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Kartor över Rindö. Ovan i förhållande till Stockholm, nedan aktuellt område, inringat i rött. Från Eniro. 



Kulturhistorisk värdebeskrivning – del av Rindö 3:378  5 (26) 

Inledning 

Bakgrund 
Tornstaden AB har uppdragit åt Nyréns Arkitektkontor att göra en kulturhistorisk 
värdebeskrivning av del av fastigheten Rindö 3:378 i på östra Rindö i Vaxholms stad 
inför detaljplanearbete för Dp 419, Rindö hamn, etapp 4. Syftet med planarbetet är 
att tillskapa bostäder inom Oskar Fredriksborg. En kulturmiljöinventering som 
omfattar f.d. Kustartilleriregemente KA 1 vid Oskar Fredriksborg på Rindö, Vaxholm 
har tidigare gjorts av Nyréns Arkitektkontor 2007. 

Syfte och avgränsning 
Denna rapport är ett kunskapsunderlag som beskriver och analyserar 
kulturhistoriska värden för området. Syftet med föreliggande kulturhistoriska 
värdebeskrivning är att utreda och beskriva det aktuella områdets historik, nuläge 
och kulturhistoriska värde. Rapporten omfattar endast kulturhistoriska aspekter. 
Konsekvenser av en byggnation måste analyseras närmare i ett senare skede när ett 
underlag presenterats, för att visa hur de kulturhistoriska värdena påverkas. 

Inför byggnation behöver Länsstyrelsen kontaktas, en arkeologisk undersökning av 
vissa av byggnadslämningarna kan behöva göras för att säkerställa deras status.  

Metod och källor 
Området har inventerats på plats genom observation av landskap, byggnader och 

lämningar. Källmaterial har studerats. Gränsdragningen för området är något oklar 

och har i fält uppskattats på ett ungefär. Därefter har historik sammanställts, 

nuläget analyserats och det kulturhistoriska värdet beskrivits. Nyréns 

kulturmiljöinventering från 2007 har bildat underlag för bedömningarna. I denna 

rapport används stavningen Oskar och inte Oscar, i Oskar-Fredriksborg, som är den 

historiska stavningen (efter kung Oscar II). 

Källor utgörs av Lantmäteriets Historiska kartor och karta från Fortifikationsverket. 
Pågående planarbeten samt Program för detaljplan för del av Oskar-Fredriksborg, 
Rindö hamn (2009-06-11) har ingått i studerat material. Utredningen utförd av 
Nyréns Arkitektkontor, Kulturmiljöinventering av fd Kustartilleriregemente KA 1 vid 
Oscar-Fredriksborg på Rindö (2007), utgör ett grundmaterial. Tornstaden har också 
haft en del information gällande historik. 
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Planområdet ungefärligt markerat med rött. Norr om går Oskar-Fredriksborgsvägen (väg 274). Illustration 
Tornstaden. 
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Gällande lagstiftning 
 
  

 

Plan- och bygglagen 
All befintlig bebyggelse omfattas av plan- och bygglagens krav på varsamhet vid 
ändring, enligt 8 kap. 17 §. Detta innebär att ”Ändring av en byggnad och flyttning 
av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och 
konstnärliga värden.”  
 
Vid nybyggnation i grönområden kan 2 kap 6 § tillämpas:  
 
Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 

en god helhetsverkan [---] 
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som 
inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas. 
 

Miljöbalken 
Det aktuella området ingår i riksintresset Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – 
Lindalssundet (AB 51, 58) och omfattas av Miljöbalkens 3 kap § 6. Där regleras att 
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, d.v.s. att områdets kulturhistoriska 
värden ska bevaras och skyddas från åtgärder som medför påtaglig negativ 
kulturmiljöpåverkan. Riksantikvarieämbetet beskriver ansvarsfördelningen vad 
gäller hanteringen av riksintressen: 
 

• Riksantikvarieämbetet har den nationella uppsikten. Vi fattar också beslut om 
revideringar och om nya områden ska komma till eller om områden ska utgå. 

• Länsstyrelsen har den regionala uppsikten och tar även fram förslag till 
revideringar. 

• Boverket har den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och 
vattenområden. 

• Kommunen ska i översiktsplanen ange hur riksintressena ska tillgodoses. 
 

Riksintresset  
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet 
– Lindalssundet. Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till 
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Stockholm, inklusive den alternativa passagen via Oxdjupet. Följande text ur 
Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning. 
 
Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vaxholms 
kommun)  

Motivering: 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, Fästnings- och 
skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö, 
sommarnöjesmiljö). 

Uttryck för riksintresset: 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.  

[---] 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, t ex kaserner och chefsbostäder (Vaxholms kn). 
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Riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Vaxholms 
kommun) markerat med rött. Ur översiktsplanen för Vaxholms stad. 
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Historik och kartor 
 
 

 
Det aktuella markområdet har varit skogs- eller hagmark sedan 1600-talet. Det 
började bebyggas under slutet av 1800-talet då underofficersbostäder för KA1 
uppfördes. Dessa låg strax utanför eller vid gränsen till markområdet. Av det 
bostadshus som låg nära vägen (nuvarande Kaserngatan) finns knappt några rester 
kvar. Det revs någon gång mellan 1952-1978 enligt ekonomiska kartor.  
 
Tjänstebostäderna uppfördes under första halvan av 1900-talet. Husen i öst kallades 
Vita villorna och de i väst Gärdesvillorna. Samtliga revs på 1990-talet. Nedan 
översikt från Nyréns utredning (beskuren), där finns även historik över 
kustartilleriets verksamhet på Rindö. Området är inringat i rött. 
 
Följande historiska kartor är hämtade från Lantmäteriet. 
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Karta från 1697  
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Karta från 1847 
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Häradsekonomiska kartan från 1901-06 
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Ekonomiska kartan från 1952  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här syns Gärdesvillorna och Vita villorna strax utanför eller i anslutning 
till området. Källa: Lantmäteriet. 
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Karta från Fortifikationsverket, okänt år (troligen mellan 1970-2000) med 
aktuellt område ungefärligt markerat.   
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Nulägesbeskrivning  

 
 
 
Området är beläget i ett skogsparti på Rindö, mellan Kasernvägen i söder och Oskar-
Fredriksborgsvägen i norr, precis söder om är de sk Grenadjärskasernerna belägna. 
Området är ca två hektar stort.  
 
Vegetationen är relativt tätbevuxen och består av både barr- och lövträd, sly och 
förvildade kulturväxter. I markområdets västra del löper en mindre väg till en öppen 
yta, centralt placerad i området, med en grusplan där det står en större 
förrådsbyggnad. Byggnaden är uppförd på 1990-talet. Sockeln är i betong, röd fasad 
och svart tak i korrugerad plåt samt svarta portar och stuprör. 
 
I områdets södra del ligger ett förråd uppfört mot en sluttning med väggar av grovt 
huggna granitblock murade med pärlfog. Taket är gräs- och slybevuxet. Plåtförstärkt 
trädörr, på insidan klädd med frigolit. Ovanför dörren finns ett runt hål, troligen för 
ventilation. På taket finns ett ventilationsdon.  På byggnadens norra sida finns en 
sprickbildning, troligen orsakad av sättningar i marken. Väggens stöttas av en 
stenmur. Invändigt har byggnaden jord- och betonggolv, oputsade, murade 
stenväggar med utjämnade fogar och gjutet tak. Vid ingången finns av en inre entré 
med trädörr. Innerväggar samt dörrar är i trä, i sämre skick. I taket finns armaturer, 
men kupor saknas. Förrådsbyggnaden är i gott skick. 
 
På platser i utkanten av eller som gränsar till området finns mer eller mindre 
raserade och övervuxna byggnadsgrunder, murar och trappor. Kring dessa finns 
även förvildade kulturväxter som troligen hört till trädgårdar. Huvuddelen av 
byggnadslämningarna är belägna i anslutning till den norra gränsen av det aktuella 
markområdet. Vid inventeringen i fält har gränserna för området uppskattats. 
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Kulturhistoriska värden 
 
 
 
Hela östra Rindö har höga samhällshistoriska värden genom den långa 
kontinuiteten som plats för militär närvaro och försvarsinstitution. Sedan 
uppförandet av fortifikationen Oskar-Fredriksborg 1867-1877 tillkom fler och fler 
militära byggnader. Försvarsmaktens verksamhet lades ned 2005. Den 
militärhistoriska betydelsen av Rindö och verksamheten kring Oxdjupet går genom 
sin historiskt strategiska placering inte att överskatta.  
 
En betydelsefull komponent jämte de pampiga kasernerna och övriga byggnader 
av central betydelse är de mindre uppseendeväckande ekonomibyggnader, förråd 
och uthus som tjänar området som stort. De berättar om de praktiska behoven 
som fanns på en plats som för många innebar boende och vardag. Dessa i 
sammanhanget oansenliga och små byggnader bevaras ofta inte när en miljö är så 
rik på stora, representativa och påkostade byggnader.  
 
Förhållandet mellan olika byggnadstyper förstärker vikten av att dessa små 
”servicebyggnader” också bevaras, dels för att ge en förståelse för ett 
verksamhetsområdes versifierade byggnadsbestånd, dels för att byggnaderna i sig 
kan vara byggnadshistoriskt intressanta. Som princip berör det i allra högsta grad 
också vilken och vems historia som lyfts fram. 
 
I och omkring det aktuella markområdet finns åtskilliga rester efter både 
byggnader och boendemiljöer. Här har funnits bostäder för officerare. Idag finns 
enbart, i olika grad, raserade husgrunder kvar samt en övervuxen trappa med 
räcke. Däremot finns i området flera kulturväxter, typiska torpväxter och fruktträd. 
De byggnadsrester som finns kvar från de tidigare underofficersbyggnaderna 
innehar både samhälls- och socialhistoriska värden eftersom de berättar om 
platsens historia. Likaså har de kulturväxter som finns kvar kulturhistoriska värden. 
 
Rindö är också en del av ett skärgårdslandskap med ett landskap präglat av 
småskaligt jordbruk. Av detta syns spår även i det aktuella markområdet även om 
bebyggelsen är borta idag. Området är inte ett regelrätt skogsområde utan 
snarare ett igenvuxet kulturlandskap med kulturvärden, som döljs av sly och snår. 

 
Den lilla förrådsbyggnaden i sten bär på byggnadshistoriska värden samt ett 
kontinuitetsvärde med sin genuinitet, kvalitet och oförändrade skick. 
Byggnationen med granitblock i en sluttning påminner om en jordkällare. Den har i 
viss mån även arkitektoniska värden vilket uttrycks i den omsorgsfullt utformade 
pärlfogen. Med sitt grästak och byggt i souterräng smälter förrådet väl in i 
topografin och det omgivande landskapet. Dess användningsområde har möjligen 
varit förvaring för mat. Den nyare förrådsbyggnaden vid grusvägen bedöms ha 
ringa kulturhistoriska värden. 
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Flygbild över området med platser för lämningar med kulturhistoriska 
värden inmarkerade. 
  

A. Byggnadslämningar, trappa, kulturväxter 

B. Byggnadslämningar, stenmur 

C. Förrådsbyggnad i sten 
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Påverkan på de kulturhistoriska värdena 
Aktuellt markområde som står inför att detaljplaneläggas ligger inom ett område 
som bedömts som mindre känsligt (se kulturmiljöinventering, Nyréns). Det gränsar 
till grenadjärsområdet med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som 
bedömts som relativt känsligt, med kanslihus och kaserner. Även grenadjärs-
området kommer att påverkas av eventuell bebyggelse. 
 
Även om det aktuella området bedömts som mindre känsligt anses det fortfarande 
innehålla kulturhistoriska värden i form av lämningar efter tidigare bebyggelse, ett 
förråd av sten och kulturväxter. Om platsen ska bebyggas måste hänsyn tas till 
dessa värden. Den äldre förrådsbyggnaden är viktig ur bevarandesynpunkt 
eftersom den typen av ekonomibyggnader ofta tenderar att försvinna, vilket 
försvårar förståelsen för ursprungsmiljön. Flera av de äldre byggnadslämningarna 
bör bevaras av samma anledning.  
 
Vid ett konkret byggnadsförslag behöver vidare ställning tas för hur dessa värden 
kan skyddas. Då måste också en exakt gräns för områdets utbredning fastställas. I 
området har det länge funnits bostadshus och typen är inte främmande. Det har 
emellertid varit småskaliga friliggande hus. 
 
Landskapet i det aktuella området är varierat med buskar, lövträd, stenpartier och 
berg i dagen. Vid byggnation måste naturmiljöns och landskapets kulturhistoriska 
värden och särdrag respekteras. 
 
 
 

 
 
Del av mur tillhörande riven byggnad. 
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   Grenadjärsområdet i söder sett från vägen in till området. 
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Ovan: Grusvägen från Kaserngatan in till området. Nedan: Den öppna gårdsplanen i mitten av 
området. 
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 Ovan: Nyare förrådsbyggnad med plåtfasad, vid gårdsplanen, mot öster. Nedan: mot norr.  

 



Kulturhistorisk värdebeskrivning – del av Rindö 3:378           23 (26) 

 

Ovan: Typbild på skogsområdet. Nedan: Del av det igenslyade området med kulturväxter. 
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 Ovan: Buskar i en igenvuxen trädgård. Nedan: Rester av gammal husgrund. 
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Ovan: Stenförrådet. Nedan till vänster: Insidan med gamla trälårar. Nedan till höger: Entrén. 
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