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01 Inledning
Planenheten vid Vaxholms kommuns Stadsbyggnadsförvaltning arbetar med en ny
översiktsplan och ett extra fokus kommer ligga på Tynningö där flera
kunskapsunderlag ska tas fram. Sweco Architects har därför fått i uppdrag att utföra
en kulturmiljö- och landskapsanalys av ön. Tynningö är en av kommunens större öar
och i samband med översiktsplanen är syftet att se över framtida
bebyggelseexpansion och att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp.
Översiktsplanen ska också syfta till att möjliggöra en utveckling av verksamheter,
både befintliga och tillkommande.
Analysen upprättades januari till mars 2020. Inventering från sjön har skett med båt
och på land med bil och per fot. Kommunens tjänstepersoner har haft möjlighet att
lämna synpunkter på rapportens innehåll och disposition.

Syfte
Ett av översiktsplanens nödvändiga underlag omfattar kulturmiljön och föreliggande
rapport syftar till att identifiera kulturvärden och skapa en övergripande förståelse för
Tynningös historia och bebyggelseutveckling.
Föreliggande rapport utgör ett kunskapsunderlag som åskådliggör Tynningös
kulturhistoriska karaktär och definierar dess kulturhistoriska värde och ger förslag på
hur landskap och kulturvärden kan bibehållas på ön. Materialet är i första hand tänkt
att utgöra underlag till översiktsplanen som kommunen avser upprätta. Underlaget
kan också komma att användas vid planerad utbyggnad av VA samt som underlag
vid kommunal prövning av PBL-ärenden. Analysen ska bidra till en mer detaljerad
förståelse för landskapets karaktär och dess känslighet. Det är med kunskap om
karaktären av ett specifikt landskap som det finns möjlighet till medvetna och
upplysta val av åtgärder och beslut.

också vilka av dessa som är tydligt exponerade i landskapet och därmed utgör en
gemensam resurs och tillgång för allmänheten.
För att bäst täcka in både landskaps- och kulturmiljövärdena använder vi en
kombination av flera analysmetoder. Då det i Sverige saknas etablerade metoder för
stadsbilds- och landskapsanalys tar vi stöd i en engelsk metod ”Landscape and
Visual Impact Assessment” - utvecklad särskilt för bedömning av värden, känslighet
och påverkan i landsbygdsområden. Metoden etablerades 1995 och den senaste
versionen publicerades 2013. Denna kompletteras med en klassisk Kevin Lynchlandskapsbildanalys som identifierar stråk, gränser, landmärken etcetera. Som grund
för de kulturhistoriska analyserna ligger dels Riksantikvarieämbetets ”Plattform för
kulturhistorisk värdering och urval”, dels deras handledning för utvärdering och
bedömning av riksintressen ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§
miljöbalken” (2014). Terminologi har också hämtats från RAÄ:s ”Kulturhistorisk
värdering av bebyggelse” (2002, Unnerbäck/Lierud).
Den samlade arbetsmetoden resulterar i en bedömning av landskapets värden,
karaktärsdrag och uttryck och dess känslighet (sårbarhet för förändring) samt ett
resonemang om framtida förhållningssätt.

Rapporten ska utgöra underlag för översiktsplan. En övergripande frågeställning för
planen är att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Tynningö har
lokala kulturhistoriska värden att ta tillvara men omfattas i dess nordvästra delar
också av riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att det allmänna värdet
”kulturmiljön” ska prioriteras vid ärenden enligt PBL. För att säkerställa den karaktär
och de värden som pekas ut i analysen kan kommunen förutom översiktsplanen
också arbeta med områdesbestämmelser. I dessa finns möjlighet att lägga
utformnings-, varsamhets- och skyddsbestämmelser, eller krav på utökad lovplikt för
att säkerställa översiktsplanens intensioner beträffande till exempel riksintresset och
kulturvärden. Områdesbestämmelsen har ingen genomförandetid och kommunen
behöver inte ta ställning till byggrätten. Se vidare kap 2 och kap 4.

Metod

Uppdraget har omfattat insamling av befintligt skriftligt material samt fältarbete med
fotografering, beskrivning och värdering av miljön.
Rapporten utgör en kombination av landskapskaraktärsanalys och kulturhistorisk
analys i syfte att inte bara identifiera de historiskt mest värdefulla områdena, utan
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I Riksantikvarieämbetets ”Plattform Kulturhistorisk värdering och urval” (2015) presenteras
hur en analys av kulturhistoriskt värde bör utföras samt vilka frågor värderingen den bör svara
på. I föreliggande rapport har frågorna ovan beaktats och texterna tar upp de aspekter som
efterfrågas. I syfte att göra rapporten kommunikativ har resonemangen om kulturvärde
kompletterats med kartor.

Disposition
De identifierade kulturvärdena presenteras utifrån applicerbara lagrum genom två
kartor. Den första kartan redovisar kulturvärden skyddade genom Miljöbalken (MB)
och Kulturmiljölagen (KML) medan den andra kartan redovisar sådana kulturvärden
och karaktärsdrag som kommunen bör använda Plan och Bygglagen för att
tillgodose. Dessa båda kartor med kommentarer utgör analysens resultat.

Fakta om Tynningö

För att komma fram till resultaten har en nulägesbeskrivning upprättats liksom
historik vilka båda återfinns som kapitel i rapporten.

Sammanhängande sötvattensjö
(Maren, Myrholmsmaren, Lilla
Maren eller även kallad Trollsjön)
cirka 1500 m lång och 100 m bred.

Avgränsning
Arbetet syftar till att identifiera miljövärden och enskilda byggnader har därför inte
värderats i föreliggande rapport. Byggnaderna redovisas utifrån registrerade
nybyggnadsår men huruvida byggnaderna fortfarande förmedlar väsentliga
karaktärsdrag för utpekade epoker måste utredas genom byggnadsinventering och/
eller antikvarisk förundersökning.
Marinarkeologiska förekomster är ej utrett inom ramen för föreliggande rapport. Vid
beredning av tillstånd för muddring och schaktningsarbeten i vatten bör därför
länsstyrelsen rådfrågas.

Areal: cirka 441 hektar. Tynningö
klack ligger ca 50 meter över havet.

Tynningö sträcker ut sig närmare 6
km i nordväst-sydöst riktning
mellan Vaxholm och Värmdö.
Vegetation på Tynningö består av
hälltallskog med mellanliggande
lersvackor med stråk av örtrik skog
och alkärr.
Tynningö har ca 720 fastigheter
varav ca 162 är bebodda året om.
Våren 2020 fanns det 347
fastboende på ön.
Källa: Vaxholm stad

Naturvärden har varken ingått i underlagen eller som en analysaspekt. Vid
kommande ärendehantering måste information om dessa aspekter därmed sökas på
annat håll.

Utsikt från Tynningö klack mot nordväst med
Bergholmen i fonden.

Tynningös nordöstra stränder präglas delvis av en flackare profil och bördigare mark och delvis mindre höjdskillnader.
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02 Författningsskydd
Nedan redogörs för de lagrum som i första hand skyddar kulturmiljö och
landskapsbild. Andra lagrum innehåller också möjligheter till skydd och hänsyn till
dessa värden till exempel Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd (MB 7 kap.
13–18 h §§) och användningen av jordbruksmark MB (4 kap 4§).
Skogsvårdslagen (1979:429) och Väglagen (1971:948) är andra exempel på lagar
med bärighet på miljövärden.

Miljöbalken (1998:808)
Kulturmiljövårdens riksintressen 3 kap. 6§
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Riksintressanta kulturmiljöer är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende eller
företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap.
Riksintresseområdena ska ge en bred, nyanserad och övergripande bild av
samhällets historia. De ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder,
utvecklingsskeden och händelser som har varit av betydelse för
samhällsutvecklingen. En riksintressant miljö är en miljö där landskap, bebyggelse av
olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra fysiska uttryck tillsammans bildar en
komplex helhetsmiljö.
Tynningö norra delar ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Norra Boo Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vaxholms kommun) och är
utvalt med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området som helhet.
Ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan genomföras på ett sätt som
inte påtagligt skadar riksintressets natur- och kulturvärden.
Vid handläggning och beslut av ärenden inom riksintresseområdet är det viktigt att
utreda om åtgärden kan påverka något av de inom riksintresset utpekade värden och
uttryck samt om skadan kan bedömas innebära påtaglig skada på dessa värden/
uttryck. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) kan påtaglig skada
inträffa om en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de kulturvärden
som utgör grunden för riksintresset. Bedömningen av vad som utgör en påtaglig
skada är alltid platsspecifik och knuten till åtgärdens art och omfattning.
För vidare handledning om hur skada på riksintresse bedöms rekommenderas
Riksantikvarieämbetets handbok ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§
miljöbalken” (2014).

6

Kulturmiljölagen (1988:950)
I kulturmiljölagen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
kulturmiljön och att detta är allas ansvar. Såväl enskilda som myndigheter ska visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Syftet är att säkra
nuvarande och kommande generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
Lagen reglerar bland annat skydd för fornlämningar i kapitel 2, för byggnadsminnen i
kapitel 3 samt för kyrkliga kulturminnen i kapitel 4. Länsstyrelsen beslutar i ärenden
rörande kulturmiljölagen.

God ortsnamnssed
Enligt KML Kap 1 ska god ortnamnssed tillämpas vid statlig och kommunal
verksamhet. Detta innebär bland annat att hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan
starka skäl och att påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.

Kap. 2 Fornminnen
På Tynningö finns en lämning klassad som fornlämning (L2013:2150) och fem st.
övrig kulturhistorisk lämning.
Fornlämningar skyddas enlig Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Fornlämningar är
lämningar som är från forna tider, är varaktigt övergivna och har tillkommit genom
äldre tiders bruk. Med forna tider avses år 1850 eller äldre. Till en fornlämning hör ett
så kallat fornlämningsområde, vilket är ett område runt lämningen på land eller på
botten som behövs för att ge ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Fornlämningsområdets storlek varierar från fall till fall och bestäms av
länsstyrelsen.
Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen ta bort eller skada en fornlämning.
För alla åtgärder som berör en fornlämning (oavsett om den är tidigare registrerad
eller ej) krävs tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan ställa krav på arkeologisk
utredning, förundersökning, arkeologisk undersökning och dokumentation. Samtliga
undersökningar och utredningar bekostas av exploatören.
I fornminnesregistret återfinns ett stort antal registrerade lämningar som
kategoriseras som övrig kulturhistorisk lämning. Denna typ av lämning, som till
exempel stenmurar och yngre bebyggelselämningar, har också ett stort
kulturhistoriskt värde. Övriga kulturhistoriska lämningar faller inte under
Kulturmiljölagen, men kan rymmas inom andra lagrum, som exempelvis Miljöbalken,
Plan- och bygglagen eller Skogsvårdslagen. Samråd bör ske med länsstyrelsen.

Kap. 3 Byggnadsminnen och kap 4 Kyrkliga kulturminnen
I skrivande stund saknas byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen på Tynningö.
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Plan och bygglagen (2010:900)
Miljöbalkens hushållningsbestämmelse om de allmänna intressena, däribland
skyddet av kulturmiljön, ska tillämpas vid beslut enligt plan- och bygglagen (PBL).
För samordningen av de allmänna intressena, ska kommunerna ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen ska även fungera som vägledning för beslut enligt
andra miljöbalksanknutna lagar.
Vid handläggning och beslut som syftar till att uppfylla PBL:s krav på hänsyn till
kulturvärden och landskapsbild är det viktigt att definiera kultur- och
landskapsbildsvärdena samt tydligt redogöra för hur och på vilket sätt en åtgärd
påverkar, eller inte påverkar, dessa värden. Resonemanget kan med fördel utgå från
miljöns eller bebyggelseområdets karaktärsdrag. Saknas egen kommnal kompetens
på området kan detta göras genom att vid lovgivning begära in yttrande från
certifierad sakkunnig kulturvärde (KUL) i det enskilda ärendet.
Nedan följer de viktigaste lagparagraferna i PBL som hanterar kultur- och
landskapsbildsvärden.

Hänsyn till stads- och landskapsbilden (PBL 2 kap. 6 §)
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där
anges exempelvis att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens
natur- och kulturvärden. Bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska
respekteras och tas tillvara. Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till:
•
•
•

Stads-och landskapsbilden
Natur- och kulturvärdena på platsen
En god helhetsverkan

Kravet gäller vid såväl nybyggnad som ändring, och oberoende av om åtgärden
fodrar lov och/eller anmälan eller inte.

Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap. 13 §)
Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens
värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse.

Detta gäller inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort
historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar
olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. På Boverkets
hemsida finns mer information att läsa om kulturvärden i plan- och bygglagen och
vilka paragrafer som hanterar detta. Här ges också exempel på byggnader och
miljöer som utifrån olika kriterier kan ha ett kulturhistoriskt värde, exempelvis:
•

Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller
konstruktion som nu har blivit sällsynt.

•

Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska
villkor, arbetsförhållanden och olika gruppers livsvillkor. Bostadsförhållanden kan
även belysas av de ekonomibyggnader som tidigare tillhörde en bostad. Med
grupper kan avses till exempel kön, ålder, yrke eller minoritetsgrupper.

•

Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och arkitektoniska ideal
samt värderingar och tankemönster. Exempel på byggnader som belyser tidigare
värderingar kan vara olika typer av institutionsbyggnader som ofta präglas av sin
tids människosyn.

•

Byggnader som för lokalsamhället har representerat viktiga funktioner eller
verksamheter. Det kan vara olika samhällsfunktioner som skolan eller
järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt en central roll för
lokalsamhället som till exempel smedjan, butiken, biografen, badhuset eller den
dominerande arbetsplatsen.

Varsamhetkravet (PBL 8 kap. 17 §)
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara och skyddar byggnadens
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda byggnader utan även hela
bebyggelsemiljöer.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder
avseende byggnader som inte ingår i ett ärende. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag
(2014:477).
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03 Kulturmiljö- och landskapsbildsvärden
Miljöns kulturhistoriska värde
Tynningö har en lång historisk kontinuitet med fysiska spår från medeltiden fram till i
dag. Ön har en relativt typisk historia för Stockholms innerskärgård. Vi vet att ön
nyttjas sedan medeltiden, inte otroligt ännu längre tillbaka i tiden. Befolkningen har
levt på en blandning av jordbruk, skogsbruk, jakt- och fiske. Spåren efter jordbruk och
djurhållning kan fortfarande läsas i landskapet med en blandning av öppna marker
och skog. Tillsammans med andra skärgårdsöar finns här berättelsen om människors
livsbetingelser i skärgården under historien och skärgårdens betydelse för Stockholm
som stad och livsmiljö. Som alla städer har Stockholm varit beroende av sitt omland
för försörjningen och eftersom båten historiskt har varit det effektiva transportsättet
låg ju Tynningö så att säga längs E4:an.

De historiska spåren är viktiga ur ett lokalt perspektiv och de bildar också den
rumsliga grunden för det som i dag utgör Tynningös karaktär. De få äldsta bevarade
byggnaderna som tex Tynningö gårds flygel samt andra bevarade fysiska strukturer
så som äldre bevarade vägar, Kvarntäppan, och Tynningö klack ger små men
betydelsefulla inblickar i Tynningös äldsta historia.
Här finns en rik uppsättning av sommarvillor uppförda 1870–1920 i välexponerade
lägen på klippor och tomter utmed vattnet till vilka man tog sig med ångbåt. Två
bryggor är fortfarande i bruk medan de stora flertalet bryggor numera lagts ned eller
övergått i privat ägo. Villorna utgör ett samlat dokument över den bättre bemedlade
klassens vanor och levnadsmönster samtidigt som de vittnar om tekniska och

Häradskartan visar landskapet för cirka 120 år sedan. I norr har ett antal sommarvillor kommit till, som en föraning av den utveckling som 1900-talet ska föra med sig. I huvudsak bevaras dock
fortfarande det agrara skärgårdslandskapet med flikar av åker- och ängsmark mellan de karga klipporna och skogspartier. Tynningö gård, öns ursprungliga hemman, ses fortfarande intakt i
söder. Än i dag präglas landskapets till sin grundstruktur av hur det hävdats genom århundradena.
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kommunikationsmässiga framsteg. Den stora samlade mängden sommarvillor på
Tynningö bidrar inte bara till öns bebyggelsestruktur och karaktär utan är också en
ovanligt välbevarad helhet som gör ”årsringen” intressant också ur ett regionalt och
nationellt perspektiv. Villorna karaktäriseras av utpräglad arkitektonisk stil från olika
decennier, stora tomter med bevarade klippor och naturlig vegetation eller i mer
bördiga lägen trädgårdar. Ett viktigt karaktärsdrag som delvis bevaras är att det är
glest mellan villorna.
1900-talets utveckling med en stor utbyggnad av sportstugor och sommarhus är väl
avläsbar i miljön där dessa byggnader ofta ligger inne på ön och i första hand på
tidigare outnyttjad icke fertil mark så som skogbeklädda hällmarker och klippor.
Enstaka sportstugor ligger i låglänta delar av ön som präglas av lövträd och
bördigare jord. Några av husen ligger invid Myrholmsmaren och Stora Maren.
Sportstugorna är små hus, ursprungligen ofta bara något, eller ett par rum stort av
stugkaraktär. Sommarstugorna visar på 1900-talets ökning i levnadsstandard för
gemeneman.
Tynningös båtvarv, i dag fem stycken, bygger på en tradition av båtbyggande som
inleddes under andra halvan av 1800-talet då allmogens mångsyssleri alltmer
övergick till specialiserade verksamheter. I takt med att skärgården blir allt viktigare
som fritidsmiljö ökade behovet av både kommersiell båttrafik och fritidsbåtar.
Tynningös historia och de spår som den har lämnat efter sig i landskap och
bebyggelsestruktur bidrar till kunskapen och förståelsen för platsen och därmed till
miljöns attraktionskraft och som livsmiljö.

Landskapet vittnar fortfarande om öns historia genom variationen av öppen före detta åker/
äng/betesmark och skog. Den öppna marken förekommer inte naturligt utan är ett resultat av
tidigare Tynningöbors brukande av jorden. I dag hålls landskapet öppet med hjälp av betande
djur.

Tynningö har fem aktiva varv, varav Tynningö Båtvarv är ett av de äldsta och till sin miljö
särskilt väl bevarat. De många små båtvarven i Stockholms skärgård uppstod under andra
halvan av 1800-talet som ett resultat av ökad båttrafik (kommersiell trafik likväl som
fritidsbåtar) och ett ökat behov av specialisering. Båtbyggartekniken utvecklades och behov
särskilda lokaler och verktyg innebar att båtbyggeriet blev en särskild näring att försörja sig
inom. Tidigare hade det varit en bisyssla vid sidan av många andra verksamheter på en gård.
De många varven på Tynningö är därmed en länk i en lång tradition.

De stora sommarvillorna vänder sig ut mot vattnet och ligger placerade på klipporna. Hit kom
den burgna stadsbefolkningen under sommaren för att slippa undan stadens smuts och
mörker. De mindre fritidshusen speglar ett annat modernt fenomen; fritiden. Det var under
1900-talet som en större andel av befolkningen fick semester och så bra ekonomiska villkor
att det kan finnas resurser över för fritidshus. Båda dessa fenomen är rikt representerade på
Tynningö och speglar stora genomgripande samhällsprocesser.
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Kulturmiljö- och landskapsbildsvärden att
skydda genom PBL

5

Kartan redovisar karaktärsdrag,
egenskaper och uttryck som är kopplade
till möjligheten att i framtiden utläsa och
förstå Tynningös historia och som bidrar
till att ge ön dess nuvarande karaktär.

2
5

I arbetet att bevara öns befintliga
karaktär kan kommunen använda Planoch bygglagens regler för varsamhet och
förvanskning av särskilt värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer vid
handläggning av ärenden. Se vidare
kapitel 2 Författningsskydd och kapitel 4
Råd och riktlinjer för vidare förslag på
framtida hantering.

2

5

4

5
5
1
3
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Övergripande karaktärer
Strandnära zon: Tynningö vänder sig utåt omgivande vatten. Allt sedan 1870-talet
har strandlägena varit attraktiva för fritidsbebyggelsen både av kommunikations- och
rekreationsskäl. Det är också längs öns stränder som bebyggelse blir synlig på långt
håll och därmed påverkar ett större sammanhang. Bebyggelsen utmed vattnet
vänder sina huvudfasader mot sjön och ligger ofta väl synliga. Äldre hus ligger
inpassade i landskapet, ofta på höga granitsocklar som tar upp höjdskillnader.
Enstaka stenterrasser förekommer vilka smiter väl in i landskapet. I den direkta
strandzonen ligger bad- och båthus samt bryggor. Tomterna präglas av naturlig
vegetation med inslag av tall och ris/mossa och i låglänta delar inslag av
parkvegetation och tex fruktträd. Lusthus förekommer.
Miljön är känslig för allt för hög exploatering, schaktning och sprängning av berg,
stora bryggor och terrasser samt bostadshus i den direkta strandlinjen.
Skogbeklädd terräng: De inre delarna av ön är till stora delar kraftigt kuperad och
skogbeklädd. Skogen består av tall, gran och ris/mossa. Bebyggelsen är tillkommen
ca 1930 och framåt och är av enklare karaktär och betydligt mindre än strandzonens
byggnader. Också tomterna är mindre om än väl tilltagna i förhållande till
byggnadsytorna. Även här präglas tomterna av de naturliga förutsättningarna. Då
marken är starkt kuperad och skogen blockerar siktlinjer upplever besökaren endast
ett eller ett par hus i taget. Även stora delar av öns låglänta delar är skogbevuxna
men istället med lövträ. I dessa delar förekommer mer odling och mer gräsmattor.
Miljön är känslig mot avverkning av träd och markarbeten i form av schaktning,
sprängning och utfyllnad. Miljön klarar ytterligare bebyggelse så länge inte stora
partier av träd avverkas.
Öppen mark: Öppen mark som tidigare användes som åker eller för äng/bete har
inte bara viktiga rumsliga kvalitéer då de skapar siktlinjer och rumsbildningar inne på
ön, de bidrar också till orienterbarhet. Kulturhistoriskt förmedlar de kunskap om
skärgårdsjordbrukets förutsättningar och hur det var möjligt att leva på de små
skärgårdsöarna under forna sekler. Den öppna marken bidrar också till den
karaktäristiska skärgårdsmiljön.
Miljön är känslig mot igenväxning och exploatering.

Kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden

Sommarvillor från 1874–1929: De stora
sommarvillorna från andra halvan av
1800-talet och 1900-talets första
decennier vittnar om en
samhällsförändring som inbegriper en
växande välbeställd borgarklass med
ekonomiska möjlighet att fly den
förorenade staden under
sommarmånaderna. Utbyggnaden av
sommarvillor i skärgården speglar
också kommunikationsmässiga
framsteg med utvecklingen av ångbåten
liksom en industriell utveckling som
bland annat möjliggjorde den rika
panelarkitekturen. Karaktäristiskt för
villorna är lägen på stränder och klippor
utmed vattnet där husen vänder sig mot
sjön liksom en stor anpassning till
topografi och naturlig vegetation.
Sommarvillorna förekommer längst hela
Sveriges kust men var särskilt vanligt
förkommande i närheten till Stockholm
och de större städerna.
Sportstugor/sommarhus 1930–1970: I
takt med semesterreformerna under
1900-talet växte möjligheterna för
medel- och arbetarklassen att ta sig ut
till skärgård och landsbygd. Många var
de fastighetsägare som därmed såg
möjligheter att tjäna sig en hacka på
landområden som tidigare enbart
kunnat användas för skogsbete.
Sportstugorna ligger ofta längre in på ön
i skogen, ibland med utsikt över vatten
men även ofta utan. Strandtomter är
ovanliga. De karaktäriseras av små
byggnader, bevarad naturmark och hög
grad av naturlig vegetation.

Befintliga och inte längre aktiva
ångbåtsbryggor ger en inblick i en
av grundförutsättningarna för 1800-,
och 1900-talets utbyggnad av
sommarvillor och sportstugor,
möjligheten att ta sig ut till öarna
med båt.

1

2

Området runt Tynningö gård; allé,
äldsta huset, vägen: Platsen för
Tynningö säteri är det äldsta kända
bebyggelseläget på ön. Fortfarande
bevaras en flygelbyggnad till
säteriet, (nu öns äldsta byggnad)
samt en krökt väg omgiven av en
allé av mycket ålderdomliga lönnar
som ledde upp och förbi det som en
gång var säteriets huvudbyggnad.
De få bevarade spåren från säteriet
har stor lokalhistorisk betydelse som
en del av berättelsen om Tynningös
historia.
Torpen: Under 1800-talets skiften
blev torpen friägda. Det finns fem
äldre torplägen och delar av
torpbyggnaderna bevaras vid två av
dem. Runt torpen har funnits små
åkertegar och betesmark/ängsmark
och till torpet hörde också
möjligheten att nyttja skogen liksom
jakt och fiske. Torpen och få
bevarade spår av åkermark bidrar
till vittnesbörden över Tynningös
äldsta historia och ger möjligheter
att förstå olika samhällsklassers
livsbetingelser. Torpenmiljöerna har
lokala social- och samhällshistoriska
värden.

3

Tynningö klack: Det höga berget i
sydväst har troligen varit försett med
en vårdkase mycket långt tillbaka i
tiden. Den höga bergsformationen
har därför en viktig betydelse för
möjligheten att förstå äldre tiders
försvars- och kommunikationsmetoder. Berget utgör i dag den
främsta utkiksplatsen både över ön
och framför allt omgivande vatten.
Berget fungerar som landmärke.

4

Kvarntäppan: Nordöst om
Marensjön finns rester av ett grävt
utlopp och där stora stenar enligt
utsago visar platsen för en kvarn där
Tynningöborna under våren malt sin
säd. Lokala socialhistoriska värden.

5

I området kring Vaxholm finns
många varv. Våren 2020 är fem varv
aktiva på Tynningö. Varven har en
lång tradition i skärgården och växte
fram som fenomen i slutet av
1800-talet då tillverkningen av båtar
går från allmogens sidoverksamhet
till att bli ett särskilt yrke. Service av
Vaxholmsbåtar och kommersiell
trafik, militära båtar och fritidsbåtar
har alla bidragit till de många
varven. I dag servar varven i första
hand fritidssjöfarten. De många
varven vittnar om teknisk-,
ekonomisk-, och social utveckling
under 1800- och 1900-talet.
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Kulturmiljö skyddad
genom MB och KML
Kartan redovisar uttryck och
fornlämningar skyddade genom
Miljöbalken (MB 3 kap 6§) och
Kulturmiljölagen (KML 2 kap 1–25§).
De uttryck och värden som beskrivs i
riksintressebeskrivningen får inte utsättas för
påtaglig skada (se vidare kapitel 2). Kommunen
ska i översiktsplanen redogöra för hur
riksintressena ska tillgodoses. I kapitel 4 råd
och riktlinjer finns förslag på hur riksintressets
värden kan vidmakthållas.
Fornlämningar är lämningar som är från forna
tider, från år 1850 eller äldre. Till en
fornlämning hör ett så kallat
fornlämningsområde, vilket är ett område runt
lämningen som behövs för att ge ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och
betydelse. Länsstyrelsen beslutar i ärenden
som rör fornminnen.
Övriga kulturhistoriska lämningar är till
exempel stenmurar och yngre
bebyggelselämningar, har också ett stort
kulturhistoriskt värde men faller inte under
Kulturmiljölagen, men kan rymmas inom andra
lagrum, som exempelvis Miljöbalken, Plan- och
bygglagen eller Skogsvårdslagen. Samråd bör
ske med länsstyrelsen.
Se kapitel 2 för närmre redogörelse för
respektive lagrum.
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Riksintresse
Ett riksintresse är ett statligt anspråk för nationellt viktiga värden och kvalitéer.
Riksantikvarieämbetet ansvarar för riksintressen för kulturmiljövården och redovisar
anspråket genom så kallade riksintressebeskrivningar. Riksintressebeskrivningen är
indelad i motiv och uttryck. Under motiv redovisas varför miljön har höga kulturvärden,
det vill säga vad miljön berättar och vittnar om. Uttrycken är de fysiska strukturer är
viktiga att bevara för att kulturvärdet ska bestå och berättelsen bevaras. Det är
länsstyrelsens ansvar att vidareutveckla anspråket och de är också
tillsynsmyndighet.
Tynningö ligger inom riksintresset AB 51, 58 (delen i Vaxholms kommun). Nedan ses
riksintressebeskrivningen i sin helhet (RAÄ, 2020). De understrukna partierna är
delar av beskrivningen som har relevans för Tynningö. Understrukna partier i
avsnittet ”uttryck” avser fysiska strukturer som finns på norra Tynningö.

Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vaxholms kommun)

Motivering (varför är området riksintresse): Farledsmiljö utmed inloppet till
Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart,
livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för
innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden alltsedan
medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och försvarsansträngningar
med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika sociala
skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och
arkitektur. Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och skärgårdsmiljö, Fästningsoch skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö,
sommarnöjesmiljö.

Uttryck (vilka fysiska strukturer: Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och
skärgårdsmiljö (Nacka kn, Lidingö kn, Vaxholms kn, Värmdö kn). Naturhamnar/
ankringshamnar från segelfartygsepoken med vrak och andra fornlämningar* samt
spår efter förtöjningar och landuppehåll. Sjömärken, fyrar och andra fysiska
lämningar för farledens behov att vägleda sjöfarten fram till sekelskiftet 1900.
Sjökrogsbyggnader, Fjäderholmarnas kroggrund och andra lämningar efter
sjögästgiverirörelsen fram till sekelskiftet 1900. Hamnar och varv. Ångbåtsbryggor
med tillhörande kringbyggnader som t ex väntkurar. Tullhus (Vaxholm).
Sprickdalsbetonad skärgårdsterräng som speglar skärgårdsbefolkningens
levnadsbetingelser och förutsättningarna för odling och bebyggelse. Vårdkase- och
telegrafberg med lämningar.
Fästnings- och skansmiljöer – befästningssystem (Vaxholms kn och Värmdö kn).
Lämningar efter avspärrningar, skansar och befästningssystem från 1500-talet fram
till 1900-talets mitt som speglar befästningskonstens utveckling. Mur- och
vallanläggningar. Fredriksborgs fästning med tillhörande byggnader från 1700-talet
vid Oxdjupet (Värmdö kn). Vaxholms kastell och Rindö redutt samt batteriplatser.
Oskar-Fredriksborg och Byviksfortet vid Oxdjupet. Befästningslinjen Vaxholmslinjen
med batteriplatser och fort (Vaxholms kn). Befästningslinjen Värmdölinjen/
Myttingelinjen med batterier, fort och befästningsverk kring Oxdjupet (Värmdö kn).
Militära miljöer (Vaxholms kn och Värmdö kn). Kasern- och stabsbyggnader,
officersbostäder, förråd, militärläger med tillhörande byggnader fram till 1900-talets
mitt. Vaxholms kustartilleriregementsområde på Rindö med olika typer av
regementsbyggnader, till exempel kaserner och chefsbostäder (Vaxholms kn).

Utsikt över Vaxholm från Juliusberg.
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Småstadsmiljö – Vaxholm (Vaxholms kn) Stadsbildningen Vaxholm på Vaxön,
framväxt som ett servicesamhälle till 1500-talets fästningsbygge med uttryck för den
förindustriella skärgårdsstaden med inslag av befästningar och militära byggnader.
Orten som tullstation och knutpunkt för handel, kommunikation och krogrörelse för
den centrala delen av skärgården. Tullhus från 1700-talet vid fästningssundet.
Stadskärnans rätvinkliga gatunät speglande den äldsta stadens utbredning med
ursprung i 1600-talets gatureglering. Återstående äldre träbebyggelse från tiden före
det sena 1800-talets expansion. Fiskarbefolkningens småskaliga stugbebyggelse i
Norrhamn med oregelbundet gatunät, små tomter samt bryggor och sjöbodar.
Avläsbara hamnlägen/hamnvikar. Torg med rådhus i centrala delen, stadskärnans
sammanhängande bebyggelsesiluett med inslag av kuperad skärgårdsterräng. Kyrka
vid rutnätsstadens västra utkant. Kastellets och Rindö redutts roll som
landmärkesbyggnader. Den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse från
1800-talets senare hälft fram till omkring 1920 som uttrycker bad- och
sommarnöjesortens historia. Parkmiljöer och det s k Lägret, militär övningsplats på
stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till stadspark.
Villabebyggelse för sommargäster i stadens utkanter, bl a Ekudden-Västerhamn.
Sommarnöjesepokens bebyggelseuttryck, såsom badhus och Vaxholms hotell.
Vaxholms vattentorn, kommunalteknisk anläggning med landmärkesroll för
innerskärgården.

Industrimiljöer (Nacka kn) med fabriksbyggnader, kajer, lämningar, tekniska
strukturer, bostäder, kontorshus, servicebyggnader koncentrerade till Nackas norra
kuststräcka från Danvikstull till Nacka strand/Augustendal. Före detta saltbruket
Henriksborg från 1680-talet, senare mentalsjukhus för Danvikens hospital och
arbetarbostäder för intilliggande industrier. Danvikens hospitals huvudbyggnad från
1720-talet och den yngre anläggningen Danvikshem från 1915, uttryck för den
markägare som ivrade för industrietableringar från starten på 1500-talet fram till
sekelskiftet 1900. Hospitalet bedrev tidigt kvarnverksamhet och hospitalsbyggnaden
från 1700-talet ligger över kvarnrännan. Det sena 1800-talets industriella epok med
utbyggnadsfaser från 1900-talets industriella epok. Anläggningar lokaliserade sjönära
nedanför och på de bergsbranter som kännetecknar kustområdet. Finnboda varv och
de storskaliga ångkvarnarna Saltsjöqvarn med Mannagrynskvarnen samt kvarnen
Tre kronor på Kvarnholmen. Till industrierna hörande bostadsbyggnader, kontorshus
och anläggningar samt tekniska strukturer. Kvarnholmens funktionalistiska
byggnader. Motorfabriken Augustendal, i dag Nacka strand, från sekelskiftet 1900
med fabriks- och kontorshus samt bostadshus. Utmed farleden belägna småbåtsvarv
och andra mindre varv från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal (samtliga kommuner).

Invid Myrholmsviken ligger många stora påkostade villor och invid vattnet trängs båthus och
bryggor.

Invid Mjölkviken ligger Waxholmsvarvet som grundades på 1800-talet och än i dag driver
livskraftig verksamhet i första hand inriktad på fritidsbåtar.

14
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Sommarnöjesmiljö (Nacka kn, Lidingö kn, Vaxholms kn, Värmdö kn).
Sommarlantgårdar från 1700-talet och 1800-talets första hälft för Stockholms
välbeställda borgerskap. Svindersvik, Lilla och Stora Nyckelviken (Nacka kn), Älvviks
gård (Lidingö kn) samt gårdar på norra Värmdölandet och vid Lindalssundet (Värmdö
kn). Odlingsmarker, gårdsbyggnader, trädgårdar, parker, alléer och brygglägen.
Sommarvillor* från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början utmed ångbåtslederna
samt mindre fritidshus/sportstugor från 1900-talets första hälft. Naturtomter och
luftiga bebyggelsegrupper. Brygglägen med tillhörande mindre byggnader i form av
badhus och väntkurer. Inslag av parkvegetation. Byggnader för förnöjelse, t ex
lusthus och paviljonger. Avläsbar arkitekturstilutveckling från de rikt dekorerade
schweizer- och cottagestilarna från 1800-talets senare hälft med verandor och
pittoreska utbyggnader, till det tidiga 1900-talets mer strama villor som utvecklats till
en nationalromantisk stilinriktning med robusta detaljer och allmogeinspirerade
detaljer och färgsättningar. Mindre sportstugor med drag av nationalromantiken eller
1900-talets modernism, speglande rekreationslivets utveckling. Visborgs minnes
semesterhem vid Kungshamn med grupper av små, enkla uthyrningsstugor
påminnande om samtida sportstugor. (Riksintresset finns inom Nacka, Lidingö,
Vaxholm och Värmdö kommun)
* I föreliggande utredning redovisas byggnadernas nybyggnadsår. Huruvida
byggnaderna fortfarande förmedlar väsentliga karaktärsdrag för utpekade epoker bör
utredas genom byggnadsinventering och/eller antikvarisk förundersökning.
* Marinarkeologiska förekomster är ej utrett inom ramen för föreliggande rapport. Vid
beredning av tillstånd för muddring och schaktningsarbeten i vatten bör därför
länsstyrelsen rådfrågas.

L2014:2662
Naturföremål/-bildning med
bruk, tradition eller namn
L2013:2174
Färdväg

L2014:2758
Dammvall

L2013:2150
Färdväg

Fornlämningar
Stockholms skärgård fornminnesinventerades i slutet av 1970-talet.
Stenålderslämningar var då inte särskilt uppmärksammat. I Stockholms skärgård
registrerades ett relativt stort antal för skärgården karakteristiska fornlämningarna,
bland annat så kallade ryssugnar, en slags enkla stenugnar, av vilka flertalet
traditionellt brukar sättas i samband med ryssarnas härjningar i skärgården under
1700-talet. Vidare registrerades tomtningar och fiskelägesplatser i ytterskärgården.
Förutom ovan angivna kategorier finns brister beträffande registreringen av
stenåldersboplatser generellt, skärvstenshögar, hällristningar och
älvkvarnsförekomster, järnåldersboplatser, äldre by- och gårdstomter, torplämningar,
olika typer av fossil åkermark från såväl förhistorisk som historisk tid, äldre
småindustriella anläggningar samt senare tiders fortifikatoriska lämningar.
På Tynningö finns en registrerad fornlämning och fem övriga kulturhistoriska
lämningar (se tabell 1 och karta 2). Värt att notera är att inga förhistoriska lämningar
är kända. Med anledning av fornlämningsbeståndet på kringliggande öar förefaller
det märkligt. Förutsättningarna för bosättning och näringsfång under förhistorisk tid
borde varit goda, om än på begränsade ytor längs de många vikarna med morän.

L2014:2759
Plats med tradition

L2014:2197
Slott/herresäte

Jättegryta, rund, 0,35 m diam
och 0,5 m dj.

Övrig kulturhistorisk lämning

Färdväg, ca 380 m lång (ÖNÖVSV) enligt kartmarkering bifogad anmälan och 2 m bred.
Delvis uppbyggd med kallmur
i sluttningarna. Används som
rid- och promenadstig. Belägen ca 15 m söder om RAÄ
Vaxholm 21. (Dnr 326-25522003).

Övrig kulturhistorisk lämning

Fördämningsbyggnad, 13 m
l (N 40cg V-S 40cg Ö), 4 m br
och 0,4-1,4 m h bestående av
i kallmursteknik lagda stenar
0,5-1,3 m st. 5 m från fördämningens NV ända är en öppning, 1 m br och 1,5m dj. Ovan
fördämningsbyggnaden har
förmodligen en äldre väg gått.

Övrig kulturhistorisk lämning

Färdväg, ca 200 m (Ö-V, N-S,
ÖNÖ-VSV) (enligt kartmarkering bifogad anmälan) och
1,5 m bred. Övergiven. Har
delvis hålvägskaraktär, men är
på vissa ställen en uppbyggd
vägkropp. Vägen är mycket
otydlig i den södra delen. Är
enligt Länsstyrelsens bedömning rester av den äldsta landförbindelsen mellan östra och
västra Tynningö. Belägen ca 15
m norr om RAÄ Vaxholm 20.
(Dnr 326-2552-2003).

Fornlämning

Tradition, enligt en karta som
ägs av en privatperson skall på
flygfotobilden utmärkt plats
fordom ha funnits ett kapell.
Vid grävningar har en lantbrukare funnit lämningar efter
grundmurar. Dessa är nu övertäckta av ett jord- och torvlager. Inga synliga rester kunde
iakttagas vid rev inv 1978.

Övrig kulturhistorisk lämning

Tunninge kungsgård, bestående av en flygel, huvudbyggnaden riven,i ett plan,
ca 7x11 m (NNÖ-SSV) av
brädfodrat timmer och ett
valmat tegeltäckt tak.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret. Vissa beskrivningar redigerade språkligt och
personnamn är borttagna.
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04 Råd och riktlinjer för miljöns hantering
Olika delar av landskapet och bebyggelsemiljön är känsliga för olika typer av
åtgärder och ingrepp. Generellt kan dock sägas att miljön som helhet är känslig mot
tät exploatering liksom modellering av landskapet i form av schaktning, sprängning
och utfyllnad. Öns karaktär är också beroende av den naturliga vegetationen.

•

Generellt bör stor aktsamhet mot klippor och bergsformationer iakttas. Sprängt
berg kan aldrig återskapas och berghällen är en nyckel i skärgårdslandskapets
karaktär. Större såväl som mindre åtgärder (hål för infästning av bryggor etcetera)
bör undvikas.

Strandnära zon
Miljön är känslig mot exploatering, schaktning och sprängning av berg, stora bryggor
och terrasser samt bostadshus i den direkta strandlinjen.

•

Tillkommande bebyggelses arkitektoniska stil har underordnad betydelse så
länge topografi, befintlig vegetation, siktlinjer, och omgivande träds höjd
respekteras och inte överskrids. Tillkommande bebyggelse bör vara av typen
friliggande villa eller stuga. Rad-/kedje-/parhus bör undvikas då de är
byggnadstyper som hör hemma i stadsmiljö. Traditionellt har bebyggelsen i
Stockholms skärgård varit antingen faluröd eller kulört. Vit bebyggelse, som har
varit vanlig på till exempel västkusten, bör undvikas.

•

Vid avstyckningar, eller nybyggnad på äldre fastighet är det av stor vikt att
bibehålla topografin varför sprängning, schaktning och utfyllnad bör undvikas.
Byggnader bör anpassas efter marken genom uppförande av sockel/
suterrängvåning, och inte marken efter byggnaden.

•

Vid avstyckningar, eller nybyggnad på äldre fastighet är det av stor vikt att
bibehålla den naturliga vegetationen på respektive fastighet. Bibehållande av
vegetation så som uppvuxna träd, undervegetation så som ris och mossa, eller
gräs. Utfyllnad med matjord och anläggande av gräsmattor bör undvikas på
platser som präglas av skogs och hällmark. ”Klassiska” trädgårdar med
gräsmattor, fruktträd, blommor och nyttoodlingar hör hemma vid bebyggelse som
ligger på bördig mark.

Skogbeklädd terräng
Miljön är känslig mot avverkning av träd och markarbeten i form av schaktning,
sprängning och utfyllnad. Miljön klarar tillkommande byggnader så länge inte stora
partier av träd avverkas. Öns siluett från omgivande vatten bör beaktas. Siluetten
formas av skogen och trädtopparnas sammanhängande linje som bryts om
avverkning sker på de högsta partierna.
Öppen mark
Miljön är känslig mot igenväxning och exploatering. Tillkommande bebyggelse bör
undvikas.
Befintlig bebyggelse
• På norra delen av Tynningö, som ingår i riksintressezonen bör avstyckningar
undvikas i syfte att behålla de stora tomterna med fritt liggande villor inpassade i
skärgårdsterrängen. Villornas placering och manifestering i landskapet är en lika
viktig del av miljöns kulturhistoriska sammanhang som respektive byggnads
arkitektoniska stil. Detta förhållningssätt svarar mot riksintresset uttryck
”Naturtomter och luftiga bebyggelsegrupper”.
•

Byggnader av högt kulturhistoriskt värde, särskilt inom riksintressezonen men
också på delar av ön som ej omfattas av riksintresset, bör alltid föregås av
antikvarisk förundersökning, eller antikvariskt utlåtande innan rivningslov, bygglov
eller startbesked lämnas för ändringar av byggnad, altaner, markarbeten etcetera.

Tillkommande bebyggelse
• Ny bebyggelse i form av avstyckningar eller rivning/nybyggnad på befintlig
fastighet kan utföras efter avvägande om platsens lämplighet (utanför
riksintresseområdet) och då befintlig byggnad inte är att bedöma som särskilt
kulturhistoriskt värdefull. Begär in yttrande från sakkunnig kulturvärde (KUL) för
att avgöra frågan om särskilt värdefull (se kap 2).
•
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Ny bebyggelse bör ej placeras på de högsta eller de lägsta punkterna i
landskapet (odlings/ängs/betesmark). Byggnader som placeras högt i landskapet
bör aldrig utföras så höga att de konkurrerar med omgivande trädtoppar, i syfte
att bevara öns siluett i skärgårdslandskapet. Bebyggelse i det öppna landskapet
tar visuellt mycket stor plats och krockar med den i övrigt traditionella placeringen
av bebyggelsen på Tynningö.

Byggnad som placerats högt, men med en
ordentlig trädridå i bakgrunden som bidrar till
att hålla ihop upplevelsen av landskapet. Vita
byggnader bör dock undvikas då det är en
tradition som i första hand hör hemma på
västkusten.

KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 04 RÅD OCH RIKTLINJER FÖR MILJÖNS HANTERING

Byggnad där marken har schaktats och
modellerats och körväg har dragits ända upp
till det högt liggande huset. Varken topografi
eller den naturliga vegetationen har
respekterats och resultatet blir att fastigheten
bryts ut ur miljöns sammanhang.

Vägar och tillfarter
• Nya tillfartsvägar till fastigheter anpassas efter topografin och fastighetens
naturliga förutsättningar. De bör följa befintliga höjdkurvor. Sprängning och
schaktning bör undvikas. Om anpassad tillfart till en ny byggnad/fastighet ej låter
sig utföras bör avstyckningen/nybyggnaden undvikas.
•

Miljön på Tynningö är känslig mot breda och uträtade vägar. Vägarnas karaktär
och profil som följer landskapets förutsättningar bör bibehållas. Liksom vid
anläggande av ny bebyggelse bör iordningställande av vägar inte heller inbegripa
sprängning, schaktning eller utfyllnad. Man bör sträva efter att behålla en
blandning av asfalterade och grusade vägar. Oljegrus kan vara ett alternativ att
arbeta med.

Avlopp/ledning
• Vid omfattande anläggning av avlopp och ledningar gäller samma hänsyn som
vid andra åtgärder. Det vill säga att sprängning av berg och avverkning av
uppvuxna träd bör undvikas. I första hand bör vägar användas som stråk för
ledningsdragning. Inför anläggande av ledningsdragningar är det av största vikt
att utreda hur/var detta kan göras för att minimera påverkan på landskapet och
karaktären. Kan ledningar företrädesvis dras i de låglänta öppna markerna i
kombination med ett läge under de enskilt ägda vägarna?

Historiskt låg de få vägar som fanns på
Tynningö inkilade i utkanterna av öppna
marker, väl anpassade till landskapet. Även
1930/40/50-talets detaljplaner lägger vägarna
väl anpassade till den naturliga terrängen.
Miljön är känslig för breddade och uträtade
vägar.

Ny byggnad fint anpassad till topografin och
uppförd utan större utfyllnader och
sprängning/schaktning.

Fornlämningar
Med anledning av känd fornlämningsbild och den begränsade inventering som
genomförts på ön bedöms potentialen för nyfynd generellt som måttlig. Öns läge vid
inloppet mot Stockholm är strategiskt och aktiviteter har sannolikt förekommit och
avsatt spår under lång tid. En kompletterande inventering skulle sannolikt förändra
bilden och ge nya förutsättningar för planerade exploateringar på ön. Ett sådant
arbete skulle inkludera fördjupade GIS-analyser i syfte att lokalisera lokaler med hög
potential för fornlämningsförekomst. Dessa skulle sedan besiktas i fält för att avfärda
eller konstatera förekomst. Av de registrerade lämningarna är två av särskilt intresse.
•

L2013:2150, färdväg, finns med på kartmaterial från tidigt 1800-tal. Vägens
sträckning, morfologi och topografiska läge gör dock att dess ålder kan vara
mycket hög. Där den synliga vägen tar slut i nordöst och sydväst tar sankmark
vid, där det rimligen borde finnas någon form av vadställe eller broläggning.

•

L2014:2759, plats med tradition. Denna uppgift är mycket intressant. Det har i
skärgården funnits många kapell för skärgårdsbor, säsongsfiskare med flera.
Dessa har inte sällan medeltida ursprung och det är fullt rimligt att ett sådant
funnits på platsen. Det vore önskvärt att studera den karta som omnämns i
beskrivningen i Kulturmiljöregistret. Storskifteskartan från år 1805 redovisar
platsen i avvikande färg med ett mindre impediment vilket kan tyda på att en
byggnad eller tomt varit belägen på platsen. Någon närmare beskrivning anges
inte i akten.

Den röda byggnaden till höger i bild är
traditionellt placerad på höjden ovanför den
fd ängen/betesmarken. Till vänster en ny
byggnad placerad mitt i den före detta
odlings/betes/ängsmarken. Historiskt en
otänkbar placering för en byggnad. Huset
blockerar vidare effektivt några av öns få
siktlinjer inifrån ön mot vattnet.

Äldre fastigheter nära vattnet har ibland
stensatta stränder utförda av granit med
bitvis utfyllda markområden. Graniten gör att
utfyllnaden trots allt smälter in bra i
naturlandskapet. Samma sak gäller för
grundmurar, altaner och terrasser.

KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 04 RÅD OCH RIKTLINJER FÖR MILJÖNS HANTERING

17

05 Nuläge
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Landskapsbildsanalys
Kartan identifierar stråk, målpunkter,
landmärken, gränser, siktlinjer med mera
enligt Kevin Lynch-metoden.

Översiktlig beskrivning av dagens landskap
Topografi – sprickdalslandskap
Tynningös topografi varierar mellan kuperade höjdpartier med branta sluttningar och
låglänta dalgångar som ofta är fuktiga eller brukade. Topografins riktning går från
nordväst till sydöst. Innan landhöjningen var öns dalgångar havsvikar, idag utgörs de
av sankmarker, insjön Stora Maren och betesmark.

Vegetation och mark
Vegetationen på Tynningö varierar med att topografin förändras. Uppe på höjderna
dominerar barrskog med framförallt tall och inslag av gran och markskiktet består av
ris och mossa. Lägre beläget i landskapet och i sluttningarna, blir vegetationen mer
blandad med både barr- och lövträd. I brynzoner, fuktiga marker och vid strandzonen
dominerar lövskogen med asp, björk och sälg. På flera ställen på ön finns gamla
ädellövträd med fortsatt hög vitalitet, till exempel ekar. Vid färjeläget på öns sydöstra
del finns en askallé med varierande ålder och vitalitet.

Landskapsrum och siktlinjer
Öns högsta punkter, där i bland Tynningö klack, ger god utblick över
skärgårdslandskapet runt omkring. Mellan Tynningö och öarna runt omkring skapas
ytor som beroende på avståndet dem emellan kan upplevas som rumsligheter. Dessa
rumsligheter och siktlinjer mot särskilda landskapselement på öarna bredvid är
viktiga att bevara, då de skapar Tynningös sammanhang. Särskilda
landskapselement på öarna runt omkring är branta sluttningar och bergsväggar samt
utmärkande byggnader och bryggor.
Då ön till stor del är skogbeklädd och kuperad så är siktlinjerna inom ön begränsade.
Dock finns det, som tidigare nämnt, utblickar från Tynningö som är viktiga att bevara.

Vy mot sydväst från Tynningös högsta punkt, Tynningö klack.

Uppe på höjderna dominerar barrskog.

Lägre ner i landskapet är vegetationen mer blandad och med stora inslag av lövträd.
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Viktiga stråk och vägar

Målpunkter och verksamheter

Huvudvägarna på Tynningö kopplar ihop öns tre bryggor. Dessa är asfalterade och
utgör grunden för öns biltrafik. Utöver dem finns det mindre vägar som kompletterar
huvudstråken. Över ön löper stigar och stråk som kopplar ihop öns olika delar för
fotgängaren, vissa av dessa är markerade och andra inte.

Många av de målpunkter som finns på ön vänder sig främst till de boende och inte till
turister. På ön finns bland annat en bygdegård, skidbacke, fotbollsplan och man har
egen idrottsförening. På ön finns fem båtvarv.

Bebyggelse

Upplevelsen av Tynningö från vattnet

Stora delar av marken på Tynningö är tomtmark och byggnaderna är en blandning
mellan året-runt-boenden och fritidshus. Trots detta upplevs inte ön som särskilt hårt
exploaterad på grund av husens anpassning till topografi och vegetation. Många av
de större husen är lokaliserade i strandzonen och är svåra att se från öns
huvudvägar, men lättare att observera från vattnet. De mindre fritidshusen ligger ofta
väl anpassade till landskapets topografi och lite dolda i det kuperade landskapet.

Öns läge vid inloppet mot Stockholm gör att passerande båttrafikanter upplever
Tynningö från vattnet. Den största andelen trafik passerar på Tynningös södra sida
som vetter mot bland annat Norra Lagnö. Längs med Tynningös södra strandlinje
finns stora sjötomter, sluttningar och branta bergskanter. I och med att större delen
av strandlinjen är exploaterad med hus, trädgårdar och bryggor så kan strandlinjen
upplevas som otillgänglig för besökare, det finns få allmänna platser att lägga till sin
båt eller bada.

Brantkant som sluttar ner mot havet på Tynningös södra sida.

Tynningös fotbollsplan.
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Färjeled söder
om Tynningö

Stor villa med
havsutsikt

Strandnära villor

Skogsväg uppe på
höjden

Fuktig sankmark

Sportstuga på höjden

Norra strandkanten

Brantkant

Betesmark i
dalgången

Utblick mot grannön
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Landskapets karaktärsområden
Landskapet på Tynningö kan delas in i
tre karaktärsområden, i första hand
baserat främst på öns topografi och
bebyggelsestruktur.
Observera att detta inte är en
naturvärdebedömning.
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Strandzon med sommarvillor
Runt hela ön ligger sommarvillor exponerade mot vattnet. Vida siktlinjer över vattnet
erbjuds från tomterna, likaså är husen väl synliga från vattnet och ger intrycket av en
tätbebyggd ö. Fastigheterna upplevs vara större närmast färjelägena och de
allmänna bryggorna. Ofta har fastigheterna privata stränder med egna bryggor. På
några få platser runt ön kan boende utan strandtomt och besökare nå stränderna mot
Östersjön, men dessa platser är inte tydligt annonserade när man rör sig i
landskapet.
Den norra stranden är bitvis flackare och bördigare, än den södra med sina högresta
klippor och skarpa branter.
På nordöstra sidan av ön är utblickarna över vattnet kortare då närliggande öar ligger
närmare och är större än på den sydvästra sidan.

Kuperad skog med mindre hus och sportstugor
Innanför strandzonen tar den kuperade skogsmarken vid. Bebyggelsen varierar från
små sportstugor till större villor. Gemensamt för bebyggelsen är att den i de flesta fall
är väl anpassad till höjdskillnaderna på ön. Tomterna runt husen är naturtomter vilket
ytterligare förstärker husens anpassning till de naturliga förutsättningarna på platsen.
Ofta ligger husen dolda bakom bergknallar eller skog vilket gör att man vid en första
anblick inte upplever att området är tätt bebyggt. Det finns vidare flera områden med
skog som är obebyggda.

Låglänt dalgång

Stora sommarvillor ligger exponerade mot vattnet.

Sportstugorna ligger väl inpassade i landskapet och ofta dolda bakom
bergknallar och vegetation.

Ett dalstråk med ängs – och betesmark löper över ön.

Sjön Stora Maren

En dalgång löper mitt på ön, från Båtviken i sydöst upp mot sjön Stora Maren.
Dalstråket är tydligast i den första delen där det är bredare med inslag av betes- och
ängsmarker. Här finns bebyggelse lokaliserad på tidigare åkermark och då området
är flackare har bebyggelsen inte behövt anpassas till topografin på samma sätt som i
den kraftigt kuperade skogen.
Vidare mot sjön smalnar området av runt en bäck innan man når sjön och det öppna
rummet breddar ut igen.
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06 Historik
Topografiska förutsättningar
Stockholms län omfattar de östra, sydöstra och södra delarna av landskapet Uppland
och de östra delarna av landskapet Södermanland, vilka skiljs åt av Mälaren. Länet
är tättbefolkat och utsatt för ett stort exploateringstryck. Stockholms län är ett relativt
ungt landskap, präglat av strandförskjutningen, och ligger som helhet under den
högsta kustlinjen. Naturgeografiskt kan länet indelas i tre naturtyper: kust med
skärgård, Svealands sprickdalsterräng och skogsområden i norr. Jordarterna utgörs
huvudsakligen av morän och kalkhaltiga moränleror.

Bilden av landskapet innan den snabba förändring som en utdikning innebär är viktig
att ha med sig när exempelvis boplatser eller aktivitetsytor får förhistoriska perioder
ska lokaliseras. Vidare kan de skapade landytorna rymma marina lämningar som
tidigare legat under vatten. Denna analys omfattar endast land, men det är värt att
påminna om vattnet runt Tynningö som varit flitigt trafikerat under mycket lång tid och
där möjligheten för förekomst av marinarkeologiska lämningar är stor.

För ca 4 000 år sedan hade landhöjning kommit så långt att några mindre öar som
senare kom att bli Tynningö stack upp ovanför ytan (se karta följande sida). Denna
period kallas för neolitikum, eller bondestenålder. Även om jordbruket blivit vanligt
bland befolkningen var jakt, fiske och samlande fortfarande en avgörande faktor i
näringsfånget. Säsongsbundna jakt och fiskestationer har sannolikt funnits i
skärgården, men dessa lämningar är oerhört svåra att lokalisera. Detta då de inte
avsatt några omfattande spår, men även då de avsatta spåren brutits ner under
årtusendena. Människorna under stenåldern kom till området troligen för att jaga säl i
det som då liksom nu var ett skärgårdslandskap.

Brons- och järnålder
I takt med att landhöjningen fortskred blev förutsättningarna för åkerbruk och
boskapsskötsel bättre och befolkningen kunde med tiden bli bofast (se karta följande
sida). Äldsta belägg för Tynningö är vid 1300-talets första hälft, men ön borde ha varit
attraktiv redan under åtminstone järnålder. Vad Tynningö beträffar domineras ön av
berg och postglacial lera och förutsättningarna för bosättning och åkerbruk har varit
begränsade till mindre områden med morän. Dessa förutsättningar är vanliga i
Stockholms skärgård. Lämningar från bronsålder, ca 1800–500 f Kr, är inte kända på
Tynningö men rösen förekommer på öarna runt omkring. Den övervägande
vanligaste gravformen i Tynningös närområde är stensättningar. Denna gravform var
vanlig från bronsålder och genom hela järnåldern. Runt år 0 har Tynningö fått en mer
sammanhållen landmassa kringgärdad av skär med smala sund emellan (se karta
följande sida). Ön präglas av ett antal vikar och sannolikt några mindre insjöar.
Dagens sjö Stora Maren var vid denna tid en smal havsvik. Det är först under
senmedeltid som viken snörs av och bildar en insjö.

Väglöst land
Det historiska kartmaterialet visar på att stora delar av Tynningö var väglöst land
långt fram i tiden. Åkermark och bebyggelse var koncentrerat till den sydöstra delen.
Den i övrigt skogklädda ön har dock nyttjats för utmarksbruk som jakt, fiske,
skogsbruk och skogsbete. Det är oklart om den bild som kartmaterialet uppvisar
skildrar en platskontinuitet, eller om ön nyttjats på annat sätt under tidigare historiska
och förhistoriska perioder. Det finns ett flertal områden på Tynningö som under
historisk tid dikats ut. Dessa visar på ett annorlunda landskap än det vi ser idag.
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Jordartskartan från SGU. Gult är lera och rött är urberg. Källa: SGU.se
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Landhöjning 20 meter över havet. Ca 4000 f kr (6000 år sedan)
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Landhöjning 10 meter över havet. 2000 f kr (4000 år sedan)
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Historisk tid
Medeltid
Som nämnts ovan omtalas ön för första gången i historiskt skriftmaterial från
1300-talet så som Thyninge. Närheten till segelleden vid Torsbyfjärden, och den för
kommunikationen fördelaktiga Hemviken, avgjorde kanske uppförandet av Tynningö
gård just på den sydöstra delen av ön. Från 1400-talet finns skriftligt material som
vittnar om att ön tillhörde Stockholm stad. Platsen för gården valdes kanske också
med tanke på närliggande höjden Tynningö klack där det troligen funnit en vårdkase
vilken tjänade som varningssystem när fiendeflotta kom seglande. Systemet med
vårdkasar var i fullt bruk till 1700-talet.

Tynningö Säteri
Vid 1600-talets mitt övergick Tynningö gård, såsom så många andra gårdar, från att
ha varit kronohemman till att bli säteri. I stormaktens Sverige behövdes adeln i krig
och i administration vilket medförde att de av kronan belönades med stora
jordegendomar. Vid ståndsmässigt uppförd bebyggelse utnämndes gårdarna till
säterier och var därmed befriade från skatt. Gården bytte ägare ett flertal gånger
under 1600- och 1700-talet. Adelns ensamrätt till säterierna upphävdes runt skiftet
1800. Gårdens status som säteri sträckte sig fram till ca skiftet 1900. Östra flygeln
från tidigt 1700-tal finns bevarad, samt den lindallé som markerade vägen fram till
huvudbyggnaden, vilken efter långt gånget förfall revs 1960.

1800-talets avsöndringar och markanvändning
Vid Tynningö gård fanns år 1825 fem torp; Fyrkanten (nuvarande Höganäs),
Myrholmen, Furusund, Mjölkviken och Snickartorp (troligen Snickarbacken). Under
Tynningös ställning som säteri hade torparna en viktig uppgift som arbetskraft på
egendomen. Detta kom att ändras under 1800-talet då torpen avsöndrades, blev
självständiga fastigheter och därmed fick egna marker att bruka. Man utökade
åkermarken på ön genom utdikningar, bland annat av dåvarande sjön Lilla Maren.
Jordbruk pågick här fram till 1980-talet. Mot slutet av 1800-talet och början av
1900-talet anlades flera båtvarv på Tynningö, bl.a. nuvarande Waxholmsvarvet
(Frodés varv) och Waxholms båtbyggeri i väst samt Tynningö båtvarv (1914) i öster.
Under förra seklet förvandlades Tynningö från en skärgårdsö där man i huvudsak
levde på jordbruk och fiske, till en ö med stor andel fritidsbebyggelse och allt högre
andel åretruntboende. Bebyggelsen utgjordes fram till sent 1800-tal av gårdar och
torp vilket ändrades vid 1860-talet då avstyckningar av de gamla fastigheterna tog
fart och uppförandet av påkostade sommarnöjen inleddes.

Till höger i bild syns säterbebyggelsen belägen söder om Hemviken. Utsnitt ur karta över Tynningö, Wermdö skeppslag och socken, 1804. Lantmäteriet, Historiska kartor.
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Stockholms skärgård har sedan
lång tid tillbaka haft betydelse
som kommersiell och militär
inseglingsled till huvudstaden.
Den så viktiga Torsbyfjärden
utgör än idag huvudstråket för
passage till Stockholm.
Skärgården har historiskt sett
haft en avgörande betydelse för
Stockholms strategiska försvar.
Skärgårdens levnadsbetingelser
har genom tiderna
karaktäriserats av
självförsörjande småjordbruk
och djurhållning kombinerat
med småskaligt fiske och
binäring såsom båtbyggeri/varv.
Fisket svarade för en betydande
del av hushållningen men även
som inkomstkälla.
Skärgårdsborna försåg staden
och Mälardalen med insaltad
fisk, sälskinn och
hantverksvaror. Vid besöken på
fastlandet införskaffades förråd
av basvaror som inte fanns ute
på öarna. Det är först under
1900-talet som den rådande
strukturen för bebyggelse,
arbete och fritid erfar en
genomgripande förändring och
skärgården blir tillgänglig för
den breda allmänheten.

Äldsta bryggläget Östra Tynningö.

Utsikt från Tynningö klack mot söder.

Troligen ett av torpen under Tynningö säteri, beläget vid nuvarande Lilla Snickarbacken.
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Laga skifteskarta från år 1856 visar en detaljerad bild över struktur och indelning av jordbruksmark (fält inringade med gult) och ängsmark (grönt) samt Tynningös topografi och glest placerade gårdar. Lantmäteriet, Historiska kartor
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Sommarvillor och ångbåtstrafik
Exploateringen av Tynningö tog sin början under det sena 1800-talet då
snickarmästare Munthe förvärvade Höganäs, den så kallade Fyrkanten år 1874. Han
började per omgående arrendera ut mark och sälja avstyckade tomter för
sommarhus. Försäljningen ökade efter att ångbåtstrafiken till Höganäs etablerades år
1877. Några byggnader från Stockholmsutställningen 1897 kom att flyttas till
Tynningö, exempelvis villa Björkudden och nuvarande bostadshuset Kvarnen.
År 1906 förvärvades Tynningö gård av Anders Brinkman och Anders Persson och
Tynningö AB etablerades vilket kom att bli startskottet för avstyckningar och
försäljning av tomter i en högre grad än tidigare. Försäljningen möjliggjordes av att
man anlade ångbåtsbryggor på ett flertal ställen runt ön, först ut var nuvarande Östra
Tynningö redan år 1875 för reguljärtrafik. Som mest hade Tynningö ett tjugotal
samtidigt trafikerade bryggor. Waxholmsbolaget och Torbolaget utökade båttrafiken
varpå fastigheter styckades av i rask takt och tomtpriserna steg. Påkostade
grosshandlarvillor uppfördes på stora omfattande fastigheter med direkt närhet till
havet.

Sammanfattning avstyckningar Höganäs 1901. Sofiero 1 och 2. Lantmäteriet, Historiska kartor.

Ångbåtsbryggan Höganäs. Troligen 1930-tal. Digitalt museum, Sjöhistoriska.
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Två barn i en båt, det ena ev. Carl Gösta Jackson, okänt årtal. Digitalt museum, Sjöhistoriska.

Sportstugeeran ökar tillgängligheten

Från sommarö till permanentboende

Under 1920- och 30-talen besökte många barn och ungdomar Tynningö varje
sommar på Dagens Nyheters ”dag-kollo” vid Snickarbacken, och Sunnerdahlska
stiftelsen som ägde hus vid Norra Tynningö brygga. År 1938 infördes semesterlagen
vilken medförde att skärgårdsbebyggelsen fick en ny årsring med de små enkelt
utformade sportstugorna som hänsynsfullt placerades i rådande topografi och natur.
Stugorna uppfördes uppe på bergsryggar, indragna från vägen på naturtomter. En
slingrande vägstruktur som mjukt följer topografin anlades också. Först på 1940-talet
drogs landsvägen på norra Tynningö fram av en beredskapsstyrka stationerad på
Bergsholmen. Vägen kopplar samman Höganäs och östra delarna av ön. Tidigare
hade den gamla huvudvägen utgått från Tynninge gård i öster och sträckte sig
troligen bl.a. till de i norr belägna torpen. Vid denna tid tillkom även busstrafik på ön
vilket ytterligare förenklade för ett ökat antal sommargäster.

Under 1950-talet påbörjades en successiv utflyttning från skärgården in till de
närmaste fastlandsorterna som erbjöd ett större utbud av arbetstillfällen. Många
mindre lantbruk lades ner och det småskaliga fisket upphörde nästan helt. Det har
funnits flera lanthandlar på ön, Janssons i Marsviken, Johanssons på Höganäs och
Norra Tynningö (2st), samt en lanthandel på östra Tynningö. I dag saknas
matvaruaffär på ön. Värdshus med krog (Vita hästen), pensionat, sommarhem för
blinda, barnkolonier, skola, handelsträdgårdar var andra verksamheter som under
främst 1900-talet förekom på Tynningö. Idag finns inget hotell eller pensionat på ön,
Ljungsbergsgårdens konferensanläggning finns dock kvar. Med bättre
kommunikationer under 1970- och 80-talet blev allt fler sommarhus ombyggda till fast
boende. Denna utveckling har fortsatt och husen som uppförts sedan 1990-talet har i
regel en större volym för att möta behovet för den ökande skaran åretruntboende.

Trafik vid Höganäs brygga, 1970-tal. Tynningöhistoria
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07 Bebyggelseutveckling
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Före 1874
Fram till 1870-talet var Tynningö endast
bebyggd med säteribebyggelsen i öster
samt några tillhörande torp som i kartan
syns på norra sidan och västra delarna
av ön; Snickartorp, Fyrkanten,
Myrholmen, Mjölkviken samt Furusund
vid viken i norr. All bebyggelse var
belägen i närheten av strandlinjen då
fiske, bredvid jordbruk, var den
huvudsakliga näringen och transport
främst ägde rum via båt. Den gamla
landsvägen utgick ifrån nuvarande
Tynningö östra och kopplade samman
säteriet med underliggande torp.
Merparten av den odlingsbara marken
och ängsmarken fanns på östra delen av
ön och utgjorde en viktig förutsättning till
bosättningarna.

Den äldsta bebyggelsen på ön omfattas idag av Tynningö gård där endast den östra flygeln och lindallén berättar om
1700-talets struktur.

Vid Furusundsviken ligger denna byggnad som möjligen är det ursprungliga bostadshuset på torpet Furusund.
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1875 – 1906
I slutet av 1800-talet började de nu
självständiga torpens ägor köpas upp
och styckas av i syfte att ge plats för en
ny slags bebyggelse i skärgården; de
påkostade och omfångsrika
sommarvillorna. Husen placerades högt
på de karga bergsknallarna och ramades
in av stora tomter med direkt närhet till
vattnet. Odlingsmarken aktades högt
som levebröd och bebyggdes därför inte.
Etableringen av ångbåtsbryggor vid
säteriet och på Höganäs (före detta.
torpet Fyrkanten) medförde att de flesta
villorna uppfördes nära dessa.
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Eriksdal skulle bli klubbhus för KSSS och uppfördes i tegel 1897. Byggnaden är därmed ett ovanligt inslag på
Tynningö där träbebyggelsen dominerar starkt.

Björkudden uppfördes som administrationsbyggnad för Stockholmsutställningen 1897, och flyttades därefter till
Tynningö.

Sunnerdahlska uppfördes 1880 som sommarbostad, och
senare pensionat, intill Norra Tynningö brygga.

Två tydliga exempel på det sena 1800-talets arkitektoniska stildrag. Omfångsrika tomter i vattennära läge
karaktäriserar denna tidsepok.

Bergshyddan, vid nuvarande Waxholmsvarvet, var ett av
de första sommarhusen som uppfördes på nordvästra
delen av ön.
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1907–1929
Efter att Tynningö AB grundats 1906 och
köpt upp marken under Tynningö säteri,
ökade avstyckningar för en mängd nya
sommarvillor. Fortfarande föredrog man
det steniga vattennära läget på behörigt
avstånd från jordbruksmarken, samt
större tomter och rymliga sommarhus.
Under denna period bebyggdes främst,
som tidigare, norra respektive södra
delen av ön (runt säteriet) men också
mark söder och norr om insjöarna och
längs öns södra sida del i höjd med
Solvik och Marsviken syns en tätare
bebyggelse.
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Efter att Tynningö AB grundats 1906 tog tomtförsäljningen fart. Sommarhusen uppfördes på karga bergsknallar och ramades in av stora tomter intill strandlinjen.
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1930 – 1969
Sportstugornas inträde under 1930-talet
kom att ta ny mark i anspråk. Nu
bebyggdes öns skogbevuxna inland för
första gången i större skala. I den
kuperade terrängen uppfördes små
fritidshus med avstånd från det
slingrande nya vägnätet. Vegetationen
bestående av tall, ris och mossa
bibehölls. Även tomterna höll en mindre
skala under 4000 m2. Ett stort antal
stugor uppfördes också på sjötomt.
Odlingsmarken skattades fortfarande
högt och förblev obebyggd för att
tillhandahålla råvaror. Under
beredskapstiden utökades vägstrukturen
på bl.a. norra delen av ön.
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Före detta butiksbyggnaden på Norra Tynningö.

Höganäs bryggläge med tidstypiskt gestaltad väntkur.

Sportstugeepoken karaktäriseras av små fritidshus hänsynsfullt placerade i befintlig terräng med bevarad grönstruktur.
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1970 – 1999
Under denna period uppfördes
sommarstugor företrädesvis på tomter
som saknade direkt vattenkontakt, men
undantag finns över hela ön.
Komplementbyggnader byggdes också
inom befintliga tomter och äldre hus revs
till förmån för nybyggnad. Ett relativt stort
antal byggnader tillkom under denna tid
och permanentisering av sommarstugor
ägde rum vilket belyser att antalet
bofasta som pendlade till arbetet på
fastlandet ökade. Brukandet av jorden
upphörde under 1980-talet men
fortfarande fredades de öppna
landskapsrummen från att bebyggas.

40

KULTURMILJÖUNDERLAG OCH LANDSKAPSANALYS | 07 BEBYGGELSEUTVECKLING

Exempel från Furusundsviken. Under perioden uppförs större hus än tidigare och bebyggelsen omvandlas ofta till
åretruntboende.

Nya fastigheter medförde att strandlinjen fortsatte att privatiseras. I takt med permanentiseringen revs även äldre hus, eller byggdes ut, till förmån för nybyggnad.
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2000 - Nu
Sedan år 2000 har byggtakten markant
saktat ner i jämförelse med föregående
årtionden. Nyuppförda åretruntboende
från denna tid finns över hela ön. Modern
schaktteknik och terrassering har på
några platser brutit med den tidigare så
karaktäristiska varsamheten om befintlig
topografi och natur. Stora delar av
Tynningö är idag uppdelad på bebyggda
fastigheter och strandlinjen är i huvudsak
privatiserad. I likhet med all tidigare
uppförd bebyggelse är den lokaliserad till
de kuperade bergknallarna och den
låglänta före detta odlingsmarken bildar
fortfarande öppna rum med längre
siktlinjer.
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Nyligen uppfört exempel där man tagit hänsyn till platsens naturliga förutsättningar såsom topografi och berg i dagen.

Sentida tillägg med respektive utan strandtomt. Även under 2000-talet föredrar man att bygga på de annars obrukbara klipporna och bergshöjderna och undviker därmed den låglänta tidigare jordbruksmarken.
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