tydlig vägvisning längs våra stigar.


