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Arsringar
i Gustavsberg
Bruksorten Gustavsberg erbjuder mycket av historia, kultur och design.
Främst våra levande bruksgator och porslinstillverkningen. Ta bussen, båten eller bilen hit.
Väll<ommen!
Oavsett väder finns alltid något att göra här. Besök Gustavsbergs Porslinsmuseum eller ta en
tur på egen hand runt i fabriksområdet eller hruksqatorna (de södra) med Tallåsen, Mariagatan,
Hästhagen och de centrala delarna vid Runda huset, samt (de norra) med Höjdhagen
och Lugnet, eller Farsta Slottsområdet. Insup årsringarna av arkitektur och industridesign, som
så tydligt påverkat Gustavsberg genom århundraden. Från tidigt 1600-tal till våra dagar.
Eller varför inte en shoppingtur bland porslin, glas, lera och design.
Här finns även trevliga matställen,bad och natur.
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Denna skrift berättar om fabriksområdets (delar av Gustavsbergs hamn) olika byggnader.
Vi börjar utanför Gustavsbergs Porslins museum, Odelbergs väg 5 B, i Gustavsbergs hamn.
Från denna plats ser du Gula byggningen, Hotell Blå Blom, den f.d. brandstationen, Gustavsbergs
Porslinsfabrik, och bakom den, Sanitetsporslinsfabriken m.m. Dessa byggnader beskrivs på sidorna 2-7.
Kartan är från: www.stadskartan.se
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FÖRENINGEN

GUSTAVSBERGS VÄNNER är en hembygdsförening för Gustavsberg. Vi bildades 1988 och har
som uppgift att vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö i skärgårdsnatur. Det gör Iii bl.a. genom att framhålla värdet av att bevara och utveckla byggnader och miljöer. Gustavsberg ska vara ett levande samhälle med egen kulturtradition. Här ska finna gator och torg, strandpromenader och
parker i skärgårdsnatur. Vi vill aktivt informera oss om och
initiera, följa och diskutera planer för framtida bebyggelse
och samhällsutveckling i Gustavsbergs. Vi arbetar fristående
från myndigheter och politiska partier.
Gustavsbergs
Vänner samlar runt 400 medlemmar och
samarbetar med andra som har kunskap och intresse för

Gustavsbergs utveckling. Brukshistorien som präglat Gustavsberg sedan tidigt 1600-tal ska hållas levande och vi ser
det som en uppgift att sprida den bland nya Gustavsbergare.
Föreningen har ingen egen "hembygdsgård" men vi samlar
bilder, filmer och berättelser från förr och nu. Detta visas upp
på möten, träffar och genom utställningar, föredrag, debatter
och artiklar.
Vår ytterst aktiva hemsida, där aktiviteter och kontaktuppgifter finns, nås på adressen: www.hembygd.se/gustavsberg
Medlemsavgiften
är f.n. 200 kr/år (eller 300 kr/år för par i
samma hushåll) För medlemskap sätt in avgiften på PG 40
87 02-9 ange dina kontaktuppgifter, gärna födelseår,
mobilnr. och e-post.
fabriks 170-åriga verksamhet. Här finns klassiker skapade
av kända formgivare, t ex Wilhelm Kåges Pyro, Stig Lindbergs Berså och Karin Björkquists Nobelservis, men också
gamla älskade mönster där Blå Blom och Allmoge hör till de
mest kända.
I byggnaden, som tidigare kallas Torkhuset, torkades det
färdigformade godset. Huset, som byggdes 1876, ritades av
Magnus Iseaeus som ansågs vara en av den tidens ledande
arkitekter i Stockholm. Flera av husen vid Gustavsbergs
äldsta bruksgator från 1870-talet är också hans verk, som t
ex Grindstugan norr om kyrkan och de s.k. Franska byggena längs Skärgårdsvägen.
Gårdsplanen framför Torkhuset
var länge platsen för brukets uppskattade midsommarfester.

Gustavsbergs Porslinsmuseum.
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Gustavsbergs
Porslinsmuseum,
Odelbergs väg 5, är
ett form- och industrihistoriskt museum med samlingar av
konstgods och hushållsporslin från Gustavsbergs Porslins-

Under 1970- och 1980-talen, efter det att huset hade förlorat
sin roll i tillverkningskedjan, fanns på bottenvåningen en utställning av fabrikens moderna produktion av sanitetsporslin
och badkar.

också kallas, är fabrikens äldsta byggnad uppfördes 1826
när porslinsfabriken startade. På huset finns två årtal .....
Huset uppfördes i trä. Dagens spritputs kom till först 1915,
bl a för att minska brandfaran. Huset har tjänat både som
kontor och bostäder. En kyrksal inreddes där 1830. Den
vackra salen har också används som porslinsmuseum och
samlingslokal.
Även kommunfullmäktige samlades här på 1960- och
1970-talen. Idag finns här, förutom Gustavsbergs Konsthall,
bl a frisersalong och kontor.

Gula byggningen med bl a Gustavsbergs Konsthall.
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I Gula byggningen,
Odelbergs väg 9, har haft många
namn och funktioner genom åren. Den ligger som en av flera byggnader längs Farstaviken och utgjorde fabrikens an:i~t: ~t~t;. ~u~a_byg_g~i~g_e~~1I~r_~u~a_k~r~y:r~t :c:n;. ~u:e_t

Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener
för samtida konsthantverk. Verksamheten grundades
20070ch har sedan dess etablerats som en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på
internationell nivå. Sedan 2011 drivs konsthallen i ny organisation - som en ideell förening - med stöd av bl a Värmdö
kommun och Statens Kulturråd.
.
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Gamla verkstaden, Odelbergs väg 5A, i huset skedde
en av de viktigaste processerna vid porslinstillverkningen;
att forma lermassan till produkter. "Verkstaden", uppfördes
1852-53 men i slutet av 1800-talet ersattes träbjälklaget av
järnräls och cement. Verkstadshuset tömdes i början av
1940-talet då porslinstillverkningen flyttade till den nya Hushållsfabriken. Här kom istället tillverkningen av kyldiskar in.
När den tillverkningen växte flyttades den senare till Sanitetsfabriken och sedan vidare till Badkarsfabriken. I Gamla
Verkstaden kom 1976 fabrikens företagshälsovård in som
var kvar där till 1984.
Huset genomgick efter några år en totalrenovering. En period hade skolan Doctus elevhem i byggnaden och det var
pub i källaren. Sedan 2002 är huset förvandlat till ett charmigt hotell - Blå Blom - med 23 rum samt matsal, sällskapsrum, konferensrum och utescen för uppträdande.

II

I f.d Gamla verkstaden ligger idag Hotell 8M 810m.

I
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Gamla slamhuset, Odelbergs väg 3B. Huset är bland de
äldre i området och uppfördes 1859 och ersatte två korsvirkeshus. Här fanns fabrikens massa beredning och i huset
fanns även en 60 hästkrafters ångmaskin, som ansågs
mycket brandfarlig.
Äldre gustavsbergare minns vällingklockan på hustaket,
"Slamhusklockan". Den försvann vid en ombyggnad på
1970-talet. Gamla Slamhuset har haft en rad olika funktioner. När de sista slamhusgubbarna lämnat blev det här en
brandstation för fabrikens egen brandkår. Brandförsvaret
blev så småningom en kommunal angelägenhet och från
1974 har man en heltidsanställd brandstyrka. I augusti 1992
kunde kommunens räddningsstyrka med sex brandbilar och
två ambulanser lämna lokalerna i slamhuset för att flytta in i
den nya räddningsstationen i Mölnvik. Här blev det sedan
utbildningslokaler och idag finns här en restaurang och
p~li~s!a!i~n,;,
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Brännugnarna, som inte längre finns, låg här intill Gustavsbergs Porslinsmuseum. Ugnarna användes till rågodsoch glattbränningar och var så kallade rundugnar. Dessa tillsammans med flintugnarna gav fabriksområdet en karaktäristisk profil. Rundugnarna var byggda av tegel och hade en
rund och butelj liknande form. I en beskrivning av fabriksområdet från 1890-talet skildras rund ugnarna som "ett stort antal rykande käglor, likt vulkaner i miniatyr". Kring varje ugn
fanns ett låg hus så att ugnsarbetarna kunde arbeta under
tak. Det var ett hårt slit att bära in allt gods som skulle "brännas" i ugnarna. Godset bars på huvudena. Det fanns också
flintugnar som brände flinta och djurben. Rundugnarna avvecklades när fabriken övergick till gaseldade tunnelugnar
åren1935-36.
Värmdö kommunvapen avbildar i steriliserad form av ett par
silverfärgade flintugnar med en blå himmel och den röda el-
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Tornhusets ursprungliga namn är huvudkontoret. Det
riddarborgsliknande tegelhuset uppfördes 1898 efter arkitekten Johan Laurentz ritningar. Han ritade också flera av de
pampiga husen på Strandvägen i Stockholm. 1890-talet var
ett gynnsamt årtionde för fabriken. Denna tegel borg stod i
centrum för den livliga båttrafiken. På första våningen fanns
en tullstation och väntsal för resenärer men också lokaler för
post och telegram Huset kallades därför för Posthuset fram
till 1967 då posten flyttade till lokaler i Gustavsbergs Centrum. Även under KF-epoken hade huset kontor för alla delar av Gustavsbergsfabriken.
Mellan Tornhuset (Huvudkontoret) och Gula byggningen
finns en liten park. I dess mitt står en skulptur av brukspatron Wilhelm Odelberg (bild till höger). Enligt ett styrelseprotokoll är den utförd av Carl Milles i form aven herm i svart
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Glashuset. Gustavsbergs Fabriker byggde ett tredje
kontorshus,Tekniskt center, i Gustavsbergs hamn 1971. I
folkmun döptes det till Glashuset. De strängt modernistiska
fasaderna mot sjösidan är klädda med emaljerad plåt från
Badkarsfabriken. Huset står som ett slags monument över
fabrikens sista storhetstid, i samband. med miljonprogrammets byggrusch, och som krönet på företagets framgång.
Här fanns bland annat en laboratorier-och lagerdel, en utvecklingsavdelning samt lokaler för olika fabrikskontor som
plastavdelningen och plastutställning. Lagret som saknade
fönster kallades internt Kumla medan utvecklingsavdelningen kallades Mumla. När porslinsfabriken slogs samman med
finska Wärtsilä 1987 flyttade porslinsavdelningen ut från huset. Nya verksamheter fyllde därefter huset; Värmdö kommuns förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Domus Möbler och
en zoo-affär för att nämna några exempel.
GUSTAVSBERGS VÄNNER

Värmdö Räddninsstyrka förbereder flytten frlln brandstationen i Gamla slamhuset till till de nya lokalerna i Mölnvik.
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den under.
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Flintugnarna
karaktäristiska
skorstenar lIterrevs 1967.
finns pli
Idag finns här
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delar av Guskommunvapen.
tavsbergs PorSe nedan.
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Bild CALLE BLOMQVIST
Restaurang
Bistro Gustavsberg, Keramikstudion
samt en
antikaffär med
porslin; glas, keramik.

VÄRMDÖ KOMMUN
granit och placerad "under
ledning av arkitekt Ferdinand Boberg och avtäcktes
den 18 oktober 1930". Sedan 1962 är den vänd mot
Farstaviken men var från
början ställd så att Odelbergs blick var riktad mot
fabriksområdet, Tornhuset
används idag som kontor
och rymmer flera konferensrum. Här finns också ett populärt cafe.
Bilden:Tornhuset Företagscenter ligger i det riddarborgsliknande tegelhuset i Gustavsbergs hamn.

Sedan några år disponerar Gustavsbergs vårdcentral stora
delar av huset. Har fanns också en restaurang med glashytta som byggt om till tränings- och gymverksamhet.

Glashuset i Gustavsbergs hamn.
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Kattho/men i Gustavsbergs hamn.

KaUholmen var förr en ö.Vid förra sekelskiftet förbands
den med land genom att man fyllde sundet med fyllnadsmassor från porslinsfabriken. En kraftstation byggdes 1905
som levererade elström till fabrik och samhälle från 1905 till
1920 när kraftbolaget Älvkarleby tog över.
Senare blev huset tvättinrättning. Huset bredvid byggdes
1916 som badhus med simhall. Där fick gustavsbergsungarna lära sig simma. Vattnet i simbassängen togs direkt från
Farstaviken och värmdes upp av kondensvattnet från kraftstationen. Det kunde komma upp till 22 grader. De höga
skorstenarna från den tiden sprängdes bort omkring 1960.
Husen har senare använts på olika sätt. Här har funnits bostad, mjölkaffär, båtbygge. Själva kajen har varit en viktig
angöring för båtar med lera till porslinstillverkningen. Men
här har också varit plats för fritidsbåtar till 1974 och numera
en marina för större segelbåtar m.m. Sedan sommaren
2012 ägs hela Kattholmen av Värmdö kommun som vill frigöra ytor för att göra området mer tillgänglig för allmänheten, t ex en park.

Ate/jeföreningen G-studion finns i fr.v: Dekorhuset, Konstnärhuset, Chamottehuset och Hänke/huset (som ligger snett bakom
Konstnärshuset). Adresserna är Tyra Lundgrens väg 23-25 och Chamottevägen 5 och 6.
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Dekorhuset, Konstnärshuset, Chamottehuset och
Hänkelhuset med Ateljeföreningen G-studion. Husen är
byggda mellan 1870- och 1930-talen i olika omgångar. I
denna grupp av byggnader flödar fortfarande kreativiteten.
Idag är det ca 70 konstnärer som verkar här bl a bildkonstnärer och skulptörer, glasformgivare och industridesigner
och framför allt konsthantverkare och formgivare inom det
keramiska området. Här arbetar unga förmågor och erfarna
veteraner sida vid sida; med egna produkter och med beställningsverk, konstnärliga utsmyckningar och formgivning
för industrin. Konstnärerna finns representerade på gallerier
och museer runt om i Sverige och utomlands. Fördelen med
att vara många är den stimulans som det ger, de utnyttjar
varandras kompetenser och resurser som maskiner och
brännugnar.

Men det var genom sina konstnärer och formgivare som
Gustavsberg blev känt; med Gunnar G:son Wennerberg,
med Wilhelm Kåge och under storhetstiden från 1940-talet
med Bernt Friberg, Stig Lindberg, Karin Björquist och Lisa
Larson bland andra, 1942 samlades all konstnärlig verksamhet i G-studion.

Det finns möjlighet att besöka ate/jeer pJ t ex Porslinets Dag
och Ju/öppna etetjeer.

Catharina Kippe/ är g/askonstnär och keramiker.

4

- Gustavsberg lever och utvecklas. Cirkeln är med andra
ord inte sluten utan vi är snarare fortsättningen på en snart
tvåhundraårig verksamhet. Gustavsberg lever som begrepp
för framstående design. Vi återupprättar dess goda namn
och rykte, framhåller Atejeföreningen G-studion.
Gustavsberg är verkligen ett namn med världsrykte. 1925
startade tillverkning av porslin och Gustavsberg är fortfarande en stor producent av sanitetsporslin genom tyska företaget Ville roy & Boch Gustavsberg AB.

GUSTAVSBERGS VÄNNER

Sanitetsporslinsfabriken
av KF-arkitekten Olof
Thunström.

ritades En lastbil fullastad med toaletter
friln Gustavsberg. Friln ca 1950.
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Sanitetsporslinsfabriken.
Till Sverige kom tillverkning. en av sanitetsporslin med Kooperativa Förbundets (KF)
övertagande av fabrikerna 1937. Sanitetsporslinsfabriken
uppfördes 1939 i stram funktionalistisk stil som ritats av KF
arkitekten Olof Thunström. Det var en satsning i hygiendebattens efterdyningar ("Lort-Sverige") och den renhetsivrande funktionalismen. WC-stolen är en epokgörande uppfinning och kunde nu massproduceras. Sanitetsfabriken fick
dock en bekymmersam start genom att andra världskriget
bröt ut. Men efter-kriget tog det fart och produktionen kom
snart att bli den ekonomiskt mest betydande delen av fabrikens produkter. Den kompletterades 1947 med en badkarsfabrik. Framgångarna kulminerade med miljonprogrammet,
då Sverige på tio år (1965 - 1975) byggde en miljon nya bostäder. Som mest hade fabriken runt 1500 anställda idag är
de knappt 200.
Sanitetsporslin tillverkades i Sverige i mindre skala före
1939 av bl.a. Ifö som samarbetade med Arabia i Finland

.

•

Sanitetsporslinfabriken ägs och drivs av tyska
Villeroy & Boch.

som redan 1931 under namnet Ido tillverkade moderna
lågspolande WC som importerades till Sverige. Men Ifös
nya fabrik blev färdig först två år efter Gustavsbergs. (Ur
Muggar och ställ).

..

Tillverkningen av sanitetsporslinsporslin fortgår alltjämt i
Gustavsberg. Sedan år 2000 ägt av tyska Villeroy & Boch.
Fortfarande tillverkas produkter med den klassiska Gustavsbergsioggan på spolknopparna. Aktuella planer är nu att flytta tillverkningen till en modern och effektiv anläggning i den
s.k. Ekobacken, bakom Värmdö marknad.
För den som vill läsa mer finns FiLmag Bengt Norlings bok
"Muggar och ställ - En berättelse om Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik" (bokförlaget Arena 2010). Den gjordes
som en industrihistorisk fältdokumentation på uppdrag av
Villeroy & Boch och beskriver fabrikens historia i Gustavsberg som en väsentlig del av välfärdssamhällets framväxt.

:När Gustavsberg låg på höjdpunkten
Här finns uppgifter om antalet anställda när Gustavsberg
.Iåg på höjdpunkten under miljonprogrammets år. PersonalI situationen per den 31/ 12 1969
I Hushållsporslinsfabriken
455
s Sanitetsporsllnsfabriken
431
I Badkarsfabriken
205
• Plastfabriken
179
I Lager & Trpt
31
• Serviceavd.
.
283
• S:a koll.anst, Gustavsberg
1.584
I S:a tjänstemän
Gustavsberg & VVS-f
562
I Totalt
2.146
I

I

..
Ovriga: Danmark 10 anst, Oxelösund,
kolLanst. 258, Oxelösund, tjänstemän 53,
Reftele, koll.anst. 82, Reftele, tjänstemän
14, Fristad, koll.anst, 309, Fristad, tjänstemän 74, Mölntorp, koILanst.140, Mölntorp, tjänstemän 33. S:a övriga 973 .
Vid årsskiftet totalt inom koncernen
3.119 (ökning 326, varav 104 tjm och 222
k o II.anst. ) (ex.kl M"I
o ntorp o"k' runq o"k' runq
153, varav 71 tjm och 82 koll.anst.)
Uppgifter ur tidningen Gustavsbergaren
nr119l0.

Den löstagbara
toalett~itsen
underlattade Ur
rengöringen.
en produktfolder
friln 1960-talet.

:
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torg med möjlighet för parkering. Detaljplanen gör det möjligt att iordningställa kvarteret med Stallet så att gator, bostäder och gång- och cykelvägar överensstämmer med angränsande kvarter.
Planförslaget är ett led i utvecklingen av Gustavsberg.
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Stallet stod färdigbyggt 1888.
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11 Stallet

är från slutet av 1800-talet och tillhörde det jordbruk som ingick i fabrikens verksamhet. Huset har förändrats under senare tid men det avses ändå att bevaras.
Stallet rymmer idag butiks- och restauranglokaler.
Enligt ett aktuellt detaljplaneförslag ska Stallet bevaras. Förändringar av byggnadens exteriör får inte ske med undantag
avatt återställa fasaddetaljer till ursprungligt utförande som
ska ske i samarbete med antikvarisk expertis. Dessutom föreslås bland annat nybyggnation av ca 25 bostäder, lordningställandet av gång- och cykelväg på Båtvägen samt ett
GUSTAVSBERG S VÄNNER

12 Västra

Portvaksstugan
byggdes 1888 i tegel tillverkat
av fabriken. I en notis i tidningen Gustavsbergaren nr 4
1966 står att fabriken byggt en ljudlaboratorium i huset.
Byggnaden, som de senaste åren inhyst Antikhuset AB,
byggs nu om till tre bostadsrättslägenheter.

5

HushAlIsporslinsfabriken ritades av Olof Thunström i samarbete med den nye tekniska chefen Eugen Altman.
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Hushållsporslinsfabriken.
Efter Kooperativa Förbundets (KF) köp av Gustavsberg 1937 byggdes först en sanitetsfabrik, för toaletter och handfat som stod färdig 1939.
Sedan var det dags att bygga en modern hushållsporslinsfabrik som skulle ersätta den gamla. Den nya fabriken ritades av Olof Thunsträm i samarbete med en den nye tekniska chefen Eugen Altman. Byggnaden var mycket ytkrävande och konstruerades efter sågtandsprincipen med ljusinsläpp i "tändernas" takfönster. Fabriken inrymde verkstäder, ugnar, kontor, lunchrum och omklädningsrum. Den avslutades med ett intilliggande femvåningshus, "höghuset",
som inrymde övriga delar av produktionskedjan, som slamhus, gipsverkstad och chamotteverkstäder. Som flest arbetade här ca 1 500 personer.
KF bolagiserade AB Gustavsberg 1987 och skapade flera
företag med varsin VD. Hushållsporslinsfabriken
kom därmed ensam att bära sina kostade utan stödjande systerfabriker. Utgången var given. Redan i september samma år
såldes Hushållsporslinsfabriken
till finska Wärtsilä, som re-

dan ägde Rörstrandsfabriken i Lidköping och Arabia. Men
redan 1991 sålde Wärtsilä i sin tur vidare hela tillverkningen
till finska Hackman-koncernen som 1994 lämnade Gustavsberg och flyttade tillverkningen till Finland. Trots försök från
Värmdö kommun gick inte verksamheten att räddas kvar,
produktionen upphörde 1996. Men redan i november samma år kom den förändring som lever vidare idag. Den kvarvarande tillverkningen kunde övertas. Lars-Erik Harvig blev
1997 fabrikens huvudägare. Ar 2005 öppnade han butik för
produkter och andra sortering, som ligger intill Vattenhjulet.
Här finns bruksföremål och konstgods i benporslin och
stengods. Stig Lindbergs dekoren Berså och Adam återintroducerades. VD är idag Christina Strandberg. Gustavsbergs Porslinsfabrik är idag Sveriges enda tillverkare av porslin och sysselsätter ca 15 personer. Byggnaderna ägs sedan 2012 av Värmdö kommun. Delar av de gamla fabriksbyggnader är anpassade som mässlokaler. På fabriksbyggnadens gavel finns nu en närbutik Hemköp.

Stig Lindbergs
dekor BersA har
Aterintroducerats
pA Gustavsbergs
Porslinsfabrik.
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14 Gula

Gula Porten, portvaktsstuga, byggdes 1970.

Porten, portvaktsstuga.
Fabriksområdet har sedan 1800-talet haft portvaktsstugor. Efter att KF hade tagit
över 1937 tillkom vaktstugor till områdets nya delar. Idag
återstår från KF-epoken endast Gula porten från 1970. Gula
porten har en tidstypisk arkitektur av samma modernistiska
märke som det samtida kontorshuset Glashuset i hamnen.
Om byggnaden ska bevaras och ska användningen anpassad efter det kulturhistoriska värdet. Särdrag som ska bevaras är fasaden såväl material som färgsättning och den modernistiska byggnadsutformningen.
Underhållsverkstadshuset
(UHV) vid Gula Porten har Landvik & Dahl Byggnads AB sålt för rivning. Där höll fabrikens
tidsstudiemän (MTM) och underhållsverkstäderna
(el, trä,
glas, mek mm) till och dessutom matrisverkstaden som gjorde formverktyg för formsprutmakinerna på plastfabriken.

Gamla badkarsfabriken i Gustavsberg lades ner 1993. Idag är fabriksbyggnaderna uthyra till företag och till Gustavsbergs
gymnasium.

15 Badkarsfabriken

i Gustavsberg ritades av Olof Thunström och stod klar 1947 och blev den sista av KF:s nyanläggningar. Aren 1964-65 byggdes den ut 50 meter mot öster för pannproduktion och kyldisk tillverkning. Olof Thunström har beskrivit den stora presshallen - där plåten formades till badkar - som "en naturvuxen katedral till arbetets
ära".
Under efterkrigsåret 1946 såg Gustavsbergarna badkarsbygget som en löftesrik satsning på framtiden. Många män i
sina bästa år flyttade från främst mellannorrland med sina
familjer till Gustavsberg för att arbeta på "Badkar".

I början av maj 1993 upphörde tillverkningen av badkar på
fabriken i Gustavsberg och flyttade till Tyskland och drygt
60-talet anställda i Gustavsberg fick lämna sin fabrik. En
snart 50-årig historia fick ett slut i moll.
Den forna badkarsfabriken såldes till Landvik & Dahl Byggnads AB och uthyrd till företag samt till Gustavsbergs gymnasium. (G2). Gymnasiet firade i november 2013 tio år och
har i dagsläget ca 400 elever på ett 10-tal program. Sedan
starten har 558 elever tagit studenten där.

Vid den inofficiella invigningen av den nya fabriken i december 1947 var det besök av statsrådet Ericson. Våren 1950
finns en fyndig rubrik i tidningen Gustavbergaren, "Andante i
presshall". Det var Gustavsbergs samlade orkestrar som
höll stor konsert i press hal len under ledning av musikdirektör Gustav Svensson, rapporterar Gustavsbergsförfattaren
Edla Sofia Arvidsson i sin bok "Gustavsbergs Porslinsfabrik.
Människor och miljöer".
Hjalmar Olsson, Gustavsbergs VD 1937-1969 berättar för
Arthur Hald i boken "Verktyg för en ide" om hur han fick iden
till emaljmåleriet i USA och hur han lyckades intressera Stig
Lindberg för emaljmålning med lyckat resultat. Stig startade
emaljverkstaden tillsammans med kollegerna Egon Möller-Nielsen, Algot Törneman och Endre Nemes. Efter Stig
Lindberg kom Eje Öberg som värd för verkstaden och när
han lämnade Gustavsberg tog Bengt Berglund över värdskapet. Sedan slutet av 1970-talet var det Anti Val/in som bistod konstnärerna och överförde deras verk på emaljplåtarna.
GUSTAVSBERGS
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Öppet-hus med mingel pii Gustavsbergs gymnasium vid
tio-årstirendet hösten 2013.
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Södra delen.

Vill du se mer av Gustavsbergs årsringar kan du korsa Gustavsbergvägen. Uppe på berget ligger Värdshuset och övre Stenhuset (bild 16).
Ovanför dem ligger Kvarnbergsskolan
från 1950-tal (bild 17) och ett nytt område
från 201 O-talet, två riktigt tydliga årsringar.
Om du fortsätter runt berget (till höger) in
på Villagatan kommer du framtill Bergsgatan, som leder upp till Kvarnberget. Här
finns också Tallåsen och Mariagatan som
är en av bruksgatorna där du kan se bostäder från tidigt 1900-ta (bild 18-19).

Här ligger också kommunens äldreboende
Gustavsgården
påTrallbanevägen (bild
20) och Hästhagsområdet från 1950-talet i
gult och rött tegel. Det området med Hästhagsvägen och Gamle Svartens väg är
tidstypiskt för KF-arkitekten Olof Thunström, Thun-OIIe (bild 21). Hans ide var att
skapa bostadsområden som "stad i park"
där byggnaderna placerades efter naturens variation. Husen blev bostäder åt fabrikens personal och ägs sedan 2002 av
Värmdö Bostäder AB.
Fortsätter du till vänster kommer du ut på
Skärgårdsvägen igen och stöter på

- - ...

Missionskyrkan, Tallåskyrkan,
förbi Åkerlyckan (ny bostadsrättsförening) och ner
till Runda Huset (bild 22).
Från detta ser du Gustavsbergs
kyrka
(bild 23) med Kyrkettan f.d, Konsumbutik,
Gustavsbergs
centrum (bild 24) med f.d.
Domusfastigheten och Gustavsbergsteatern, 1960-tal, med tillbyggnad.

Norra delen.

Ytterligare bruksmiljöer
finns utmed Gamla Skärgårdsvägen. Franska byggena och Strandvik (bild 25),
Höjdhagen (bild 27), Höjden, Ekedalsskolan som är flera skolbyggnader (bild
26). I Höjdhagen finns bl.a, den omtalade
funkisbebyggelsen i form av små röda trähus, vackert inställda i naturmiljön. Vilket
var ett av arkitekten Olof Thunströms omtalade skapelse från 1937.
Utmed Skeviksgatan,
Grindstugatan
(bild 28), Värmdögatan
med Doktorsvillan ligger ett område från fabrikstiden för
yrkeskunniga hantverkare och yrken med
titel. Men här finns också nutida skapelser
av villa- och radhusbebyggelse.

Lugnetområdet.

Om du går igenom
dessa områden kommer du över Skeviksvägen till Lugnet med Thun-Ollevägen
(bild 29) och Bäckstigen samt Lugnet i övrigt. Detta område har i hög grad fått sin
prägel av KF-arkitekten Olof Thunström
med "stad i park". Här finns flera tydliga
årsringar från 1950-tal och framåt. Senaste
området, Harry Petterssons väg. byggdes 200'6 (bild 30).
Om detta finns mycket att berätta och vi hänvisar till olika stadsvandringar
som görs under sommaren, se bl.a. Värmdö kommuns
kulturkalender.
Den här broschyren är utarbetad av Hembygdsföreningen
Gustavsbergs Vänner, april 2014. Texter och layout: Christer Hedberg och Birgit Wahrenberg.
Bilder: Hilding Engströmer, Leif Andersson, Jan Hector, Ingmar Wahrenberg, Calle Blomqvist, VärmdöBostäder AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AB.
Tryckort: Lenanders Grafiska, 65107

Lev i Gustavsberg
Gustavsberg befinner sig i en spännande och expansiv utvecklingsfas. 2300 nya bostäder byggs i kulturhistorisk miljö
nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts
samman av promenadstråk och platser för upplevelser och
aktiviteter.
Värmdö kommuns välkända och anrika centralort får ett
ordentligt lyft under de närmaste tio till tjugo åren. Samhället
förtätas av de nya bostäderna och ett förbättrat gatunät växer fram. Bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus
ska byggas i centrala Gustavsberg, där efterfrågan att bo är
stor.

Gustavsberg är en modern, allsidig och trivsam tätort där
det är möjligt att både bo, leva och verka. Förtätningen sker
med omsorg om vår bruksmiljö, människan och miljön och
Gustavsberg är en god förebild av hållbar stadsutveckling.
Fabriksområdet byter namn till Porslinskvarteren. Följ
framväxten! I projektets utställningslokal i Runda huset finns
nu en modell i skala 1:200 över detaljplaneområdet för
Porslinskvarteren. I dagsläget visas tillkommande hus med
vita klossar men i takt med att byggbolagen fastställer utformning och fasader på sina bostadshus uppdateras modellen med mer detaljerade modellhus.

Porsl inskvarte re n
- Gatunamn och
kvartersnamn

.

Karta: Värmdö kommun
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I<onstnärer och formgivare
hedras med gatunamn
Värmdös kultur- och fritidsnämnd
har valt att lyfta fram
de konstnärer och formgivare som varit mest tongivande genom åren när det gäller gatunamnen i Porslinskvarteren. Sedan tidigare finns Tyra Lundgrens väg i Gustavsbergs hamnområde. Nämnden anser att det
väsentligt att lyfta kvinnliga konstnärer.

Wilhelm Kåges gata

Wilhelm Kåge (1889-1960) initierade konsverkstaden Gustavsbergs Studio där han tillsammans med Stig Lindberg och Berndt Friberg utvecklade förslag till nya serier och skapade framför allt konstgods. Från
1917 var han konstnärlig ledare på Gustavsberg tills han
1948 avlöstes av Stig Lindberg. Hans uppdrag var att sätta
en konstnärlig prägel på företagets bruksföremål. Kåge experimenterade fram nya glasyrer och dekorer och formgav
ett 30-tal serviser

Stig Lindbergs gata

Stig Lindberg är kanske Gustavsbergs mest namnkunnige formgivare. Han var konstnärlig
ledare på Gustavsberg 1948-1957. Aren 1971-1980 var han
åter konstnärlig ledare på Gustavsberg. Utan honom hade
fabriken troligen inte överlevt den ekonomiska krisen på
1940-talet. Några av hans mest kända serviser är Aveny,
Berså, Birka. Coq, Kanton, Linnea, Spisa Ribb. Han ritade
spelkort, textilmönster och omslagspapper samt illustrerade
barnböcker. Inga uppdrag var för små för Stig Lindberg. Han
arbetade även som industridesigner. Stig Lindberg avled
1982 i sitt hem i Italien.

Edla Sofias gata

Edla Sofia Arvidsson (1916-2000) författare och Gustavsbergskännare.
Edla Sofia Arvidsson var
bördig från Bohuslän. Efter studier på Tekniska Skolan i Stockholm, numera Konstfack, följde en spännande praktikvecka hos
keramikern Wilhelm Kåge på Gustavsberg. Aret var 1939,
Edla Sofia var 23 år och började som figurmålare i silver på
grönt hos Kåge. Målandet fortsatte men efter kontakter med
fabriksledningen var det skrivandet i lokaltidningen Gustavsbergaren som tog överhanden. Hon var orädd och frispråkig. Under tio år var hon redaktör för Gustavsbergaren och
hade ledarskapet för fabrikens personaltidning Ankarnytt
från 1972 fram till 1978 då hon gick i pension. Hennes intresse för Gustavsberg och kunskaperna om bruksmiljön
fanns alltid. Hennes intervjuer med människor i bygden
mynnade ut i artiklar i tidskrifter och böcker. Under 20 år var
hon medarbetare i Värmdö kommuns tidning, Värmdö tidning. Det blev sammantaget över 130 spännande publicerade intervjuer i Värmdö tidning. Vi lärde känna tanten på

Höjdgatan, toalettgjutaren på fabriken eller lantarbetaren i
Mossen. Hennes sista bok "Minnen från Värmdö skärgård"
kom i december 1999. Under sina sista år engagerade sig
Edla Sofia i Gustavsbergs Porslinsmuseums framtid.

Britt-Louise

Sundells gata Britt-Louise SundelI
(1928-2011) anställdes som formgivare på Gustavsbergs
porslinsfabrik. På Gustavsberg tog Britt-Louise fram flera
modeller till KF:s Provkök samt många andra serviser och
servisdekorer. Under sin tid som formgivare gjorde hon också ett flertal unika föremål i stengods i Gustavsbergs Studio.
Britt-Louise SundelI slutade på Gustavsberg 1984.

Magnus Isaeus gata

Magnus Isaeus (1841-1890) arbetade som mönsterritare åt Gustavsbergs porslinsfabrik
från 1868. Som arkitekt har han lämnat stort avtryck i Gustavsbergs bebyggelse miljö, däribland bostadshusen på
Grindstugatan, Franska byggena, den före detta bostadskasemen H~jden och Ekedalsskolan.

Ursula Printz gata

Ursula Printz (1920-1993) började
som praktikant hos Wilhelm Kåge på Gustavsbergs porslinsfabrik 1939, men anställdes en tid senare som fajansmålare
på måleriavdelningen och avancerade senare till föreståndare för avdelningen. Under sin tid vid Gustavsberg målade
hon fajansföremål och skapade dessutom en serie figurer.
Ursula Printz lämnade fabriken 1951.

Berndt Fribergs gränd

Bernt Friberg (1899-1981) börjar på Gustavsbergs porslinsfabrik 1934 som medhjälpare
till Wilhelm Kåge och tog senare plats i Gustavsbergs Studio. Berndt Friberg var en mycket skicklig keramiker, han
gjorde skålar, vaser, miniatyrer och andra föremål i stengods.

Josef Ekbergs gränd

Josef Ekberg (1877-1945) började arbeta i Gustavsbergs Porslinsfabriks målarsal redan
1889, endast 12 år gammal. Tillsammans med Gunnar
Wennerberg utvecklade Josef Ekberg den s.k. sgrafittotekniken. Han utvecklade även en ny lysterglasyr. Han är mest
känd för sin sgraffitoteknik, men han gjorde även många
konstföremål och servismönster. Under åren 1908-17 hade
han rollen som konstnärlig ledare vid företaget, en position
han sedan överlät till Wilhelm Kåge. Josef stannade kvar vid
Gustavsberg ända fram till sin död den 7 december 1945.

Gatunamnen är unika både i kommunen och i länet.

Försvunna yrl<estitlar i kvartersnamnen
Kultur- och fritidsnämnden
har valt att ge kvartersnamn
efter de många yrkeskategorier
som nu försvunnit
och
som tidigare var vanliga i porslinsindustrin.
Även när
det gäller kvarteren ligger fokus på att få fram kvinnliga
arbetstitlar.
Kvarteren har följande namn:
Tryckerskan.
Klippflickan,
Inläggerskan,
Målerskan,

Blommerskan,
Framtagaren,
Slamhusarbetaren,
Springpojken,
Gravören,
Modellören,
Glaseraren,
Koppformaren,
Tallriksformaren,
Dekoratören.
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