
Det gamla kasernetablissementet vid OF 

ett forsok att at framtiden hevara minnet av hur ^'det var en gdng\ 
Av Mauritz Carlsson 

Artikelforfattaren ar stor tack skyldig museivannerna bverste Allan Cyrus 
och herr Einar Linner for vardefuli forskarhjalp. 

"Gamla sjukhusets" karaktaris t iska byggnad, ett av OF:s kultur-
minnen revs och brandes forsommaren 1967. Darmed forsvann annu 
en vasentlig del av det gamla kasernetablissementet. Kvar av detta 
stod da t. V . endast "kanslihuset", i sin skroplighet annu mera blot-
tat an forut, och en forradsbyggnad i fastningsbacken byggd 1867*). 
"Kansl ihuset" motte sitt ode vid en stort anlagd brandovning den 
14 dec. 1968. 

Under mer an hundra ar hade den forstnamnda byggnaden med 
skiftande funktioner t janat sitt andamal . Ar 1853 uppfordes den pa 
Enholmen utanfor Slite pa Gotland. Det skedde sasom ett led i for-
svarsberedskapen infor Krimkriget (1853—1856), vilket ju kom att 
berora aven Ostersjon och Bottenhavet med Gotland och Aland. 

Mot slutet av 1860-talet paborjades Oscar-Fredriksborgs fort. Er-
forderlig mark exproprierades fran hemmansagare Carl Johan God-
bergs agor 1869^). Den stora arbetsstyrkan, som i huvudsak bestod 
av kronoarbetskarlar , behovde forlaggningslokaler i narheten. Ka-
ponjaren pa Varmdo, som anvandes for detta andamal , blev otill-
racklig. 

Fortifikationsbefalhavaren i Vaxholm, davarande majoren Clas 
Robert Ljungberg^), r i tade 1869 en forlaggningsbyggnad (kopia i 
fastningsmuseet) i samband med besiktning av byggnader pa En
holmen. Han fann det s. k. befalshuset darstades lampligt att flytta 
till Rindo. Det beraknades att i sin nya form kunna rymma 140 man, 
en officer och tva underofficerare samt rum for nagra tillfalligt 
sjuka jamte ett forradsrum. 

Av Ljungbergs besiktningsrapport framgick bl. a. att byggnaden 
var 139,25 fot lang, 30 fot b red och 14 fot hog till takfoten. Den hade 
4 forstugor och 16 storre och mindre rum, alia forsedda med vitgla-
serade kakelugnar . Dar fanns 34 st fonsterlufter j amte 2 st halv-
runda gavelfonster, 16 st enkla halvfranska dorrar och 4 dubbelpor-
tar. Byggnaden hade i uppforande och underhal l kostat kronan i 
runt ta l 20.000 rdr . rmt . 
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"Gamla sjukhuset" vid OF strax fore rivningen 1967. Byggnaden jlyttades fran 
Slite pa. Gotland 1869.1 bakgrunden "Gamla kansliet". (Anderssons Foto) 

Skyddade for fiendens eld — — — 
I en skrivelse till chefen for fortifikationen den 6 aug. 1869 fore-

slog Ljungberg att byggnaden ifraga skulle flyttas till Rindo ostra 
del. Han preciserade platsen for dess ateruppforande "strax ti l l 
hoger oni nya krigsvagen a den av k ronan exproprierade marken for 
Skansenanlaggningen, dar ett litet kru thus ar belaget som latt kan 
flyttas at s t randen" och anforde som ytterligare motiv "at t dessa 
lokaler, skyddade for fiendens direkta eld, med fordel kunna an
vandas under krigstider till forlaggning at garnisonens forstarkning". 

Ljungberg foreslog ocksa i detalj hu r byggnaden skulle aterupp-
foras. Dar angavs bl . a. fem portar . (Antalet blev fyra under senare 
tid. En ingang med forstuga a byggnadslangdens norra del igensat-
tes vid ombyggnad 1905 i samband med att denna del av byggnaden 
iordningstalldes till underofficersbostad). 

Nedtagning, t ransport och ateruppbyggnad kostnadsberaknades 
till 5.537 rd r 9 ore rmt. 

Ljungbergs forslag insandes den 14 aug. till Kungl. Maj : t med 
liemstallan om planens forverkligande. 
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Arendet behandlades med en for denna t id anmarkningsvard 
snabbhet . Redan den 2 September s. a. bifolls framstallningen genom 
ett kungl . brev till Chefsambetet for fortifikationen dar det inled-
ningsvis he te r : 

"Uti underdanigt memorial den 14 sistlidne augusti haven I hemstalh 
att utav a Enholmen vid Slite befintliga trabyggnaderna det s. k. befals
huset matte fa nedtagas och flyttas till Rindo samt darstades a den for 
kronans rakningen nyligen exproprierade delen av Rindon invid den un
der utforande varande nya militarviigen anyo uppforas och inredas atl 
anvandas till bostad at det vid befastningsarbetena a skansen anstallda 
kronoarbetsmanskapet med befal, varjamte I foreslagit, att den harfor 
uppkomna kostnad, enligt insant kostnadsforslag beraknad till 5.537 Rdr 
9 ore, finge bestridas av de under Armeforvaltningens Fortifikationsde-
partement stallda arrendejordskylds- och tomtoremedel ",*) 

Arbetena med genomforandet av flyttningen paborjades genast. 
Redan mot slutet av aret var byggnaden uppford pa den nya platsen. 

Samtidigt med att arbetet ha rmed pagick flyttades — aven detta 
efter forslag av Ljungberg och med Kungl . Fangvardsstyrelsens med-
givande^) — en pa vastra delen av Rindo befintlig arrestbyggnad till 
samma plats vid OF, dar salunda ett kasernetablissement nu borjade 
ta form. Denna byggnad skulle — forutom att in rymma arrester — 
inredas med tva t t rum och kok for den pa platsen forlagda arbets
styrkan. Fore nedtagningen var den 49 fot lang, 27 fot bred och 
11,5 fot hog till takfoten. Den inrymde 14 celler och 8 eldstader 
samt hade 4 skorstenar, 9 dorrar och 14 fonster. 

Arrestbyggnaden placerades framfor den nyuppforda kasernen 
och parallel l t med denna. 

Efter ateruppforandet inrymdes dar 8 celler med t i l lsammans 4 
eldstader. I koks- och tvattavdelningen installerades 4 st j a rnpannor 
rymmande 60 kannor vardera. 

Ljungberg rappor terar den 30 november att flyttningen var genom-
ford. Totala kostnaden var ej fullt 2.000 rdr . rmt^) . 

Den 14 december 1869 kunde Ljungberg rappor tera till Ghefen 
for fortifikationen: 

"Med anledning av att arbetena pa kasern, arrest- och kokhus a Rindo 
vid Oxdjupet nu sa fortskridit att dessa byggnader at kronoarbetskorpsen 
harstades till begagnande kunna upplatas senast vid arets slut eller med 
all sannolikhet kring julhelgen sa far jag viirdsamt anhalla, att genom 
Chefsambetets forsorg Kongl. Fangvardsstyrelsen matte anbefalla krono-
arbetskompanichefen harstades, vid namnda tid vara beredd till sagda 
lagenhet forflytta den dartill avsedda manskapsstyrkan." 
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"'Gragubbarna^' flyttar in, trdngs, undervisas 
och flyttar dter ut. 

Kongl. Fangvardsstyrelsen, som i sin tur fick denna rapport") 
vidarebefordrade den till chefen for 11. kronoarbetskompaniet k a p 
ten Carl Er ik Zimmerman^) som den 29 dec. 1869 utfardade kom-
paniorder om forflyttning av kronoarbetskarlar vari bl . a. (bar i 
utdrag) foreskrevs att 140 man skulle forlaggas dar fr.o.m. den 
30/12. 

1. 30 man till kronoarbetskasernen a Rindo ostra. I morgon forflyttas 
ytterligare 110 man till namnda kasern. Lojtnant Palm med sergeant Ek-
strom avmarschera med styrkan sa fort de hinna bliva fardiga och fa per-
sedlarna skickade med angbaten (Jarl) savida den kan ga. I annat fall 
skall var karl bara sina. Sergeanterna Spangberg, Svanberg och Ekstrbm 
kommer tills vidare att bo i kasern och skall sergeant Spangberg hand-
hava all ekonomi sasom proviantering och rustkammare darstades. 

2. Lojtnant Grandinson") bar tills vidare befalet over styrkan vid 
Fredriksborg och skall darfbr inflytta i nya kasernen. Under helgen aro 
alia tre underofficerarna jourhavande och fordelas enligt Lojtnantens 
gottfinnande. 

3. Jourhavande underofficerare pa bada stallena skola varje afton kl. 9 
sedan portarna aro stangda och kl. 5 om morgnarne gora noggrant upp-
rop med manskapet for att tillse det ingen otillbbrligen avlagsnat sig. 
Over verkstalligheten av dessa upprop skall jourhavande officer noga 
vaka. 

4. En trumslagare uttages som aven gar pa arbetet och skall tapto slas 
kl. 9 aftnarne och revelj kl. 7 morgnarne. Trumman erhalles af Fortifika
tionen och paslag givas, aven allt detta vid nya kasernen. 

Den nu uppforda kasernen var som sagt avsedd for 140 man och 
alia platserna belades. Utrymmena var sannerligen inte spatiost till-
tagna. Av de ursprungliga sexton rummen hade flertalet sammanforts 
till fyra logement i bottenvaningen. (Den ovre vaningen inreddes 
ej bel t forran vid en ombyggnad 1905—1906). I bottenvaningen 
placerades enligt Ljungbergs r i tning dubbelsangar alldeles intil l 
varandra sa tat t att kar la rna maste ta sig i sina baddar fran gav-
larna. 

En skola for undervisning i lasning, skrivning, rakning och att balsa 
militariskt m. m. hade tidigt inrattats i en av de tre kronoarbetskaserner 
som uppfordes pa vastra delen av Rindo i borjan av 1840-talet. Larare var 
subalternofficerare ur armen. I skolan meddelades undervisning 6 timmar 
i veckan november t.o.m. mars manader. Manga kronoarbetskarlar kunde 

23 



"Gamla kanslihuset" vid OF fran 1920-talet. Byggnaden flyttades fran Dalaro 1878, 

varken lasa eller skriva. Efter det att kasernerna brunnit (se not 6) flyt
tades kronoarbetarna till Vaxholms kastell, dar de fbrlades i Norra och 
Ostra donjonerna. Skola inrattades i Norra donjonen och 1877 i Rindo 
redutt. For styrkan pa Fredriksborg holls skola tidvis darstades och vid 
Oscar-Fredriksborg sannolikt pa vinden i kronoarbetskasernen. Den siste 
"skollararen" for kronoarbetskompaniet pa Rindo var underlbjtnanten 
vid Kalmar regemente Gottfrid Phalen, fbdd 1861. Phalen upphbrde tjanst-
gbra som larare den 24 april 1891. 

Ar 1874 flyttades kronoarbetskar larna till Ovre verket i OF:s 
fort, som da var fardigt att anvandas ti l l forlaggning. De eftertraddes 
i kasernen av en gamisonsforstarkning ur infanteriet, som hade sin 
forlaggning dar till 1878. 

Nya fdrlaggningskrav 
1 och med att fastningen 1877 i huvudsak blivit fardig, anmalde 

sig nya behov for forlaggning, administrat ion m. m. Betecknande 
for hu r man sokte spara pa de knappa t i l lgangarna ar att — forutom 
andrad disposition av redan befintliga byggnader — flyttning av pa 
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annan ort icke langre nodvandiga byggnader ater blev aktuell . Och 
nu var det kronans byggnader vid Dalaro som narmast kom i blick-
fanget. 

Den 1/1 1878 meddelade chefen for fortifikationen till general-
befalhavaren for IV mili tardistr iktet planer pa kasernetablissemen-
tets utbyggnad. Betraffande f. d. kronoarbetskasernen sades, att den
na skulle ombyggas for att inrymma en manskapsmatsal om 39X28 
fot, en skolsal 31X28 fot, ett "rekreations- och marke ten te r i rum" 
av samma storlek, ett matsalsrum for officerare 13,5X16 fot och ett 
dito l ika stort for underofficerare samt r u m och kok for marketen-
taren. Pa vinden inreddes ett r u m for ekonomiunderofficeren och 
darjamte gymnastik- och andra lokaler. 

I skuggan av det da pagaende finska kriget hade genom go den 25 janu-
ari 1809 anbefallts att en kasern skulle byggas pa Dalaro enligt ett forslag 
av chefen for fortifikationen Nils Mannerskantz^"). Den blev ocksa upp
ford men det tog lang tid. Forst 1812 blev den fardig. Chef for fortifika
tionen till aug. 1811 var bversten Nils Cedergren^^). 

Majoren i flottans mekaniska corps Fredrik Blom^^) samt professorn 
vid Overintendents Embetet Pfeffer m. fl. besiktigade byggnaden den 4 
juli 1812 tillsammans med kommendanten pa Dalaro majoren Axel Falk-
man. 

Enligt besiktningen hade kasernen 13 rum, en trappa, som fran nedre 
forstugan (korridoren) ledde till ovre vaningen, forstuga, en trappa till 
vinden, en dubbelport pa vardera sidan, tre skorstenar och 18 fonster
lufter. 

Den langa byggtiden far kanske viss fbrklaring av ett kungligt brev av 
den 24 juli 1830, undertecknat av Carl IV Johan. Enligt detta brev avskrev 
kronan en fordran for icke redovisade 962 Rdr, 6 sk och 3 runstycken, 
som davarande fortifikationsbefalhavaren under vars ledning arbetet hade 
utforts, icke kunnat galda. Han hade gjort konkurs och avgatt med 
dbden"). 

Redan 1875 hade tanken uppstat t att flytta denna kasern till Vax
holm. Den hade besiktigats i maj s. a. och varderades om den skulle 
flyttas till 3.700 kronor. 

Genom k b r den 12 april 1878 fick chefen for Fortifikationen i 
uppdrag att i overensstammelse med ett av honom den 25 februari 
ingivet forslag flytta byggnaden ifraga. Med de till Oscar-Fredriks
borg forut flyttade byggnaderna skulle salunda darstades astad-
kommas et t etablissement for fredsgarnisonen. 

For andamalet stalldes sammanlagt 9.800 kr till fortifikations-
befalhavarens i Vaxholm forfogande. Byggmastaren i Vaxholm A. 
ThorselP*) atog sig arbetet enligt nedanstaende kontrakt av den 
18. maj 1878. 
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Fran ombyggnaden av artillerikasernen till "kanslihus" och officersmdss 1905. 
I mitten byggmastare Per J. Lager med hunden Pelle. Till hoger (pa. bilden) 
om honom sonen Gunnar Lager. Dennes broder John Lager star mitt framfor 
hogra dorren. 

Langst t. V. Gustav Liljekvist och i vertikala raden narmast honom uppifrdn 
Knut Svensson CSvarta fdret"). Axel Eriksson (pldtslagare), Oskar Eriksson, 
Wilkens och Sunden (sittande). I vegamossan vid stdllningen Gusten Blomqvist 
och "BoS'Anders"? lutande sig mot stdllningen. 

Langst till hoger Sven-Erik Eriksson och nr 3 fran hoger murare Asplund. 

"Kungl. Maj:t och Kronan har med byggmastaren i Vaxholm A. Thor
sell avslutat kontrakt om nedtagning av ett a Dalaro befintligt trahus, 
trakasern kallad och densammas uppsattning och inredning a Oscar-Fred
riksborg pa anvisad plats och efter narslutne darover upprattad ritning 
varvid till efterrattelse lander. 

1) For byggnadens ordentliga och aktsamma nedtagande darvid veder-
bbrlig markning sker a allt virke och murtegel rengores, erhaller Thorsell 
i ett for allt 450 kronor. 

2) For byggnadens alia materialiers nedforslande ombord a fartyg och 
stadning av grunden erhaller Thorsell i ett for allt 280 kronor. 

3) For bestridande av fraktkostnader for transporten fran Dalaro till 
Oscar-Fredriksborg erhaller Thorsell i ett for allt 750 kronor. 

4) Urlastningen vid Rindo sker med kronans manskap och bekostnad 
under Thorsells tillsyn och ansvar for arbetets ordentliga gang. 

5) Byggnadens stengrund uppfores med kronans manskap och bekostnad. 
6) Byggnaden uppfores pa ovannamnda grund av Thorsell enligt rit-

ningarna och nedanstaende villkor, men aligger Thorsell att under arbe-
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lets gang ratta sig efter de tillsagelser rbrande detsamma som fortifika
tionsbefalhavaren eller hans narmaste man anser sig befogad gbra. 

Bostad for arbetarna lamnas vid Oscar-Fredriksborg men for bostad vid 
Dalaro samt resor dit for Thorsell och manskap erhaller Thorsell Ett-
hundrasexton (116) kronor. 

7) For uppsattande av husets stomme och takstolar, palaggning av tak-
brader och papptak, anlaggning av golven jamte trossbottnar och anskaff-
ning av 20 tolfter ny golvplank, inlaggning av underpanel, insattning och 
reparation av 10 fonsterlufter och 2 garderobsstangningar, uppsattning av 
trappan och fastsattande av golvpaneler, taklister och socklar, inlaggning 
av golv med trossning a vinden, yttre bradbekliidnaden jamte anskaffning 
av nya brader till densamma erhaller Thorsell i ett for allt enligt forut 
gjord berakning 3.404 kronor. 

8) Eldstadernas uppforande, murning for desamma, rappning, malning 
och tapetsering ingar ej i detta kontrakt. 

9) Arbetet skall utforas med omsorg och sa skyndsamt som darmed ar 
forenligt och forbinder sig Thorsell att senast den 1 September detta ar 
hava alia de kontrakterade arbetena fardiga till besiktning. Betalning for 
arbetet uppgar saledes till 5.000 kronor". 

Borgensman for Thorsell var gardsagarna i Vaxholm f. d. r adman 
G. Virstrom och kronolots G. Sundstrom. 

Nedtagning, t ransport och ateruppbyggnad av kasernen gick 
snabbt. Redan i augusti samma ar var det hela klart och godkant 
enligt besiktningsinstrumentet , undertecknat av kaptenen J. E. 
Lagerheim och loj tnanten Ludvig Munthe. 

Byggnaden ifraga stod nu ett 40-tal meter oster om och mit t for 
den 1869 uppforda forlaggningsbaracken. Mellan de bada byggna
derna lag arrestbyggnaden. 

I stort sett hade den blivit ateruppford i sitt forutvarande skick 
utom vad gallde rumsindelningen. Den "nya" byggnaden var avsedd 
for 1 kapten och 2 subalternofficerare, 1 expeditionsunderofficer, 2 
sergeanter och 56 man (korpraler , spel och manskap) . 

Et t nytt kbr den 30 december 1878 gav narmare foreskrifter an-
gaende anordnandet av det nya etablissementet. I kasernens nedre 
vaning avdelades 1 r u m och kok till bostad at expeditionsinnehava-
ren, ett till expedit ionsrum och ett annat till s jukrum. Et t rum som 
forut avsetts for 2 underofficerare och ett annat innanfor belaget 
r u m avsags inga i kasernutrymmet och skulle forses med vaggfasta 
skap till forvaring av persedlar. Tvatt- och fargrum inreddes i ena 
andan av forstugan. I ovre vaningen utokades kompanichefens 
bostad med de tva rum, som forut varit subalternofficersrum, vari-
genom bostaden kom att utgoras av 3 rum med kok, varav dock det 
ena rummet avsags som ordres- och forhorsrum, I ena andan av for
stugan inreddes ett tvatt- och fargrum. 
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Pa vinden skulle vid vardera gaveln inredas ett underofficersrum 
med kok. (Det senare genomfordes dock e j . I stallet byggdes huset 
till at norr som framgar av det foljande.) 

Betraffande f. d. kronoarbetskasernen andrades dispositionen av 
den 1/1 1878 s. t. v. att det rum, som varit avsett till matsal for 
underofficerarna, skulle upplatas t i l l bostad at tvat terskan, serve-
r ingsrummet forandrades till bostad at marketentaren , kok- och ser-
veringsrum med disk skulle avstangas fran manskapets "rekreations-
sal" — marketenter iet . Daremot skulle forstugan lamnas oppen och 
inredningen i ovrigt bibeliallas oforandrad. For subalternofficerarna 
avsags 2 rum. 

Till beredande av bat t re u t rymme for en exercisplats anbefalldes 
att arrest- och kokhuset skulle flyttas. Fyra av arresterna skulle and-
ras till diskrum och skank till forvarande av bordsservis m. m. 

Slutligen stallde Kungl . Maj : t 6.500 kr till chefens for Fortifika
t ionen forfogande "till forbattring och utvidgning av planen for 
ifragavarande etablissement att anvandas i overensstammelse med 
generalfalttygmastarens forslag". 

Arrestbyggnaden revs och ateruppbyggdes 1879 i anbefallt skick 
cirka 35 meter langre soder u t sa att den nu kom att ligga i ost-vast-
lig r ik tn ing vid gransen av de exproprierade omradet . Alltsa ungefar 
dar vagen till f arglaget vid Oxdjupet nu gar. 

Det nya etablissementet byggdes aven i ovrigt i huvudsak efter i 
detta kb r givna direktiv, dock med ett undantag. Inredningen av 
tvenne underofficersbostader pa arti l lerikasernens vind kom som 
ovan namnts ej t i l l stand. I en skrivelse t i l l Fort if ikationen den 9/7 
1879 foreslog fortifikationsbefalhavaren kap ten Haeger att byggna
den i stallet skulle forlangas at norr . Kostnaden skulle bli densam
ma, 1.200 kr . Som motiv anfordes bl. a. att bostaderna skulle bl i 
trevligare och att hela det u tokade vindsutrymmet kunde anvandas 
ti l l rus tkammare . 
ar salunda forklaringen till byggnadens "osymmetriska" form^^). 

Forslaget godkandes och en ti l lbyggnad om 5,25 m utfordes. Dar 

Nya tider, nya uppgifter 
Da kustart i l leriet uppsattes 1902, overtogs och andrades ovan

namnda och andra forut befintliga byggnader. De bada kasernerna 
fran 1869 resp. 1878 genomgick salunda omfattande forandringar. 
Slitekasernern, som en t id aven vari t manskapsmatsal , byggdes 1905 
om ti l l sjukhus med mottagningsrum, kl inik och sjuksalar. I dess 
ovre vaning inreddes 6 r u m och 2 rymliga hal lar samt en korr idor . 
Dar var lagt t i l l tak, storsta hojd bara 2,5 m och dessutom snedtak. 
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KAl:s dvningsforrdd f.d. manskapsharacken pd Vaxo lager, ddr den uppfordes 
1884 och flyttades darifrdn 1905. Pd dess grund uppfordes Storstugan 1909. 

Fem bursprak med fonster at vaster togs upp och ett fonster pa var
dera gaveln. Bottenvaningen inneholl 10 rum, pentry, toalett och 
tva forstugor med var sin t rappa till overvaningen, takhojd var bar 
2,7 m. Et t pa r r u m "dekorerades" vid en senare renovering (1915) 
med motiv av Vaxholms och Fredriksborgs fort, bat ter ier m. m. En 
sentens i vackert textade bokstaver — "Bakom molnen ar himlen 
b la" — kronte det hela. Konstverken var signerade med "621 Arf-
vidson, 7 komp 1915".i6) 

Byggnaden upphorde att vara sjukhus 1930, da KA 1 overtog den 
for I 26 uppforda sjukhusbyggnaden. En avdelning for tandvard 
blev dock kvar t i l l 1966, da kliniken efter en svar oversvamning flyt
tades till kasern I. 

"Befalshuset" fran Dalaro byggdes 1905 om till "kansl ihus" for 
kasernomradet vid OF. Vidare iordningstalldes dar mass for office-
rare. Vid samma t idpunkt revs den fran Rindo vastra flyttade arrest
byggnaden for gott. En ny vakt- och arrestbyggnad hade uppforts 
pa "Kl ippan" bakom kasernerna. 

Som "kansl ihus" upphorde byggnaden att fungera 1941, da en del 
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byggnader av f. d. I 26 :s etablissement inom vastra omradet over-
togs av KA 1. Officersmassen flyttades samma ar till nuvarande 
kanslihuset och de gamla loka lema blev mass for kadet ter fram till 
1950-talet da kadet terna borjade inta sina malt ider t i l lsammans med 
officerarna. Mass for civil personal vid kronan fanns dar ocksa fran 
omkr. mit ten av 1940-talet till dess att en ny sadan inreddes i man-
skapsmatsalen vid ombyggnad av denna 1954. 

Fabriken pa Brdnnudden 
Bonden i Rindo by Julius Wahlberg (1838—1907), salde 1881 en 

tomt a ostra Rindo till byggmastaren A. M. Svensson Stockholm. 
Tomtens areal var 1 tunnland 31 kappland och byggmastaren kal-
lade tomten Andersberg. Har uppforde ban en byggnad som sedan 
bl. a. blev disponentbostad.^^) Aven en mindre , annu kvarstaende 
villa, byggdes dar. 

Pa udden av Rindo oster om Andersberg anlades ungefar vid sam
ma tid en fabrik med t i l lhorande bostadsbyggnader av fabrikoren 
Johan Reinhold Holmgren.^^) I fabriken tillverkades brandsprutor 
bl. a. for export till Ryssland. Huvudlokalerna var KA l : s nuvarande 
matsal och biograflokal. Fabr ikens namn var i borjan Ceres men 
andrades senare till AB Excelsior. Hela omradet fick namnet Brann-
udden. 

Denna relativt stora industriella anlaggning pa Rindo sa langt ut 
i skargarden torde knappast kunna forklaras pa annat satt an att 
billig arbetskraft bar kunde fas. Tidigare hade som ovan sagts kro
noarbetskarlar ("gragubbar") i stor utstrackning anvants for befast-
ningar m. m. Behovet av sadan arbetskraft minskades vasentligt 
efter slutforandet av de stora arbetsprojekten Vaxholms kastell, 
Rindo redut t , OF:s fort och andra, smarre anlaggningar. Men till-
gangen pa "gragubbar" snarare okade. Sa traffades avtal mellan 
Fangvardsstyrelsen och fabrikor Holmgren att ett 50-tal av dem 
skulle sysselsattas vid fabriken. De kom att anvandas i huvudsak for 
arbeten med uppforandet av de byggnader som skulle inga i fabriks-
komplexet. 

"Gragubbarna" fanns redan pa platsen. Mojligen kan aven altruis-
tiska skal ha bidragit till att de kvarblev pa Rindo. De fick bli 
objekt for den religiosa vackelse som lag i t iden. Kaptenen Carl 
Palm,^^) da chef for kronoarbetskompaniet , hade nara intressege-
menskap med den legendariske vackelsepredikanten och kyrkobyg-
garen i Vaxholm, f. d. smalandskrogaren Carl Andersson, vilken 
hade fangvardsstyrelsens til lstand att b i t rada t. f. predikanten vid 
kronoarbetskompaniet , kyrkoherden i Vaxholm A. Blanche i den
nes verksamhet for "gragubbarnas" andliga uppbyggelse. 
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Fabriksbyggnaden fran 1880-talet, numera KA l:s matsal. Moderniserad 1954. 

Huvudforlaggningen for "gragubbarna" var i borjan Rindo re
dutt , en halv mils vag fran Brannudden. En mindre avdelning lag i 
Fredriksborg pa Varmdo. 

Detta fann Holmgren opraktiskt varfor ban foreslog Fangvards
styrelsen att med anli tande av dessa arbetare fa uppfora en forlagg
ningsbyggnad i narheten av fabriken. Hart i l l gav Fangvardsstyrel
sen sitt bifall och sa kom 1883 den byggnad till , som numera inrym-
mer underofficersmassen och som till konstruktionen hade godkants 
av davarande direktoren for fangvardsstyrelsen G. Fred. Almquist. 

Denna byggnad inneholl ett stort rum utan innertak och med 
pelare som bar upp taket samt darjamte matsal och kok. Senare till-
kom en bostad om tva rum och kok pa nordvastra gaveln avsedd for 
en fanjunkare vid infanteriet, kommenderad som bevakningsbefal. 

Omradet kr ing byggnaden var till 1891 omgivet av ett hogt plank. 
I folkmun kallades den "Kapernaum", vilket mahanda bestyrker 
forutnamnda antagande om viss religios verksamhet. 

Holmgren forband sig att till fangvardsstyrelsen inleverera ersatt-
ning for denna arbetskraft med 25 ore per man och dag. Beloppet 
hojdes 1884 till 35 ore. Myndigheten ifraga kravde emellertid att 
arbetsgivaren (Holmgren) skulle svara for l ivrantor for ev. om-
komna eller skadade och Holmgren gick med pa detta. Efter ett par 
"avbranningar" sade ban dock upp avtalet 1885 for att bli befriad 
fran detta aliggande. Fangvardsstyrelsen accepterade en andring 
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Underofficersmassen pd 1920-talet. F.d. "gragubbarnas Kapernaum". 

men dagavgiften hojdes till 37 ore. Holmgren fick en stor, ehuru nog 
sa svarhanterlig arbetsstyrka for en aven for denna t id narmast otill-
borligt lag kostnad. Fr.o.m. november 1882 t.o.m. maj 1890 utfordes 
67.775 dagsverken at Holmgren. Medelvardet per dagsverke var 32 
ore och Holmgren betalade salunda till fangvardsstyrelsen knapp t 
22.000 kronor for dessa stora arbetsstyrkor under dryga 9 ar!^^) 

Kontrakte t sades slutligen upp fr.o.m. den 1/7 1890. Chefen for 
Kronoarbetskaren anmalde ti l l kommendanten , att "kompaniets de-
tacher ing" vid Brannudden blivit indragen fr.o.m. denna dag. Hela 
den da vid OF arbetande styrkan (37 man) forlades med 20 m a n i 
Fredriksborg och resten a Rindo redut t , varefter karen pafoljande 
ar upplostes och de kvarvarande fangarna overfordes till Svartsjo. 

Da "gragubbarna" forsvunnit, skedde vasentliga ombyggnader av 
"Kape rnaum" varvid ett antal mindre bostadslagenheter t i l lkom for 
fabrikens personal. Dessa synnerligen primitiva bostader blev, da 
kronan overtog byggnaden 1902, t i l ldelade underofficerare, varjamte 
ett storre rum avdelades for kvinnlig marketenter ipersonal . Salunda 
bodde i detta tidvis ej mindre an atta ogifta kvinnor, nagonting som 
postema i den narl iggande kasernvakten kunde intyga. Det ankom 
namligen pa kasernvakten att utfora vackning i den kvinnliga for-
laggningen pa morgnarna! E n ny ombyggnad 1906 ledde till att 
undre vaningen inreddes till masslokaler for underofficerare var-
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Underofficersmassen efter renovering 1968. 

j amte fem bostader om ett rum o kok nyinreddes a ovre vaningen. 
Denna ombyggnad kostade 10.600 kronor inklusive 100 kronor till 
desinf iceringskostnad! ) 

Massen bestod av ett samlingsrum, en matsal, ett lasrum, ett ser-
veringsrum jamte kok och personalrum.^^) 

For "gragubbarna" hade ocksa i bor jan av 1880-talet uppforts en 
mindre byggnad som kokhus, kal lad "Panopt ikon" , pa planen fram
for och sydvast om forlaggningsbyggnaden. Den tillbyggdes 1891 
for att ge arbetarna samlings- och marketenteri lokaler . Efter det att 
k ronan 1902 overtagit omradet utokades den (1906) med ytterligare 
ett rum for underbefal . Byggnaden anvandes da som marketenter i 
for KA 1. Den b rann ned den 21 okt. 1913. 

"Gragubbarna" byggde aven ett antal andra byggnader. Av dessa 
marks sarskilt de annu kvarvarande stugorna vid Ostra kaserngar-
den. Dessa anvandes som bostader at arbetare vid fabriken. Flertalet 
av dem inrymde 4 bostader om ett rum och kok pa nedre botten 
samt 2 bostader, vardera om 2 r u m och kok, pa den ovre. Bosta
derna var av enklaste slag. Lagenheterna i undervaningen saknade 
tambur . F ran en forstuga kom man direkt in i koket. Garderober 
fanns endast i forstugan, som saknade uppvarmningsanordning. Vat-
ten hamtades i en gemensam b runn pa kaserngarden. Anordning 
for avlopp fanns ej men gemensamt avtrade i skogsbacken pa andra 
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Forfattaren i en trivsam horna i underofficersmassen. Tavlan med Af Chapman 
ar en gdva av konstndren, kaptenen i flottans reserv Titus Wikstrom. 

sidan den al lmanna vagen, dar ocksa vedbodarna lag. Att forhal-
landena var sa primitiva vid denna t id och for de manniskor som 
skulle bo i dessa stugor ar kanske inte sa mycket att forvanas over; 
de var i stort sett l iknande i hela vart land. Byggnaderna anvands 
annu men har under mit ten av 1900-talet forbattrats i flera avse-
enden. 

En epok forsvinner 
En efter en av byggnaderna i det gamla kasernetablissementet fal-

ler bort . Flertalet sma forradsbyggnader ar redan forsvunna liksom 
oxstallet, upp t imra t 1867 vid nuvarande skjutbanans 300 m-vail. 
Stallet hade has for 6 oxar, vilka anvandes vid arbetena med skansen 
vid Oxdjupet. Byggnaden andrades senare till snickareverkstad och 
mangelbod. For att fa anvanda en bredvid byggnaden belagen b r u n n 
betalade kronan under skansens byggnadstid 10 rdr . rmt . om aret till 
hemmansagaren Godberg. En annan byggnad var vaktstugan snett 
emot ingangen till ovre verket, aven den byggd 1867 och senare an
vand fiom telefonforrad. Stallet och vaktstugan revs i borjan av 1960-
talet liksom fabrikens portvaktsstuga, en 2-vaningsbyggnad mit t for 
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Skiss over del av ostra omradet vid Oskar-Fredriksborg omkring 1930 med angU 
vande i ndgot fall aven av byggnad som dd redan forsvunnit. 

I. Oxstallet, byggt 1867, rivet i borjan av 1960-talet. 2. Vagnslider, byggt efter 
1902. 3. Stall, byggt efter 1920. 4. Forrad byggda efter 1902. 5. UB V, byggt pa 
1880-talet. 6. Forrad, byggt 1869, rivet i borjan av 1960-talet. 7. Forrad, byggt 
1867. 8. Brandredskapsfbrrad, byggt omkr 1900. 9. Kasern, flyttad fran Dalaro 
1878. Sedermera kanslihus m. m. Brant 1968. 10. Arrestbyggnad, flyttad fran 
Rindo vastra 1878. 11. = 10 men flyttad till denna plats 1879. Riven 1905. 12. 
Kasern, flyttad fran Slite 1869. Sedermera sjukhus. Rivet 1967. 13—17. Bostads
byggnader, uppforda 1882—1890. 18. Bostadsbyggnad, uppford omkr. 1900. 19. Ut-
husbyggnad. 20. "Kadettvillan", byggd omkr. 1890. Brand 1962. 21. Handvapen-
forrad, sedermera ovningsfbrrad, byggt 1907. 22. Skolbyggnad, numera moderni-
serat ovningsfbrrad. Byggd till fbrlaggningsbarack pa Vaxo lager 1884. Flyttad 
till OF 1905. 23. Kasern I, byggd 1904. Ombyggd o. moderniserad 1968. 24. Kasern 
II, byggd 1904. Ombyggd o. moderniserad 1966. 25. Manskapsavtrade, byggt 1904. 
Numera garage for privata fordon. 26. Sopbod, byggd 1904. Riven omkr. 1960. 
27. Vakt- o. arrestbyggnad, byggd 1905. Efter 1945 exp. o. fbrrad fbr KU. Pa ovre 
botten bostad, belt moderniserad 1968. 28. UB VIII, "Klippan". Butik pa 1880-
talet. Rivet 1965. 29. Fbrrad, byggt omkr. 1930. 30. Fbrrad, byggt omkr. 1930. 
Rivet omkr. 1950. 31. Fabrikens portvaktsstuga. Byggd omkr. 1882. Riven 1962. 
32.Exercishus, byggt 1913. Nedbrunnet 1951. 33. "Lilla Andersberg", byggd omkr. 
1881. 34. Fbrrad, byggt omkr. 1940. 35. Bostadsbyggnad (BB 1) . Byggd 1904. 36. 
Bostadsbyggnad (BB 2) . Byggd 1906. 37.Fbrrad och redskapsbod at KU. Byggd 
omkr, 1905. 38. F .d . kronoarbetskasern ("Kapernaum"), Byggd 1883, Uoffmass 
fran 1906. 39, Marketenteri ("Panoptikon"), Byggt 1883. Nedbrunnet 1913. 40. 
Bostadsbyggnad, (BB7) uppfbrd 1922. 41. Fabriksbyggnad, uppfbrd 1882. Efter 
1902 gymnastiksal och badinrattning samt efter 1945 biograflokal, 42, Fabriksbygg
nad, uppfbrd 1882. Efter 1902 verkstad m, m. fbr kasernmaskinisten. 43. Lager-
byggnad fbr fabriken, byggd 1882, Efter 1902 fbrrad fbr matinrattningen. 44. 
Fabriksbyggnad, uppfbrd 1882. Efter 1902 manskapsmatsal. Moderniserad 1954. 
45, Stora Andersberg, uppfbrd 1881. Disponentbostad m. m. Efter 1902 officersbo-
stad. Nedbrann 1948. Ateruppbyggd till bostad at kontorsanstallda 1952. 46. Bat-
hus, uppfbrt omkr. 1905. Rivet omkr. 1945. 47. Brandbod, uppfbrd omkr. 1906. 
Riven omkr. 1955. 
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nuvarande biograflokalen. Under omkring ett halvt sekel bodde i 
den sistnamnda uppbordsman i mat inrat tningen. En annan li ten tva-
vaningsbyggnad som forsvann vid ungefar samma tid lag bakom 
kasern 2, byggd nagon gang i borjan av 1880-talet. Dar fanns en gang 
en diversehandel, som startades av fabrikspersonalen och drevs 
kooperativt. Den kallades "Kl ippan" efter hojden den lag pa. En 
benamning som senare overtogs av den byggnad dar poststationen 
nu ar inrymd. Under aren 1884—1899 drev handlaren i Vaxholm 
Oscar Bothen diversehandel vid Oskar-Fredriksborg.^^) Bothens 
affar var inrymd i den byggnad — Nya handelsboden som den kalla
des — som sedermera blev bostad for musikdirektorerna vid KA 1. 

Det ursprungliga kasernetablissementet hal ler pa att forsvinna och 
manga finns ej kvar som minus det i sin helhet . Denna berattelse 
vill at framtiden bevara minnet av hu r det kom til l en gang. 

Kdllor och data 
)̂ Hansyn har har ej tagits till annan aldre bebyggelse, som KA 1 overtog 1902. 

") Godberg, fodd 1821, dbd 1883, agde en stor del av ostra delen av Rindo. In-
nan expropriationen var klar hade Godberg under tva ar erhallit 75 RD rmt per 
ar i ersattning for den av kronan ianspraktagna marken. Arbetena med OF:s 
fort paborjades 1867. 
)̂ Ljungberg, fiidd 1821 i Stockholm. Fortifikationsbefalh. i Vaxholm 1869— 

1873. Chef fiir Fortifikationen 1873. Dod 1908. Utforde bl. a. ritningar till OF:s 
fort. 
*) Krigsarkivet, fastningsredogiJrelser. 

)̂ Svartsjo tvangsarbetsanstalts arkiv (avg. aug. 1869). 
") Pa "Rindo kuUe" (Rindo vastra) hade 1845 uppfiirts bl. a. tre kaserner och en 
arrestbyggnad av trii for kronoarbetskarlar. Kasernerna brann ned den 22/10 
1861. Etablissementet hade uppfiirts efter ritning (krigsarkivet) av Anders Fred
rik Sallberg, fortifikationsbefalh. i Vaxholm 1856—1864. Diid 1883. 

Svartsji) tvangsarbetsanstalts arkiv, ank. dec. 1869. 
®) Zimmerman, kapten vid Kongl. Nerikes reg:te, fiidd 1827, kom i tjanst 1846. 
Officer 1851. I fangvardsstyrelsens tjanst 1861. Chef fiir 11. kronoarbetskomp. 
1863. T. f. dir. lansfangelset Linkoping 1877 och dir. 1878. 
") Liijtnanten i armen "kvarstaende officerare" Fredrik Detlof Grandinson, fiidd 
1829, off. 1853 i Vastmanlands reg:te. I fangvardsstyrelsens tjanst, i Vaxholm, 
1862. Diid 1872. Han var den fiirste befalhavaren fiir till Skansen vid Oxdjupet 
detacherade kronoarbetskompaniet. 
°̂) Mannerskantz, fiidd 1738, underkonduktiir vid fortifikationen 1755. Overste 

och chef for Finska brigaden av fortifikationen samt kommendant pa Sveaborg 
1780, generalkvartermastare och direktor for fortifikationen samt ledamot av 
krigskollegium 1791, generalmajor 1792, generalliijtnant 1799 och general 1809. 
Bevistade pommerska kriget och tillfangatogs av preussarna samt kvarhiills till 
krigets slut. Dod 1809. 
") Cedergren, fiidd 1752. Volontar vid fortifikationen 1767, konduktiir vid Slock-
holmsbrigaden 1777, iiverste i armen 1802. Kommendant i Tavastehus fastning 
1796—1808, chef fiir fortifikationens fiiltbrigad vid krigsutbrottet 1808 och fiir 
fortifikationen 1809—1811. Darefter kommendant i Carlstens fastning. Avsked 
1814. Dehog i 1788—1790 och 1808—1809 ars krig. Diid 1825. 
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Fredrik Blom, fodd 1781. Dbd 1853 av kolera. Overste vid flottans mekaniska 
corps 1840. 

Blom var en framstaende arkitekt som vann flera belbningar. Han ritade bl. a. 
Skeppsholmskyrkan, fardigbyggd 1842, hastgardeskasernerna vid Storgatan, far-
digbyggda 1811, nu en del av Statens historiska museum, Kongl. paviljongen 
Borgen a Ladugardsgarde 1818, Karl XIV Jobans lustslott Rosendahl a Djurgar-
den, fardigbyggt 1824, kajbyggnaden vid operahuset och mastkranen vid flot
tans varv i Karlskrona 1904 samt Norrnas nuvarande corps de logi pa Varmdb. 

Krigskollegie huvudbbcker 1831. 
") Anders Thorsell fbdd 1829. Dbd 1904. Var bl. a. radman i Vaxholm. 

Den siste som bodde dar var styckjunkaren Olof Persson, fbdd 1853. Efter 
sin pensionering 1903 arrenderade Persson Rbrangen pa Rindb, dar ban bl. a. 
agnade sig at svinuppfbdning. Maten till sina djur hamtade ban enligt avtal vid 
KA l : s matinrattning. Dbd 1929. 

Malarmastare Axel Arfvidson, Stockholm. FuUgjorde sin fbrsta vpl-tjanstgb-
ring vid KA 1 1911. Dbd 1955. 

Efter 1902 inreddes dar officersbostader och fr.o.m. 1946 inkvartering fbr 
kontorspersonal. Villan brann ned i grunden den 4 mars 1948 och ersattes nagra 
ar senare med en bostadsbyggnad fbr kontorspersonal. 
'̂̂ ) Holmgren, fbdd 1856. Byggde bl. a. 1883 villan Jettendal pa Rindb at sin 

kompanjon, fabriksledaren Carl Asberg. En son till Holmgren drev kaferbrelse 
i Cafe Hbjden under 1900-talets fbrsta decennier. Cafebyggnaden brann ned 1929. 

Palm, fbdd 1844. Underlbjtnant vid Nerikes regemente 1864, major i armen 
1891 och samma ar fbrordnad som direktbr fbr tvangsarbetsanstalten pa Svart
sjo i samband med att kronoarbetskaren upplostes och fangarna bverfbrdes dit. 
Strax darefter blev han direktbr fbr fangelset pa Langholmen, en befattning 
han innehade till sin dbd 1902. Pa Vaxholms kyrkogard finns en maktig "bauta-
sten" som minner om denne marklige man. 

Svartsjb arkiv, ekonomiredogbrelser. 
Fortifikationsbefalh. redogbrelser (VF arkiv). 

~) Byggnaden har sedermera genomgatt genomgripande ombyggnad och reno
vering 1946 och 1968. Kvar av gamla "Kapernaum" finns endast yttervaggarna. 

Bothen, fbdd 1843. Dbd 1914. Vaxholms ledande affarsman pa sin tid. Bl. a. 
ocksa dratselkammarens ordfbrande 1884—1906. 
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