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Vaxholm – Stockholms lås

Pjäsen är en 15 cm kanon modell 1898 B.  
En sådan finns i dag bevarad på Vaxholms kastells  
östra sida, med mynningen pekande mot sin  
forna uppställningsplats på Västra Rindö.

Manskapet är besättningen från det 12:e batteriet,  
fotograferade på västra Rindö i början av 1900-talet.  
De står framför en kolbox som det fortfarande finns  
rester kvar av på Rindö mittemot Kastellet.

Vaxholms Fästnings Museum –  
en bra start för den intresserade

Vaxholms Fästnings Museum på Kastellet  
i Vaxholm är skärgårdens största museum  
och skildrar kustförsvarets utveckling under  
500 år med betoning på Stockholms skärgård. 
Ett besök på museet ger en bra introduktion  
till besök på de andra anläggningarna  
i Vaxholmslinjen. Museet har öppet  
dagligen under sommaren och året  
runt för gruppbesök. 

Tel: 08-541 311 10,  08-541 333 61 
www.vaxholmsfastning.se

© Vaxholms Fästnings  
Museum bildarkiv

Från Gustav Vasas tid och ända fram till 1980-talets ubåtskränkningar  
var Vaxholms fästning en del av det svenska försvaret. Stockholm 
skyddades väl av sin skärgård, men det fanns tre infartsleder vid  
Vaxholm där en fientlig flotta kunde tränga in. 

Genom att på 1500-talet börja spärra Oxdjupet och Pålsundet med sten  
tvingade man all sjötrafik att ta den trånga leden förbi Vaxholms kastell. 
Vaxholm blev platsen där den danske kungen, Kristian IV, år 1612  
hindrades att med sina trupper tränga in till Stockholm och erövra  
staden och landet – Vaxholm blev Stockholms lås.
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I och kring Vaxholm fi nns ett antal fästningar och batterier (en grupp kanoner) 
kvar från 1500–1800-talet som vittnar om områdets försvarsstrategiska 
betydelse ända in på 1900-talet. Befästningarnas storlek och skick varierar 
liksom graden av tillgänglighet. Vissa av anläggningarna ligger på privat 
mark och många av dem saknar underhåll. Som besökare bör du därför 
iaktta försiktighet. 

I denna folder fi nner du en kort beskrivning över några av 
anläggningarna.Vill du veta mer om deras historia så hittar du information 
på www.vaxholm.se och www.vaxholmsfastning.se. Skriften fi nns även 
på turistinformationen i Vaxholm.

Vaxholmslinjen – spåren fi nns kvar



Oxdjupet fotograferat från  
Oscar-Fredriksborgs fort, Rindö.

På andra sidan syns Fredriks-
borgs fästning, Värmdö.

Vaxholms fästning –  
Vaxholms kastell.  
Här finns även Vaxholms 
Fästnings Museum.

Oxdjupet och Kodjupet 
Oxdjupet är ett smalt men djupt sund mellan Rindö och 
Värmdö. Sedan urminnes tider har det, tillsammans med det 
grundare Kodjupet (mellan Resarö–Hästholmen och Edholma– 
Rågholmen), varit huvudled in till Stockholm. Genom att  
Gustav Vasa 1548 började spärra Oxdjupet med stenförsänk-
ningar tvingade man all sjötrafik att istället ta den trånga  
leden via Kodjupet och förbi det starkt befästa Vaxholm. 

Arbetet med att täcka Oxdjupet blev klart 1839 och försänk-
ningen upprätthölls fram till 1876, då en första upprensning  
i raden av flera genomfördes. Idag passerar alla stora färjor  
på väg till och från Stockholm via det smala Oxdjupet. 

Besök: Från de båda fästningsområdena mitt emot varandra  
i sundet, Oscar-Fredriksborgs fort på Rindö och Fredriksborgs 
fästning på Värmdö, bjuds en spektakulär vy över de gigantiska  
båtarnas väg genom det smala sundet. Oxdjupet kan nås  
med buss, båt eller bil till östra delen av Rindö. Fin utsikt  
över Kodjupet har man från höjden vid Ytterby gruva  
eller från Ytterby brygga på Resarö.

Vaxholms fästning – Vaxholms kastell 
1

Vaxholms fästning började anläggas på initiativ av  
Gustav Vasa 1548 för att skydda Stockholm från angrepp. 
Vaxholms kastell byggdes 1833–1863 och ersatte den  
gamla fästningen. Den nya fästningen var en imponerande 
anläggning med kanoner placerade i bombsäkra valv i flera 
våningar inklusive vindarna. Delar av Kastellet nyttjades  
även periodvis som sjukhus och som fängelse. Fästningens 
roll som fängelse upphörde 1843. På 1860-talet förlorade 
Vaxholms kastell sin betydelse som försvarsanläggning.  
Istället koncentrerades försvaret till Oxdjupet och det då 
moderna fortet Oscar-Fredriksborg. Vid kastellet finns  
även Kustförsvarets/Amfibiekårens minnesplats.

Besök: Till fots. Waxholmsbolaget trafikerar Kastellet  
med båt året runt. Från och med sommarsäsongen 2015  
trafikeras Kastellet regelbundet av en linfärja från  
Strandgatan i centrala Vaxholm.

Vaxholmslinjen 1897–1925
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästnings  
försvarsområde omfattade i början av 1900-
talet land- och vattenområden från sunden 
väster om Resarö till norra Värmdö samt 
angränsande vatten. I alla vattenleder mellan 
Värmdö och Bogesundslandet fanns försänk-
ningar eller andra hinder. I Oxdjupet och  
Kodjupet fanns minspärrar. I försvarslinjen 
ingick flera äldre befästningar som utrustades 
med moderna försvarsverk. Även helt nya fort 
och batterier anlades. Vaxholmslinjen togs  
ur krigsorganisationen i samband med  
nedrustningsbeslutet 1925.

Besök: De flesta av anläggningarna kan  
besökas till fots, men iaktta försiktighet  
då många ligger inbäddade i terrängen  
och inte underhålls.



Fredriksborgs fästning

Oscar–Fredriksborgs fort

Pålsundsskansen 
4

1721 påbörjas den skans som till del finns  
kvar på denna plats. Skansen gjordes  
femuddig enligt tidens förhärskande 
bastionssystem. Anläggningen byggdes  
om på 1870-talet och ersattes senare av  
det 16:e batteriet när Bullerholmssunden 
blockerats. (17:e batteriet)

Besök: Med bil, cykel eller till fots.  
Platsen ligger vid Pålsundsbrons fäste  
på Bogesundslandet.

Fredriksborgs fästning 
2

Fredriksborgs fästning uppfördes vid 
Oxdjupet på Värmdösidan 1724–1735 
och förbättrade radikalt försvaret av 
Oxdjupet. Runt fästningens torn fanns ett 
galleri för gevärsskyttar, utformat så att 
man kunde skjuta i tre riktningar genom 
varje skottglugg. Arbetet med att fylla 
Oxdjupet med sten blev klart 1839.

Besök: Med bil, cykel eller till fots.

Oscar-Fredriksborgs fort 
3

 
Oscar-Fredriksborgs fort på Rindö  
uppfördes 1867–1877 som en konsekvens  
av att försänkningarna i Oxdjupet togs  
bort och sundet öppnades för sjötrafik.  
Här byggdes ett fort som var insprängt  
i berggrunden och skyddat med tjocka  
jordvallar och pansarplåtar. En av  
Sveriges första minstationer låg här.  
Fortet ersatte Vaxholms kastell som  
huvudfästning i försvaret av Stockholms  
inlopp och kvarstod i krigsorganisationen  
till och med andra världskriget.

Besök: Med bil, cykel eller till fots.  
Åk med Trafikverkets gula färjor  
till Rindö.

Defensionsbatteriet 
5  

på Kronudden 
Defensionsbatteriet på Kronudden  
(Portugisiska batteriet) uppfördes som  
konsekvens av den förändrade hotbilden 
efter nederlaget i Poltava 1709 och ingick  
från och med 1904 i Vaxholmslinjen. Än  
idag vittnar de framträdande jordvallarna  
om platsens roll som försvarsanläggning.  
(13:e batteriet)

Besök: Med cykel eller till fots. Batteriet 
är beläget i Vaxholms centrala delar nära 
gästhamn och hållplatser för båt och buss.  
I parken finns fina möjligheter till picknick. 
Besök gärna det intilliggande badet.



Infanterilinjen

Rindö redutt

”Fortet på Kullön” 
8

”Fortet på Kullön” är inget fort utan en plats 
för en strål kastarställning som skulle belysa 
främst Stora Bullerholmssundet. När första 
världskriget bröt ut skickades många soldater 
ut i Stockholms skärgård för att försvara 
huvudstaden. På lilla Gåsviksskär fanns bland 
annat ingenjörsoldater som under sin vistelse 
kom att bygga detta skyddsrum. Tidigare 
stod strålkastaren på en pråm som fl öt på 
vattnet.

Besök: Buss 670 tar dig till Kullön som är 
en ö med många bofasta. Från hållplatsen 
är det en cirka 1,5 kilometer lång promenad 
till skyddsrummet som ligger inom Kullöns 
naturreservat.

Infanterilinjen 
6

Infanterilinjen på Värmdöplatån uppfördes 
i början av 1900-talet som komplement till 
batterierna och forten på Värmdöplatån. 
Värnen i denna linje byggdes av stenblock 
och frontsidan täcktes av jord. Bakom muren 
fanns en väg för soldaternas förfl yttning. 
Infanterilinjen är alltjämt väl synlig i terrängen 
och ger ett storslaget intryck, att likna med 
kejsar Hadrianus mur i norra England. 

Besök:   Infanterilinjen ses bäst mellan de 3:e 
och 1:a batterierna. Besök med buss eller bil, 
sedan per cykel eller till fots.

Lilla Gåsviksskär/Lillskär 
7

1864 uppfördes här ett jordbatteri till 
skydd för farledsspärrarna. Jordvallarna 
förstärktes senare med en gråstenskallmur. 
Vid upprustningen av Vaxholmslinjen 
byggdes 1903 ett helt nytt batteri delvis
insprängt i berget. (16:e batteriet)

Besök: 16:e batteriet kan endast besökas 
med egen båt. Brygga fi nns på öns 
södra sida.

Rindö redutt 
9

Rindö redutt uppfördes 1858–1864 
för att tillsammans med Vaxholms 
kastell och Kronuddsbatteriet skydda 
Vaxholmssunden och huvudfästningen. 
Reduttens omsluts av torrlagda vallgravar 
och kant huggna stenblock som hinder mot 
en framryckande fi ende. (20:e batteriet)

Besök:   Med bil, cykel eller till fots. 
Åk med Trafi kverkets gula färjor till Rindö. 
Följ skyltning mot Rindö redutt.
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Gör en utfl ykt och vandra i 
de historiska spåren 

Här fi nns mer information: 

Busstrafi ken: www.sl.se

Båttrafi ken: www.waxholmsbolaget.se,
www.stromma.se

Bilfärjorna Vaxholm-Rindö-Värmdö: 
www.trafi kverket.se/farja (färjan är avgiftsfri)

Turistbyrån i Vaxholm: tel: 08-541 314 80, 
www.roslagen.se/vaxholm

Vaxholms Fästnings Museum på Kastellet: 
tel: 08-541 311 10, www.vaxholmsfastning.se

Sveriges militärhistoriska arv: www.smha.se

Statens Fastighetsverk: www.sfv.se (Tips: 
ladda ner SFV:s kostnadsfria app ”Sevärt”).

Vaxholms stad: www.vaxholm.se
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Fakta: Erik Himmelstrand, Vaxholms Fästnings Museum
Foldern är framtagen i samarbete mellan:




