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1. Förord

Följande antikvariska utredning är upprättad av 
Paul Wilund, Wilund arkitekter & antikvarier AB 
på uppdrag av Vaxholms stad. Inventeringen berör 
det gamla regementsområdet för I26 på Rindö.  
 
På området ligger ett antal solgrottor, dvs. murom-
gärdade uteplatser, nere vid stranden. 

Solgrottornas exakta ålder är inte känd. Området 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och 
byggnaderna inom regementet är byggnadsminnen 
sedan 1987.

Paul Wilund
Arkitekt MSA, Bebyggelseantikvarie SPBA, fil.
kand. 

Mika Blomqvist
Arkitekt, kulturhistoriker

Wilund arkitekter & antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm
08-231939 & 070-6639639
kontoret@wa2.se
www.wa2.se 

2. Sammanfattning

Inom KA1 uppfördes ca år 1907 två officersbostads-
hus i två våningar. Husen ritades av Erik Josephs-
son och de är placerade utmed strandlinjen mot 
Oxdjupet. Husen står på terrasser med trappor 
ner mot vattnet. Utmed stranden ligger ett antal 
solgrottor och uteplatser. De äldsta solgrottorna är 
troligen från tidigt 1900-tal och de senast uppförda 
är från ca 1970. 

Planområdet ligger inom riksintresse AB 51,58 för 
kulturmiljövården. 
Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden, 
både enskilt och som grupp. De bör bevaras och 
vårdas. 
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3. Bakgrund och historik

På den östra stranden nedanför de två officersbo-
ställena inom Rindö 3:393 ligger ca 8 solgrottor av 
olika karaktär. Solgrottorna ligger inom fastigheten 
Vaxholm 3:1 på en sträcka av 135 meter. 

Solgrottorna ingår i ett sammanhang med de ca 25 
solgrottorna som ligger på Rindös sydöstra strand 
inom fastigheterna Rindö 3:1 och 3:382 vilka har 
beskrivits i en inventering daterad 2018-10-09. 

Det är inte helt klarlagt när solgrottorna byggdes 
men en ledning kan ges av platsens historia.  Under 
1870-77 så uppfördes Oscar-Fredriksborg. Detta 
var en förstärkning och utveckling av de äldre forti-
fikationer som funnits på platsen sedan 1500-talet. I 
samband med detta byggde Kronoarbetskåren även 
vägen över Rindö. Kronoarbetskåren bestod av 
fångar och fattiga som organiserades av fångvårds-
styrelsen. Det är inte troligt att dessa fångar upp-
förde solgrottor för rekreation vid strandkanten. 

Nästa stora skede i utvecklingen är den förläggning 
som uppfördes för Vaxholms Grenadjärsregemente 
1906-1907. Verksamheten fanns kvar under olika 
organisationer fram till 2005. Det finns ett tydligt 
samband mellan solgrottorna och regementet. 

KAFFEgRoTToR - SoLgRoTToR

Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. 
Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet 1900 och de 
blev på modet kring 1920. Kaffegrottan kan ses 
som en föregångare till bersån. En kaffegrotta bygg-
des ofta som en rund grop eller försänkning, gärna 
i en södervänd slänt. I denna hade man picknick 
eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde 
avnjutas i lä. Kaffegrottan utgjorde ett kontrollerat 
rum i naturen. I lite mer ambitiösa trädgårdar så 
var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar 
försedda med planteringar, men det var också van-
ligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen. 

Ideologiskt hör kaffegrottorna hemma i den eng-
elska parktraditionen och de ingick som överrask-
ningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgår-
dar. 

SoLgRoTToRNAS ÅLDER

De äldre solgrottorna består i grunden av kallmu-
rade stenmurar av natursten vilka är förlagda på ett 
sådant sätt att de skapar en liten terrass inskuren 
i en slänt. De innehåller därmed få komponenter 
som kan dateras. Det går dock att göra vissa upp-
skattningar utifrån solgrottornas placering, utfö-
rande och byggnadsteknik, vilken sten som använts 
och solgrottans läge. 

Solgrottor av andra typer kan vara utförda av t.ex. 
bruksmurad storgatsten eller bruksmur med sten-
flis. Denna typ har ofta en mer daterbar arkitektur 
och byggnadsteknik. Alla åldersangivelser i denna 
rapport är dock uppskattningar. 
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Caféhjulet vid Oscar-Fredriksborg. detta var en av förlustelserna vid regementsområdet på Rindö. Bild Fo20882A ur Sjöhistoriska 
museets arkiv.

Bild från öster, tagen på 1969-talet. Fotograf Bernt Fogelberg. Fo207603 ur Sjöhistoriska museets arkiv.
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4. En typisk solgrotta

Solgrottorna är belägna vid stranden i söder. De 
flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta 
av strandens lutning. En hästskoformad mur om-
ringar en terrass på västra, norra och östra sidan. 
Mot vattnet i söder är de flesta solgrottorna öppna. 
Ingången är ofta utformad så att man går in mellan 
två murar, som i en liten gång innan man svänger 
in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och in-
synsskydd. Terrassytan är i de flesta fallen grusad. 
Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en för-
stärkt strandlinje som håller terrassytan på plats. 

I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små 
trädgårdsanläggningar. Dessa finns både inne i sol-
grottorna och utanför. Många har stensatta gång-
vägar in mot solgrottan och i några fall finns det 
även rabatter med kantsten utanför solgrottan. Det 
övervägande flertalet solgrottor har dock plante-
ringar på insidan, belägna utmed den bakre muren 
där det var bra växtförhållanden. 

Några solgrottor har murade tillbehör, det kan vara 
trappor ner i vattnet, eller eldstäder. Någon enstaka 
anläggning har murade byggen för bad, inramad 
plaskdam för barn eller en plats för en båt. Det är 
dock förvånansvärt få spår av anläggningar som är 
avsedda för båtar eller bad invid solgrottorna. Det-
ta kan dock bero på att dessa var uppförda i trä och 
nu har försvunnit. En träbadbrygga finns däremot i 
anslutning till flera av solgrottorna. 

En typisk solgrotta, bestående av en låg stemur mot norr och med en terrass mot vattnet i söder, delvis inskuren i slänten. 
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LÖSA INVENTARIER

Vissa solgrottor har lösa inventarier som har en 
tydlig platshistorisk karaktär. Detta kan vara kistor 
som kommer från militären, parkbänkar från rege-
mentet eller liknande. Det är självklart svårt att på 
sikt bevara dessa men så länge de är kvar så bidrar 
de till ett avläsande av platsens historia. 

Ur ett socialhistoriskt perspektiv är även annan lös 
inredning intressant. De som använder solgrot-
torna har både byggt på dem och inrett dem med 
privata möbler, grillar och annat. På samma sätt 
har grottorna kompletterats med rabatter med väx-
ter, små trädgårdsanläggningar eller vindskydd och 
staket. Denna privata sfär som skapats på allmän 
mark utgör ett väldigt intressant exempel på hur 
lång kontinuerlig användning av en plats skapar en 
hemortsrätt och en känsla av tillhörighet. Ett slags 
sedvanerätt till platsen. 

Om det framtida syftet blir att bevara solgrottorna 
och samtidigt göra dem allmänt tillgängliga så 
kommer de värden som dessa privatiseringar ut-
gör i konflikt men en önskan om att solgrottorna 
skall uppfattas som allmänna och användbara för 
alla. Att göra solgrottorna mindre privata och mer 
allmänt tillgängliga är dock troligen enda möjliga 
vägen att hantera dem. 

5. Kulturhistoriskt värde solgrottor

Som grupp utgör solgrottorna en mycket ovanlig 
kulturmiljö. Det är oklart om så många solgrottor 
eller kaffegrottor finns samlade på en så liten yta 
någon annanstans. 

Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt 
värde då de visar på spännvidden i tillvaron inom 
regementet. De berättar både om den fritid som 
fanns och de möjligheter som den militära organi-
sationen gav att med samlade krafter skapa något 
för det gemensamma goda. Antalet solgrottor på en 
begränsad yta är troligen unikt.

Solgrottorna berättar även om 1900-talets bad 
och kroppskultur där solandet och badandet var 
viktiga delar. Solgrottorna gav då både vindskydd 
och insynsskydd vilket kan ha samband med na-
kenbadandet vilket var allmänt ända fram till sent 
1980-tal. 

Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt värde. De 
är avnämnare till kaffegrottorna från tidigt 1900-tal 
och de äldsta grottorna hör samman med de eng-
elska parkerna. Under en senare period så verkar 
de ha fungerat som små koloniträdgårdar där an-
vändarna har passat på att i en liten men detaljerad 
skala anlägga trädgårdar med rabatter och plante-
ringsytor.   



INVENTERINg SoLgRoTToR

8WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

7. Begrepp

Begreppet tillgänglig används för solgrottor som 
man utan större svårighet kan nå fram till och även 
komma in i. Svårtillgängliga solgrottor är de som är 
lite svårare att nå.

6. Värdekriterier

Vi har delat in solgrottorna i fyra värdekategorier:
 

Representerar ett lågt värde, om solgrottan 1. 
skulle försvinna eller tas bort har det en 
liten påverkan på platsens kulturhistoriska 
värde.
Representerar ett visst värde. Solgrottan 2. 
kanske inte är särskilt gammal eller är kraf-
tigt förändrad och knyter inte an till den 
byggnadstradition som de äldre solgrot-
torna har. Dessa solgrottor har dock en 
positiv inverkan på miljön i stort.
Representerar ett kulturhistoriskt värde. 3. 
Solgrottan är välbevarad och har en tydlig 
koppling till den äldre traditionen. Den 
kan vara förändrad sekundärt. Stort miljö-
skapande värde.
Representerar ett högt kulturhistoriskt 4. 
värde. Solgrottan har sitt ursprung i den 
tidigaste etableringen i form av s.k. kaffe-
grottor. Mycket stort miljöskapande värde.

8. Inventering solgrottor

DE 8 SoLgRoTToRNA I ÖSTER, NEDAN 
oFFIcERSBoSTÄLLENA TILL KA1

Grotta 
nr.

Uppskattad ålder Konstruktion Kulturhistoriskt värde 
1-4

Övrigt

1 mitten av 1900-talet Storgatsten, kallmur 2 Integrerad berså

2 mitten av 1900-talet Trä 1 Stor, tidigare skärmtak, 
brygga

3 Tidigt 1900-tal Kallmur, betong 2 Betongfundament, brygga

4 Tidigt 1900-tal Kallmur 3 Typisk solgrotta

5 Tidigt 1900-tal Kallmur 3 Typisk solgrotta

6 Tidigt 1900 tal Kallmur 3 Typisk solgrotta

7 Tidigt 1900 tal Kallmur 3 Dubbelgrotta

8 mitten av 1900-talet Kallmur 3 Stor, trädgårdsanläggning, 
flera terrasseringar
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Solgrotta 1

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång i norr. Terrass 
belagd med ärtsingel, delvis övervuxen med gräs. 

Solgrottan är murad av storgatsten i granit. Muren 
är låg, endast två stenvarv, ca 20 cm, och omgärdar 
hela solgrottan. Mot norr är gatstenen bruksmu-
rad, medan murarna mot söder saknar murbruk. 
Utanför muren omgärdas solgrottan av en busk-
plantering, en syrenberså som bitvis har uppnått 
ansenlig höjd. I norr under buskarna är även en 
mindre plantering med bergenia. Mot havet har 
buskarna spår av att ha beskurits. Muren fungerar 
som avgränsning mellan buskplanteringen och sol-
grottans terrass, och buskarna fungerar sommartid 
som vind- och insynsskydd. En yttre avgränsning 
finns utanför bersån i form av ett lågt stängsel med 
hönsnät, vilket löper runt hela grottan.

I solgrottans nordvästra hörn finns en plantering 
med kantsten av lertegel av omväxlande normal- 
och storformat.

Brygga, liksom direkt kontakt med vattnet saknas, 
men en ilandfluten träbrygga av enklare modell i 
vattenbrynet strax sydväst om anläggningen kan ha 
hört till denna.

LÖS INREDNINg

Närmast ingången finns en tresitssoffa i svart skinn, 
snarast för inomhusbruk. Framför denna ett trä-
bord av mer normal utemöbelsmodell, samt tre 
stolar i trä, två fasta och en fällbar, även dessa för 
utomhusbruk. I det nordöstra och sydvästra hörnet 
finns betongrörssektioner vilka fungerar som plan-
teringslådor.

Närmast vattnet finns en mindre, rektangulär trä-
struktur med tak av tre tvåkupiga tysktillverkade 
tegelpannor. Strukturen är en knapp meter hög, 
ungefär en halvmeter bred och djup, och öppen 
mot norr, men sluten med väggar av liggande 
omålade brädor mot de tre övriga väderstrecken. I 
väggen mot vattnet finns en öppning överst under 
taket. I botten av strukturen ligger en tegelpanna. 
Troligen är det frågan om en rudimentär vedbod.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan byggd under 1900-talets 
andra hälft. Mur och berså är förmodligen samtida. 
Åldern är mycket grovt uppskattad.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

2. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde. 
Den är visserligen sannolikt inte särskilt gammal 
eller typisk, men utformningen är förhållandevis 
ambitiös och väl genomförd. Bersårummet har 
karaktär av trädgårdsanläggning och har en positiv 
inverkan på miljön.

ÅTgÄRDSBEhoV

Vid ett bibehållande bör den låga stenmuren tas 
fram och iordningställas. Buskplanteringen bör 
ansas och beskäras.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE/PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som ett mindre parkrum i naturområ-
det.
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Bild av solgrotta 1. Exteriör från väst.

Bild av solgrotta 1. Interiör.
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Solgrotta 2

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingångar i öster och 
väster. Grusad, plan terrass med en stödmur av 
liggande stockar mot vattnet i söder, samt ett högre 
plank i norr och nordöst. 

Relativt stor anläggning med två ingångar. Den 
grusade terrassen är i dagsläget ganska övervuxen 
med örter, gräs samt mindre tallsly. En av tallarna 
är 9 år, medan de övriga fem är 5-åriga.

Terrassen är plan, mot norr är den nedgrävd i 
sluttningen, med en ”stödmur” bestående av en 
fyrkantig bjälke, och mot söder är den utfylld, med 
en stödmur av fyra varv telefonstolpar. Invid den-
nas sydöstra hörn står en gammal ek, vilken bidrar 
till att skärma av terrassen. Denna är vidare infogad 
i avskärmningen genom att ett rep är spänt mellan 
eken och ett stålrör, på så sätt formande ett enkelt 
staket.

Planket mot norr är U-format och består av omå-
lade runda stolpar av trä som spikats stående tre 
och tre på alternerande sidor om två på högkant 
stående brädor, en i överkant, respektive nederkant. 
Dessa brädor hänger på förzinkade stålrör, vilka 
är nedfästa i marken med jämna mellanrum. Lig-
gande brädor utgör plankets kröntäckning. Mot 
norr förefaller planket stå på den liggande bjälken. 
Planket är materiellt i förhållandevis gott skick, 
men är skevt, vilket möjligen tyder på en viss insta-
bilitet. Mot nordöst där planket skärmar av en del 
av terrassens östra sida, trappar det ned i två steg 
efter terrängens lutning. Vid ingången finns en en-
kel grind, bestående av en bojsten i betong med en 
bojten kopplad till plankets sydöstra ände med en 
kätting i schackel. Mot väst har planket vält utåt, 
och ligger på marken.

Mot söder sträcker sig en enkel brygga på stolpar 
ut i vattenbrynet. Under denna skymtar en enklare 
grundläggning av natursten. Bryggan saknar en del 
brädor och företer ett rangligt intryck. Dikt öster 
om bryggans anslutning till stödmuren finns en en-
kel trapp med vangstycken av plåt och tre sättsteg 
av sträckmetall, som leder ned till marknivån.

Över terrassens mitt, i väst-östlig riktning, reser 
sig också en ställning av stålrör, som förmodligen 
tillsammans med planket utgjort underlag för ett 
enklare skärmtak av ganska stora dimensioner.

LÖS INREDNINg

Grottan förefaller ha varit övergiven under ett 
antal år, och innehåller ett stort antal lösa föremål 
av varierande ålder. Mest anslående är det stora 
blekgröna plåtskåpet, som är så typiskt för platsen. 
Det är med all sannolikhet av militärt ursprung, 
och utgör en del av terrassens avgränsning mot 
nordväst. Tidigare har det dock stått innanför den 
nu nedvälta delen av planket.  Längs den västra 
sidan finns också en stor soptunna av grön metall 
av märket Revolt med lock, bakom vilken en blå 
s.k. brassestol ligger hopfälld, samt underreden i 
stål till ett bord och en grill. Metallunderredena är 
förmodligen det som återstår av en gång kompletta 
möbler, vars trädelar inte överlevt tidens tand.

Mot norr finns ett utebord samt en karmstol, bägge 
i vit plast och av generisk modell. Här hänger också 
på planket två små amplar i trä. Mot planket i 
nordöst finns en stor, mörkgrön plywoodlåda med 
inrasat lock, också den av militärt ursprung, samt 
ett cementrör. I lådan finns rester av en s.k. brasse-
stol. Nordost om solgrottan finns en gungställning 
i vitmålade stålrör.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan av ganska sent datum. Inga 
spår finns på platsen av någon äldre anläggning av 
typen kaffegrotta. Den befintliga grottan daterar sig 
förmodligen till den senare delen av den militära 
tiden på platsen. Det som är intressant med an-
läggningen är att den är förhållandevis stor, att den 
ligger nära och inom synhåll från officersbostads-
husen (vilket sannolikt föranlett det täta planket), 
samt den ambitiösa skärmtakslösningen och stål-
rörskonstruktionerna. Anläggningen har sannolikt 
varit övergiven i tiotalet år.
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KULTURhISToRISKT VÄRDE

1. Anläggningen har ett lågt kulturhistoriskt värde. 
Då den utgör en senare typ av solgrotta, samt 
sannolikt är av yngre datum, saknar den starkare 
koppling till platsens kulturhistoriska värde. Detta 
vägs till viss del upp av de lösa inventariernas tyd-
liga koppling till den militära verksamheten på 
platsen.

ÅTgÄRDSBEhoV

Vid ett bibehållande så bör trädelarna stabiliseras 
alternativt rivas. Terrassytan är övervuxen och be-
höver röjas från sly och örter. Ev. tillförs nytt grus. 
Metallskrot och plastmöbler bör tas bort. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Ett återställande av den naturliga strandsluttningen 
bör övervägas. 



INVENTERINg SoLgRoTToR

14WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

Bild av solgrotta 2. Interiör.

Bild av solgrotta 2. Vy från nordost.
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Bild av solgrotta 2. Brygga.

Bild av solgrotta 2. Plywoodlåda av militärt utsprung.
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Solgrotta 3

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång vid strandkanten 
i väster. Gräsbevuxen terrass med singel.

Solgrottan avgränsas mot vattnet av en strandsko-
ning av stenblock, på vilken liggande kantsten ut-
gör en låg sarg. Kantstenen är huggen, rundad till 
formen, och har förmodligen ursprungligen varit 
ämnad för något annat bygge. I övrigt avgränsas 
solgrottan mot omgivningen huvudsakligen av den 
lösa inredningen. Mot norr och öst kan dock två 
varv av mindre stenar skönjas, som utgör rest av 
en äldre kallmur. Bitvis har denna sekundärt kom-
pletterats med bruk. Möjligen har anläggningen 
utgjort två separata solgrottor, möjligen med en 
gemensam ingång i mitten av den norra muren. 
Mot nordöst finns även två träd som avskärmar 
solgrottan.

Längs östra sidan av terrassen ligger ett vitt flyt-
element i plast. Närmast terrassens sydöstra hörn 
finns en låg, gjuten betongkonstruktion, knappt 
en meter i kvadrat, med ett runt ”brunnslock” i 
trä ovanpå. Detta är förmodligen en del av en av-
loppsanläggning, som saknar direkt samband med 
solgrottan.

Vid det sydvästra hörnet övergår terrassen i ett gju-
tet betongfundament för en i vattnet utskjutande 
brygga av trä. Vid fundamentet är fäst en vit flagg-
stång av kortare modell.

LÖS INREDNINg

Grottan ger inte intryck av att ha använts nyli-
gen. Ett utemöblemang i trä av nyare modell står 
prydligt mitt på terrassen. En parasollfot i metall 
av sen tillverkning finns i anslutning till detta. En 
av tegel och natursten murad grill med kåpa står 
mot norr. I denna finns galler, plåt, badtermometer 
samt diverse formar och plastkrukor. Mot öst står 
två plåtskåp med ryggarna mot varandra, men med 
avstånd mellan, varpå ligger ett enkelt tak av brä-
dor och trapetskorrugerad plåt, som utgör ett slags 
förvaring. Mellan dessa finns, under tak, rester av 
skumplastdynor.

Strax norr om skåpet är en lår märkt ”Flygvapnet 
tältspis m.m.”, fylld med rester av skumplastdynor. 
I anslutning till denna del finns även ett oljefat, en 
bojkropp samt en förfallen rosenbåge.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Solgrottans ålder är svårbestämd. Det som syns 
på platsen idag är huvudsakligen av senare datum, 
men strandskoningen och stenarna mot norr kan 
vara rester efter en äldre solgrotta.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

2. Anläggningen har ett visst kulturhistoriskt värde. 
Resterna av äldre solgrottor på platsen, samt den 
ambitiösa strandskoningen och det gedigna brygg-
fundamentet är speciellt för denna solgrotta. 

ÅTgÄRDSBEhoV

Platsen bör rensas upp från lösa föremål. Bryggan 
bör repareras alternativt rivas.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. 
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Bild av solgrotta 3. Exteriör från nordväst.

Bild av solgrotta 3. Kantstenarna på terrassens södra sida är behuggna stenar som hämtats från någon fortifikation i närheten. Troli-
gen är stenarna från en takfot på en redutt. 
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Solgrotta 4

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Stor, trapetsoidformad anläggning med ingång i 
öst. Terrassen belagd med kalkstensplattor i norr, 
i söder grusad och delvis bevuxen med gräs och 
tallsly.

Mot norr, öst och väst, samt delvis mot vattnet i 
söder, avgränsas terrassen av en meterhög mur av 
stenblock av olika storlekar. Delvis tuktad, sekun-
därt placerad sten. Murbruk finns på flera ställen 
i muren, men den är inte genomgående bruksmu-
rad. Detta tyder på att murbruket är resultatet av 
senare kompletteringar eller lagningar.  I botten av 
muren finns ett antal mycket stora stenar, medan 
storleken avtar ju högre upp i muren man kommer. 

Ingången i öst flankeras av två blåmålade accenter, 
den ena en sten, den andra ett i marken nedstucket 
cementrör, vilket tjänar som blompotta, och företer 
ett tämligen festligt intryck. Ett likadant cementrör 
som förmodligen tjänat som askkopp finns även 
mitt på terrassen. Norra halvan av muren omges 
exteriört av ett antal uppvuxna träd, vilket tyder på 
att terrassen hållits röjd till relativt sen tid. I norr 
är muren utformad så att en mindre plantering 
ernåtts i ögonhöjd. I söder övergår stenmuren i en 
strandskoning av stenblock.

Invid ingången i öst finns en plantering med ber-
genia. En likadan plantering finns även inne i sol-
grottan, vid den västra muren.

I söder finns en lång brygga av trä, som gått rakt ut 
i vattnet. Denna har dock flutit iland och ligger nu 
i vattenbrynet, parallellt med detsamma.

LÖS INREDNINg

Grottan förefaller inte ha använts nyligen. Mot 
norr finns en stålrörsställning till en hammock, i 
vilken en hopfälld s.k. brassestol och stålramen till 
en solstol ligger. Tre vita plaststolar står prydligt 

staplade mot den västra muren. En vit blompotta 
i plast av klassicerande modell står vid det sydväs-
tra hörnet. Strax norr om ingången i öst, utanför 
muren, finns en bitvis grönmålad, plåtskodd trälår 
med lock.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottans murar av relativt hög ålder. 
Kallmurarna är förmodligen uppförda under mili-
tärtiden, och är typiska för solgrottorna på platsen. 
Inredningen och cementrören är däremot sentida.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Anläggningen har ett kulturhistoriskt värde. 
Kallmurarna är av typiskt format och utförande för 
de för området karakteristiska solgrottorna. En god 
representant för sin typ, och i förhållandevis gott 
skick.

ÅTgÄRDSBEhoV

Anläggningen bör städas upp och röjas från sly. 

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev. 
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas. 
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Bild av solgrotta 4. Exteriör från syd (sjösidan).

Bild av solgrotta 4. Stenmur.
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Solgrotta 5

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Hästskoformad solgrotta med ingång i öster. Ter-
rass med grus och delvis stenläggning.

Solgrottan omgärdas mot norr av en kallmur med 
spräckt eller sprängd sten i varierande storlekar. 

Ett stående fibercementrör och en yvig nyponbuske 
är placerade i den förmodade ingången. Utanför 
ingången finns en mindre betongplatta samt en 
liten bergknalle. Det är möjligt att ingången ur-
sprungligen haft en annan placering.

I terrassens mitt, i öst-västlig riktning, går en låg, 
avfasad trappning av kalkstensplattor. Strax söder 
om denna ligger två betongplattor.

Mot vattnet en stenig strand, som förmodligen inte 
är anlagd.

LÖS INREDNINg

Inne i grottan finns mot norr en träsoffa över vil-
ken en solsäng ligger slängd. Invid detta två vita, 
hopfällda solstolar utan dynor. En svart sopsäck 
som kan ha fungerat som ett överdrag ligger över 
muren. Några lösa brädor ligger travade mitt på 
terrassen på ett stycke gallerdurk. Omedelbart 
öster om solgrottan ligger en huvudsakligen röd 
roddbåt i aluminium uppdragen. Strax nordväst 
om solgrottan finns en röd bränsletank av märket 
Mariner.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Äldre, eventuellt ursprunglig anläggning av karak-
teristiskt utförande. Att muren är av spräckt sten 
kan möjligen placera den något senare i tiden. 
Ovanligt för denna anläggning är att möjligheter 
att ta sig ned till vattnet saknas. Svårtillgänglig, då 
tydlig ingång saknas. Anläggningen har inga tecken 
på att ha använts det senaste decenniet.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Anläggning med kulturhistoriskt värde. Typisk.

ÅTgÄRDSBEhoV

Röjning av vegetation.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev. 
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas.
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Bild av solgrotta 5. Exteriör från öst.

Bild av solgrotta 5. Exteriör från nordost.
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Solgrotta 6

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Rektangulär solgrotta med ingång i väster via trä-
trappa. Terrass belagd med grässvål.

Solgrottan är murad av storgatsten i granit. Muren 
är låg, endast tre stenvarv, ca 30 cm, och omgärdar 
solgrottan i norr och väster. Gatstenen är bruksmu-
rad. 

I söder finns en kajanläggning med stenkista. 
Denna kan utgöra en äldre grundläggning för en 
tidigare byggnad. Detta torde i så fall ha varit en 
badstuga. Placeringen mellan de två regements-
byggnaderna liksom solgrottans rektangulära form 
kan även tala för detta.

Mot öst och väst avgränsas solgrottan av staket 
och plank av trä. Bl.a ett hemsnickrat och vitmålat 
kryssräcke i ett nätt format, vilket bildar avgräns-
ning mot stranden utanför solgrottans förlängning.

Utanför solgrottan mot norr finns en liten träd-
gårdsanläggning med rosenbuskar, samt ett antal 
rabatter med lammöron (Stachys byzantia), en växt 
som var populär i början av 1900-talet.

Utanför solgrottans ingång i väster finns en liten 
sjöbod av rödmålat, sågat, ospontat virke. Tak av 
pappklädd plywood. Innehållande gängse sjöbods-
effekter.

LÖS INREDNINg

Öster om denna anläggning, alltså mellan denna 
anläggning och solgrotta 5, finns en öppen yta som 
synbarligen utgjort upplag för båtar. En båt ligger 

fortfarande kvar (se solgrotta 5).

Mot muren i norr finns en hammock i stålrör, fylld 
med trästolar. I ett tidigare hamlat träd i nordväst 
finns ett fågelbord, idag tämligen invuxet. I norra 
delen av trädgårdsanläggningen norr om den 
egentliga solgrottan finns ett oljefat på vilken en 
liten, lövformad grön handkratta/rensjärn ligger.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Troligen är solgrottan byggd under 1900-talets 
andra hälft. Åldern är mycket grovt uppskattad. 
Anläggningen är idag svårtillgänglig då trappan har 
förfallit, och solgrottan i övrigt är förhållandevis 
invuxen.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Solgrottan har ett visst kulturhistoriskt värde. 
Den är visserligen sannolikt inte särskilt gammal 
eller typisk, men utformningen är förhållandevis 
ambitiös och väl genomförd. Trädgårdslämningar 
samt rester av tidigare bebyggelse bidrar till värdet.

ÅTgÄRDSBEhoV

Vid ett bibehållande bör den låga stenmuren tas 
fram och iordningställas, samt ingången röjas och 
iordningställas. Buskplanteringarna bör ansas och 
beskäras för att säkra tillgängligheten. Om platsen 
ska nyttjas för allmänhetens bruk, bör sjöboden 
och lösa inventarier avlägsnas. Sjöboden bör i så 
fall dokumenteras före rivning. Om platsen fortsatt 
nyttjas enskilt kan sjöboden istället rustas upp.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Kan nyttjas som ett mindre parkrum i naturom-
rådet. Bevaras. Vid ev. framtida ny detaljplan bör 
solgrottan skyddas.



23

INVENTERINg SoLgRoTToR

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

Bild av solgrotta 6. Bakom hammoken syns den övre terrassen med planteringsytorna.

Bild av solgrotta 6. Mot sjön har grottan staket med kryss samt vindskydd.
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Solgrotta 7

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Dubbelgrotta av kallmurad natursten med ingång i 
väst. Utdraget hästskoformad. Terrass med grässvål, 
samt delvis belagd med makadam.

Grottans ingång angörs via en trappa av stenhäl-
lar. Grottan avgränsas mot norr av kallmuren. I öst 
buktar grottan ut så att en mindre solgrotta bildas, 
denna har direkt kontakt med vattnet. Grottan har 
ungefär formen av ett litet och ett stort U (uU).

Mot vattnet en ca en meter hög stödmur av be-
tong uppblandad med mycket fyllnadssten. I be-
tongmuren är fastgjutet armeringsjärn som håller 
sliprar, vilka i sin tur håller ett räcke av vitmålade 
brädor. Buskplantering mot räcket i sydöst. Räcke 
och sliprar ställvis brandskadade. I väst en trappa 
med tre betongsteg ned till stranden, nedskuren i 
terrassen, med sidoväggar av bruksmurad gatsten.

LÖS INREDNINg

Ett teakbord står mitt på terrassen. Det är nogsamt 
inpackat i en med stenar förankrad svart presen-
ning i nyskick. Ett mörkgrönt utemöblemang i 
plast, om tre stolar och ett bord, synbarligen rela-
tivt nytt, står strax öster om teakbordet, samt en 
äldre vit plaststol i utbuktningen mot öst. Nedan-
för trappan ligger ett omkullvält träbord, sannolikt 
hembyggt.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Inredningen och möblerna ser ut att användas. Att 
terrassen inte har några tecken på att växa igen talar 
också för att anläggningen är i bruk. Samtidigt har 
anläggningen vissa skador, som inte har åtgärdats. 
Kallmuren är äldre, förmodligen från samma tid 
som de äldsta solgrottorna på platsen, alltså tidigt 
1900-tal. De murade partierna mot vattnet bör 
däremot ha tillkommit senare, kanske runt 1900-
talets mitt.

KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning, troligen en 
av de äldre anläggningarna. 

ÅTgÄRDSBEhoV 

Ingången bör röjas så att solgrottan blir mer lät-
tillgänglig.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev. 
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas.
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Bild av solgrotta 7. Grottan består av två delar, den närmaste lite större terrassen och bakom denna en mindre terrass där den vita 
stolen står. I bakgrunden anas sjöboden som hör till solgrotta 6. 

Bild av solgrotta 7. Grottan avgränsas ner mot vattnet av en mur av betong med stora stenar som fyllning. Även i denna mur ligger 
två stolpar i vilka staket är infäst. I bildens vänstra del grottans bakre mur utförd i för solgrottorna typisk kallmursteknik. 
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Solgrotta 8

mATERIAL/UTFÖRANDE/SKIcK

Stor, formalt komplex solgrotteanläggning bestå-
ende av flera delar. I starkt sluttande terräng.

När man närmar sig solgrottan från norr, rör man 
sig via flera terrasseringar med trätrappor emellan. 
Ursprungligen har anläggningen nåtts via en trappa 
som ansluter strax väster om det västra officersbo-
stadshuset. Mellan denna trappa och resten av an-
läggningen löper idag den nyanlagda gångvägen.

I anläggningens övre delar har terrasserna träd-
gårdskaraktär med flera planteringskärl och od-
lingstäppor. Här finns även flera vattentunnor i 
blå plast. Planteringar i pallkragar förekommer, 
men även odling på friland. I den västra delen av 
den övre platån finns bråte och en rök av trä märkt 
JUR. Den senare innehåller elkontakter. Dessa 
delar av anläggningen avgränsas huvudsakligen 
genom placeringen i den kuperade terrängen, men 
bitvis finns hemsnickrade staket.

Närmast vattnet finns en terrass belagd med sand 
samt ett skärmtak av vit trapetskorrugerad plast, på 
en stomme av brunmålat trä. Terrassen omges av 
en bruksmurad stödmur, i vilken det mot väst är 
inmurat en konstfärdigt utförd grill i samma mate-
rial. Denna del av solgrottan avgränsas mot vattnet 
av en stödmur som uppåt och mot terrassen avslu-
tas med en ca 40 cm hög frimur. Murarna är utför-
da i stenflisor, som är satta så att det översta skiftet 
bildar en plan yta. Vid öppningen mot bryggan är 
ett mindre grindhål där den förhöjda muranslut-
ningen på var sida avslutas med en kalkstensskiva. 
Denna del av anläggningen har en omisskännlig 
medelhavskaraktär. Väster om grindhålet är en 
planteringslåda murad mot muren.

Omedelbart öst om terrassen finns en sluttande 
trädgårdsyta med flera odlingsbäddar. Denna av-
gränsas i norr och väst med ett lågt, hemsnickrat 
spjälstaket. Mot öst avgränsas den, och anlägg-
ningen, med en spaljé av drivved, samt av tre grön-
målade förvaringsmöbler.

Mot vattnet finns en stor och välbyggd brygga, i 
gott skick, som har en ”knäck” på omkring 30 gra-
der samt en enkel handledare i form av ett tunt rep 
spänt mellan stolpar. 

LÖS INREDNINg

Inom anläggningen finns flera förvaringsskåp, av 
hembyggd modell. Under skärmtaket, ovanpå 
stödmuren finns ett hemsnickrat förvaringsskåp av 
plywood i mörkgrönt, innehållande bl.a. leksaker. 
Här finns även ett utemöblemang i trä, nogsamt 
övertäckt med en grön presenning.

I öst finns tre grönmålade förvaringsmöbler. De två 
första, från norr, består av främre respektive aktre 
halvan av en träeka. Dessa är öppna och innehåller 
trädgårdsredskap. Den tredje är byggd av masonit 
och har två luckor, samt en öppning med en infäst 
presenning. Över denna möbel är målat INA med 
röd färg. Denna möbel innehåller ett litet utekök, 
samt en del hygienartiklar och insektsgift. Här står 
också en liten kärra med en korg för trädgårds-
avfall, och här hänger en boj som också är märkt 
INA. Omedelbart söder om detta hänger CD-ski-
vor på ett snöre som är spänt mellan två träd som 
växer i vattenbrynet.

ÅLDER/hISToRIK/FÖRÄNDRINgAR

Det finns flera tecken på att anläggningen varit i 
bruk endast för ett fåtal år sedan, senast 2014. Den 
förefaller dock inte ha använts de senaste åren. 
Anläggningen har en starkt privat karaktär, som 
en villaträdgård. Detta är mycket ovanligt på mark 
som omfattas av allemansrätten. Det mesta av den 
fasta och lösa inredningen har dessutom en hem-
byggd karaktär, och är byggt på plats av material 
från platsen, vilket ger anläggningen en stark för-
ankring och en mycket speciell atmosfär. Detta är 
en solgrotta som med säkerhet tilldragit sig många 
avundsjuka och beundrande blickar.

Närheten till gångvägen gör anläggningen lättill-
gänglig, men trapporna är delvis flyttade, förmodli-
gen i samband med anläggandet av gångvägen. Ev. 
har de skadats i samband med detta.

Anläggningen är unik i sitt utförande och i sin 
omfattning. Placeringen i den branta sluttningen är 
också ovanlig. En åldersbestämning är svår att göra, 
men de murade partierna är uppskattningsvis från 
mitten av 1900-talet.
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KULTURhISToRISKT VÄRDE

3. Kulturhistoriskt värdefull anläggning. Anlägg-
ningen är ovanlig till såväl storlek som utförande, 
vilket delvis väger upp att den inte hör till de äldsta 
solgrottorna. Den har också en mycket stark kopp-
ling till platsen genom att allt är byggt på plats med 
material från platsen. Den är vidare tydligt kopplad 
till regementet genom de många trapporna. An-
läggningen har även mycket starka miljöskapande 
värden.

ÅTgÄRDSBEhoV

Anläggningen är huvudsakligen i gott skick, men 
trapporna som gör den kuperade terrängen fram-
komlig behöver rustas upp. Om anläggningen ska 
nyttjas av allmänheten behöver sannolikt det mesta 
av den inredning som ger anläggningen dess sär-
prägel avlägsnas. Om anläggningen även fortsätt-
ningsvis ska nyttjas enskilt kan inredningen istället 
bevaras.

FÖRSLAg PÅ NyTTjANDE / PLANBESTÄmmELSER

Bör nyttjas som rekreationsplats. Bevaras. Vid ev. 
framtida ny detaljplan bör solgrottan skyddas. Kan 
ev. disponeras av närliggande brf.
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Bild av solgrotta 8. Grottan är som en egen värld med flera områden. I grottans övre del en trädgård samt en rök. I den nedre delen en 
ambitiös terrassanläggning med grill, soltak och brygga. 

Bild av solgrotta 8. Grottan är kulturhistoriskt intressant då det är en tämligen stor och ambitiös anläggning som uppförts mer eller 
mindre med byggnadsmaterial hittat på platsen. Grottan utgör också exempel på en typ av landskapsarkitektur utförd utan inbland-
ning av arkitekter. 
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Bild av solgrotta 8. Exempel på de fint utförda murarna mot vattnet med utvalda släta stenar i murens krön

Bild av solgrotta 8. Cornelius grav från 2002.
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9. Risker, möjligheter och förslag på 
planbestämmelser

Solgrottorna har höga värden och de kan sägas 
ingå som värdebärande delar i riksintresset för kul-
turmiljövården. Värdebärande uttryck i riksintres-
set med relevans för solgrottorna är bland annat 
försvarsanläggningarna och de olika uttrycken för 
rekreationslivet i skärgården.

Solgrottorna har även höga värden i sig själva. Som 
kulturmiljöer visar de väldigt tydligt på livsbeting-
elserna på platsen, tillgången på tid och det tidiga 
1900-talets trädgårdsinfluenser. Solgrottorna berät-
tar även om rekreationslivets villkor långt fram i 
vår tid. 

RISKANALyS

Omvänt så innebär avsaknaden av skydd i plan en 
risk för förändringar som skulle skada de kulturhis-
toriska värdena. Det finns till exempel en risk att 
solgrottornas relativt privata karaktär ses som ett 
problem i förhållande till en önskan om att stran-
den skall vara tillgänglig för alla. 

mÖjLIghET

Om solgrottorna ges ett planskydd så får de en viss 
status som kulturmiljöer och de skyddas från fram-
tida rivningar eller större förändringar. Det finns 
även möjligheter att i en ev. framtida detaljplan 
reglera solgrottorna så att de blir delar av en park-
miljö där alla ytor får användas av alla. De kommer 
troligen att bli väldigt attraktiva och det finns en 
möjlighet att denna strandlinje blir ett resmål från 
närområdet. Med en möbleringstyp som är gemen-
sam för alla solgrottor så förstärks denna möjlighet. 


