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Svart på vitt i Gustavsberg
- fotografier från en svunnen tid

Bildarkivet i Värmdö kommuns centralarkiv
Värmdö kommuns kulturenhet förfogar över ett omfattande bildarkiv som tidigare tillhört Gustavsbergs Fabriker. Samlingen uppskattas
uppgå till omkring 50 000 fotografier i varierande format och material,
de äldsta från 1860-talet och de yngsta från 1980-talet. Sedan april
2006 pågår ett inventerings- och uppordningsarbete som syftar till att
göra det möjligt att kunna överblicka och söka i materialet. Den fortsatta ambitionen är att digitalisera delar av bildmaterialet.
Materialet utgör en unik samhällsdokumentation med stora kulturhistoriska värden. Det skildrar hur det lilla brukssamhället från 1800-talet
utvecklades till en storindustri. Stolt nybyggaranda, framgångar och
vardagsliv skymtar fram. Mångfalden är slående - här finns bl a porträtt- och arbetsbilder, särskilda händelser och försvunna miljöer.
Fotografins historia i Gustavsberg
Grunden till negativ- och bildsamlingen lades av engelsmannen Georg
Barlow (1827-1910). Vid 1800-talets mitt hade porslinsfabriken, som
hade startat 1825, lagt om tillverkningen från tyska till engelska metoder. Samtidigt rekryterades yrkeskunnigt folk från Englands porslinsdistrikt, bl a denne Barlow. Han anlände till Gustavsberg våren 1854. År
1857 övertog han den tekniska ledningen och tjänstgjorde som förste
verkmästare till sin död 1910.
Var och när Barlow lärde sig fotografera är okänt, men det antas att
hans fotointresse väcktes sommaren 1866 på den Skandinaviska konstoch industriutställningen i Stockholm där Gustavsberg deltog. Känt är
i alla fall att Barlow inrättade en fotoateljé vid fabriken 1870.
Bildmaterialet han har lämnat efter sig är omfattande. Man slås av bildernas höga kvalitet och att de på ett sådant medvetet sätt dokumenterar fabrik, samhälle och människor. Det är ett imponerande arbete,
särskilt med tanke på dåtidens ganska omständliga fototeknik. Han
använde sig av s k kollodiumnegativ av glas. Formatet 15-20 cm eller
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större krävde ca 30-40 sekunders exponering. Direkt efter exponeringen gjordes framkallningen varefter kopieringen utfördes på s k albuminpapper. På ett fotografi från Gamla skärgårdsvägen föreställande en
oxfora, nära arbetarbostäderna Franska byggena, kan man se Barlow i
egen hög person stående med sin kamerautrustning.
Barlow lärde i sin tur upp brukspatron Wilhelm Odelbergs söner Axel
och Victor (1873-1950, 1875-1951) i fotograferingens konst. Bröderna anordnade ett eget laboratorium i Farsta herrgårds tvättstuga,
en tegelbyggnad från 1880-talet. Flera av deras bilder har blivit smått
legendariska, bl a bilden på brukets midsommarkalas 1892 med folkliv och blåsorkester på fabriksgården. Kring förra sekelskiftet anlitade
man även utomstående fotografer, så har t ex Fredrika Gimberg tagit
en bildserie som skildrar porslinsfabrikens olika tillverkningsmoment.
Kooperativa Förbundet tog över fabrik och samhälle 1937. De fortsatte med fotodokumentationen, inte minst för att visa uppbyggnaden
av samhällets nya moderna fabriksanläggning och bostadsområden.
Kända fotografer som t ex Andreas Feininger, K.W. Gullers och Sune
Sundahl anlitades. År 1937 började en anställd på fabriken, Hilding
Ohlsson, senare känd under namnet Engströmer (1909-2002), fotografera produkter. Han blev snart fabrikens förste fotograf som med
en Hasselbladare dokumenterade fabrikens produktion och samhällsuppbyggnad. Hans gärning påminner en hel del om Barlows, och jämförelser av dessa fotografers bilder är givande ur ett samhällshistoriskt
perspektiv. Engströmer var anställd som fotograf vid fabriken under 40
år. Han tog även bilder från övriga delar av Värmdö, omtyckta blev hans
skärgårdsmotiv som lokaltidningarna Gustavsbergaren och Värmdö
tidning flitigt publicerade.
Källor: Alexandersson, Gustav: Ett hundraårigt panorama. Gustavsbergaren julen
1973; Arvidsson, Edla Sofia: Människor och hus i Gustavsberg. Uddevalla 1990;
Arvidsson, Edla Sofia m fl: Gustavsbergs porslinsfabrik – människor och miljöer.
Uppsala 1997; Lindskog-Nordström, Carin: Gustavsberg 1640-1940; Från
tegelbruk till industrisamhälle. Karlskrona 1973; Odelberg, Wilhelm: Gustavsberg i legenden och minnet. Värmdö skeppslags fornminnesförenings årsskrift
1987; Red Hamilton, S m fl; Wahrenberg, Birgit: Till minne av Hilding Engströmer. Värmdö tidning 2002, nr 4.
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1. Gamla skärgårdsvägen vid Skräddarviken
ca 1870
Gamla skärgårdsvägen vid Skräddarviken omkring 1870. Fotografiet hör till ett av arkivets
äldsta. Det visar den gamla landsvägen mellan
Stockholm och Värmdö så som den tedde sig
i äldre tider, slingrande precis som idag utmed
Farstaviken fast betydligt smalare. Torpet på bilden hette Blåsut eller Loviseberg och brann ner 1872. På dess plats byggdes 1876
ett bostadshus för samhällets hantverkare. Detta hus brändes ner av brandkåren
1969 p g a närheten till landsvägen som hade blivit bredare. Berget på andra
sidan viken har i lång tid haft det folkliga namnet Kalsongberget. Förklaringen
till namnet är de två ljusa fält, ”kalsongben”, som syns från bergets topp. De är
egentligen lavbelagda ränndalar som skapats av regnvatten som svämmat över
från en bergsficka på bergets topp.
2. Fabriksområdet ca 1870
En av de äldsta bilderna av fabriksområdet, tagen innan 1880-talets utbyggnad. Husen på bilden är från 1800-talets mitt och första hälft och
visar det månghussystem den gamla fabriken
kännetecknades av – varje tillverkningsmoment
hade sin egen byggnad. Bilden visar också hur
litet området var, det sträckte sig inte längre söderut än till dagens vattenhjul.
3. Gustavsbergs hamn i augusti 1872
Gustavsbergs hamn i augusti 1872. Bilden är
tagen av fabrikens verkmästare Georg Barlow.
Vid packbodskajen ligger från vänster hjulångaren Wermdö byggd 1854 och närmast den
nylevererade propellerångaren Gustafsberg. Den
sistnämnda var en av de allra första skärgårdsångarna med överbyggnad så att även däckspassagerarna kunde få regnskydd. På redden, framför Kattholmen, ligger briggen
Evening Star, byggd 1854. Den förliste tre månader senare, i storstormen den 13
november 1872 någonstans vid Kögebukten i Danmark.
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4. Axel Odelberg med cykel 1889
Brukspatron Wilhelm Odelbergs son Axel
med cykel 1889. Axel är på bilden 16 år. Han
skulle efter faderns död 1924 ta över ledningen
av porslinsfabriken tillsammans med sin bror
Victor. År 1890 hade den 15 årige Victor fått
en kamerautrustning. Bröderna anordnade ett
laboratorium i Farsta tvättstuga. Flera av arkivets
fotografier från 1890-talet är tagna av bröderna Odelberg, bl a en välkänd som
föreställer midsommarkalaset på fabriksgården.
5. Farsta herrgård 1891
Ägarfamiljen Odelberg bodde i Farsta herrgård strax väster om samhället. Bilden visar
1700-talsbyggnadens trädgårdsfasad när den
fortfarande hade kvar sitt äldre utseende. Efter
en omfattande ombyggnad 1894 fick herrgårdsbyggnaden ett mer pompöst utseende med bl a
höga gavlar i 1600-talsstil. Arkitekten Axel Lindegren hade tagit fasta på att husets äldsta delar, bl a källaren och en portal, härrör
från säteriet grundläggning på 1640-talet. Från denna tid kommer även namnet
Gustavsberg, som syftar på Farstas förste byggherre Gustav Oxenstierna. Innan
Farsta blev adligt säteri var det ett bondehemman med anor från vikingatiden.
6. Midsommarkalas på fabriksgården 1892
Fabriksgården mellan Torkhuset, nuvarande
Porslinsmuseet, och Gula byggningen var platsen för de omtyckta midsommarkalasen. Brukspatronen Wilhelm Odelberg bjöd sin personal
på fri mat och dricka i rikliga mängder, en patriarkalisk tradition som förekom i andra brukssamhällen. Bilden är från 1892, brukspatronens
äldste son Axel Odelberg stod bakom kameran.
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7. Packmagasinets arbetslag 1890
Packmagasinet med sitt arbetslag 1890. Den
imposanta magasinsbyggnaden stod färdig 1887.
I packhuset skedde packningen och magasineringen av porslinet innan transport och försäljning. Den påkostade arkitekturen i nyrenässansstil får sin förklaring av att byggnaden ligger välexponerad mot ångbåtskajen,
medan fasader mot fabriken är odekorerade. Strax bakom finns ett packhus från
1897, sedan 1934 ihopbyggt med det äldsta packhuset. Den främre byggnaden
förlängdes 1944 och 2003-04 byggdes packhusen om till bostadshus. Bildens
namnangivelser är i flera fall kompletterade med s k binamn, d v s öknamn.
Folkhumorn underlättade på detta sätt identifieringen av personer med samma
släktnamn. Samtidigt ger binamnet information om personens yrke eller eventuella personliga egenheter. Det sistnämnda kunde ske ibland på ett inte alltid så
smickrande sätt. Från vänster: O R Karlsson ”gapande Karlsson”, August Olsson
”portolle”, Erik Johansson ”Johansson i äkta”, E W Hellström, Konstantin Flink,
Aug Bonnevier, August Söderman, A G Berglind ”Gockkock”, okänd, Henning
Andersson, A Blom, okänd, Ernst Nordkvist, Knut Holmberg, maskinist C Johansson, August Blomkvist, C A Olsson ”stockholmsolle”, Mauritz Säfström,
kyrkvakt Nilsson ”mitt lilla mitt”, Robert Fredblad, C E Algulin, styrman Jonsson, John Severin, Frans Andersson ”Frans luden”, Viktor Karlsson, Emil Steen,
Frans Johansson, Hamlet Lowndes (?), Anton Nordkvist, Alfred Gehlin, Carl
Flodmark, Ernfrid Hedblom, okänd, Carl Rolf, Robert Severin, Per Hedblom
(far till Ernfrid), August Ström, okänd, Frits Gustavsson ”sillen”, Carl Ekberg, C
J Rystedt, Carl Flink, Viktor Söderman och kusken Andersson.
8. Slamhusgatan 1890
Slamhusgatan sedd från söder. Gamla verkstaden från 1852-53 till vänster. På bilden ser man
de tranmissionsaxlar som överförde energin från
ångmaskinen i Gamla slamhuset (huset till höger) över till verkstadshusets massabearbetningsmaskiner. På slamhusets tak syns vällingklockans
torn som kröns av en vindflöjel i form av ett
drakhuvud. I Slamhusgatans bortre ände skymtar en lokomobil. Idag är gatan och
husen förkortade, fasaderna är vitputsade.
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9. Kusken Andersson med hästarna Nord och
Söder, 1890-tal
Kusken Andersson med hästarna Nord och Södern framför Gamla kontoret, Gula byggningen,
på 1890-talet.

10. Kusken Karlsson med häst 1891
Kusken Karlsson med häst. Foto från 1891. Stallet i bakgrunden stod färdigt 1888 och inrymde
både fabrikens och lantbrukets hästar. Där huserar i dag Villroy & Bochs fabriksbutik.

11. Posthuset under uppförande 1898
Posthuset, senare kallat Huvudkontoret, under
uppförande 1898. Sedan dess har byggnaden
med sina karaktäristiska hörntorn varit ett landmärke för den inkommande båttrafiken. Den
fantasirika utformningen är ett verk av stockholmsarkitekten Johan Laurentz och anspelar på
medeltida borgarkitektur. Tornbyggnader var vanliga i 1890-talets monumentalarkitektur. Torn hade sedan gammalt varit en maktsymbol. Numera kallas huset
för Tornhuset.
12. Ångaren Gustafsberg V efter eldsvåda
1899
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Fabriken hade en egen rederirörelse med flera skärgårdsångare. Landsvägsförbindelsen med huvudstaden var bristfällig och godstrafiken sköttes till
stor del per båt. Behovet av fler båtar ökade i takt
med samhällets expansion och det sena 1800-talets
växande ström av sommargäster i innerskärgården. Ångbåtstrafiken var inte problemfri. Flera vintrar kunde man inte upprätthålla regelbunden trafik p g a svåra isförhållanden. Bilden visar ångaren Gustafsberg V som utsattes för eldsvåda 1899. Skadorna
blev dock inte värre än att båten kunde repareras.

13. Verkmästare George Lowndes med
sonen John
Interiör från ett grindstugatshem tillhörande den
engelske verkmästaren George Lowndes, här med
22-årige sonen John. Fotot är taget åren kring sekelskiftet 1900. George lockades över från Stokeon-Trent till Gustavsberg 1866 för att han kunde
göra jasper, ett oglaserat stengods. Hemmet är inrett
efter dåtidens borgerliga smak med brokiga tapeter,
möbler i snirkliga nystilar och prydnadsföremål på möbler och väggar. Först 1921 ersattes fotogen- och karbidlamporna av elektrisk belysning. Grindstugatan var samhällets
första ”bruksgata”, anlagd 1870-75 med ett tiotal tvåbostadshus utmed en rak gata ett
stycke från fabriksområdet. Gatan hette först Storgatan och blev en av samhällets ”herrskapsgator” med bostäder för porslinsfabrikens högavlönade.
14. Verkstadshuset från 1883 med flintugnar
Nya verkstadshuset från 1883 med fabrikens
flintugnar i förgrunden. De låg ungefär vid nuvarande Chamottevägen, ett område som förr
var fabriksområdets södra utkant. Det långa
verkstadshuset hade plats för 100 porslinsformare och var Odelbergska epokens största och
modernaste fabrikshus. Först med Kooperativa
Förbundets moderniseringar på 1940-talet byggdes större lokaler, då revs också
delar av 1883 års verkstadshus. Sista spillran revs så sent som 2004 för att möjliggöra den nya infartsvägen. I flintugnarna brändes flinta och djurben till flintgodsoch benporslinsmassa. Den sista ugnen revs 1967 men ugnsparets karakteristiska
siluett lever kvar i Värmdö kommunvapen.
15. Torpet Charlottendal
Porslinsfabrikens disponent Samuel Godenius
moderniserade och utökade ortens lantbruk åren
kring 1800-talets mitt. Utökningen krävde fler
lantarbetare. En del lantarbetare erbjöds som
dagsverksersättning en avsides jordplätt med
torpstuga. Godenius anlade fyra torp under
1850-talet på Farstas utmarker, bilden visar Charlottendal vid Kvarnsjön som
finns kvar än idag inne i ett modernt bostadshusområde. Charlottendal fick sitt
namn efter Godenius hustru Charlotta.
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16. Skogskörslor vid Gamla skärgårdsvägen
omkring 1900
Skogskörslor vid nuvarande Gamla skärgårdsvägen, mellan Höjdgatan och Franska byggena.
Mannen med kamerastativ till höger är verkmästare Georg Barlow, flitig samhällsfotograf och
fotopionjär i samhället. Vinterbilden är tagen
före kyrkans tillkomst 1907, på dess plats står
ännu den ljusputsade bostadskasernen Ekensberg som revs i samband med kyrkobygget. Norra Franska bygget, ett mindre bostadshus från 1873, syns närmare
kameran till vänster. Telefonstolparna är tydliga tidsmarkörer, de första ledningarna drogs på 1880-talet.
17. Gäddfiske i Bagarns å ca 1900
Gäddfiske i Bagarns å nära utloppet i Farstaviken. Vattendraget förband Farstaviken med några mindre träsk som låg på platsen för nuvarande
centrum. Denna rest av en forntida segelbar farled mellan Farstaviken och Torsbyfjärden fylldes
igen på 1940-talet. Foto från omkring 1900.
18. Maskerad i klubbparken 1901,
”bondbröllop”
Gustavsbergs Arbetares Klubb bildades i början
av 1800-talet. Här gavs möjlighet till umgänge
och fritidssysselsättningar av olika slag som t ex
musik- och teaterutövande. Särskilt populära
var kostymbaler och maskerader, vilket bildens
”Bondbröllop” från 1901 visar. Temat hör till tidens nationalromantiska vurm
för den den gamla allmogekulturen. Bilden är tagen i ”Klubbparken”, som låg i
anslutning till Klubbhuset som föreningen lät uppföra 1889. Folketshusföreningen tog över Klubbhuset 1948 och huset ändrade namn till Folkan. Det revs på
1960-talet för att lämna plats åt nuvarande Gustavsbergs centrum. Gustavsbergs
teater invigdes 1967 som ersättning för det rivna huset.
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19. Gravör Gustaf Nilsson med familj i
”Draken Blenda” 1903
Gravör Gustaf Nilsson med familj i ”Draken
Blenda” 1903. Gravörerna graverade in porslinsdekor i tryckplåtar, ett precisionsarbete med hög
status i brukssamhället. Bilden avspeglar inte
bara familjens sociala anseende. Båtens fantasirika utformning antyder även den konstnärliga ådran och de insikter i rådande
stilideal som yrket gav. Båtens benämning ”drake” anspelar på vikingatidens krigsskepp med drakhuvuden i fören, något också den lilla roddbåten har försetts med.
Vid sekelskiftet 1900 fanns ett starkt fornnordiskt intresse i konst, konsthantverk,
litteratur och arkitektur. Fornnordismen hade sina rötter i 1800-talets nationalistiska strömningar och som vid 1900-talets början övergick till en inriktning som
idag benämns nationalromantik.

20. Snusrast vid kolångaren 1906
Snusrast vid kolångaren Gustafsberg 1906.
Ångaren var fabrikens första lastbåt. Den ombesörjde importen av det livsviktiga kolet till
porslinsugnarna. Kol behövdes också till bolagets egna passagerarångare och till fabrikens
ångmaskiner. Lastfartyget, som var byggt 1870
i England, köptes 1899 och var i tjänst till 1910. Det gjorde årligen 8-12 resor
till England. Som utfrakt fördes vanligtvis virke. Själva lossningen pågick oftast i
fyra arbetsdagar, från klockan sex på morgonen till niotiden på kvällen. Ångarens
ankomst ”åstadkom nästan en folkrörelse i samhället … den ordinarie produktionen i fabriken sjönk … Väldiga svarta landgångar plockades fram från sina
upplagsplatser och lyftes upp på många starka axlar” (Gustavsbergaren vintern
1962). Övre raden från vänster: L G Svensson, J Larsson, Fransson, A L Eriksson
(Mosserik), P Velin, HJ Johnsson, Pettersson, Sven Steen. Nedre raden från vänster: Larsson, A F Larsson, R Eriksson, C J Gustavsson, J A Envall, E Bergvall,
Svensson (Bogesunds-Sven), okänd, Frans Karlsson, Elis Lundholm.
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21. Fabriksområdet 1911
Fabriksområdet 1911 efter Wilhelm Odelbergs
stora uppbyggnadsskede. Skorstenslandskapet
gav anläggningen en karaktäristisk profil. De
höga skorstenarna är maskinskorstenar, de låga
och knubbiga s k rundugnar för porslinsbränningen. Vid Kooperativa Förbundets övertagande 1937 skedde omfattande moderniseringar
med bl a gaseldade tunnelugnar, varmed rundugnarna försvann. Även ett stort
antal äldre fabriksbyggnader revs på 1940-talet för att få plats för den nya fabriken, endast de äldsta husen närmast Farstaviken sparades. Fotograf: Almberg &
Preinitz.
22. Kollossare 1918
Kollossning i hamnen 1918. Fotot visar företagets andra och sista kolångare, även den med
namnet Gustafsberg. Den inköptes som ny 1910
och var större än den gamla. Ångaren var i tjänst
fram till 1935. När det var lågvatten kunde den
inte komma genom Farstabrohål, den smalaste
delen av inloppet, och man var tvungen att lossa henne där på plats med hjälp av
pråmar. Första raden från vänster: A J Severin, Arv Gustavsson, Johan Gustavsson, August Nilsson, P G Nilsson, Frans Jonsson, befallningsman Viktor Johansson, Robert Olsson, A Mattsson, Per Welin, S Lundell, Sven Andreasson (Sven
Anders) J A Envall. Andra raden: Gottfrid Svensson (Dykarsven), Robert Säll,
Erik Bergvall, Engfeldt, Joh Öhlander, J A Lundholm, G Gustavsson, Gustav
Eklund, Erik Eklund. Tredje raden: Uno Hultgren, J Sigfrid Andersson, Vilh Andersson, Ivar Scholtze, J A Sjökvist, Hj Karlsson, Bommelin, T Säll, J V Jansson, K
Anton Johansson. Fjärde raden: Oskar Magnus Eriksson, Sven Westerlund, Edv
Westerlund, okänd, Aug Stein, J Roos, Alfr Sand, Gust Wiström, Erik Jonsson,
Karl Jonsson, C A Lätt. Femte raden: C J Axel Pettersson, Josef Andersson, Hj
Säll, Axel Säll, Reinh Eriksson, C J Gustavsson, Karlsson (Alson), Vikt Jonsson,
Videll, Flodmark (?), Sven Löfbom, Em Fingal, Sven Olsson, Frans Lindberg
och Oskar Almgren.
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23. Strömmingskö vid Farstavikens kaj 1918
Strömmingskö vid fabriksområdets kaj 1918.
Under första världskriget rådde svår livsmedelsbrist. Köerna blev långa när fiskarparet Axel
och Hedda Karlsson kom till fabriken med sin
fångst. ”Fiskar-Hedda” försåg brukssamhället
med fisk från Baggensfjärden åren 1915-1946.
De bodde vid Tjustvik, väster om samhället, bl a
på torpet Victorsberg och från 1930 i egen stuga
på Svinudden strax söder om Farstavikens mynning.

24. Tillverkning av isolatorer i ett av fabrikens
verkstadshus
Interiör från ett av fabrikens formverkstadshus
med tillverkning av elektriska isolatorer. Porslinsmaterialet var väl lämpat för denna produkt
då isolatorns uppgift är att isolera strömförande
ledare från omgivningen. Bilden är från slutet av
1910-talet eller början av 1920-talet då tillverkningens tyngdpunkt ännu låg på
hushållsporslin, men som denna bild visar ingick i produktionen även vissa ”praktiska föremål i porslin” för att citera en samtida beskrivning.
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25. Grindstugatan ca 1920
Grindstugatan omkring 1920. Gatan från
1870-talets första hälft utgör en milstolpe i Gustavsbergs bebyggelsehistoria. Genom den fick
Gustavsberg sin första bruksgata med hus placerade i räta led och lagda ett ganska gott stycke
utanför fabriksområdet. Tidigare hade man bott
i direkt anslutning till fabriksområdet. Gatans bostadshus var ovanligt rymliga för
sin tid med två lägenheter om två rum och kök i vardera byggnad. Stockholmsarkitekten Magnus Isaeus, som vid denna tid arbetade som mönsterritare vid fabriken, stod bakom planlösningstypen och troligen även en del av utformningen.
Fasaderna kännetecknas av fantasifull snickarglädje av samma typ som återfinns
på samtida sommarvillor. Vid Grindstugatan bodde fabrikens yrkesskickliga anställda som t ex modellörer, porslinsmålare och förmän.

26. Villagatan ca 1920
Vykort från omkring 1920 som visar Villagatan,
ännu en av Gustavsbergs klassiska bruksgator.
Utmed bruksgatorna låg samhällets arbetarbostäder, planerade och uppförda i fabrikens regi.
Varje gata hade en särskild hustyp som upprepades på typiskt brukssamhällesvis. Vid de södra
bruksgatorna, ”Söder”, bodde samhällets lågavlönade i små lägenheter om enkelrum eller ett rum och kök. Vid kyrkan i norra delen av samhället låg ”Herrskapsgatorna” med rymliga tvårumslägenheter. Den för industriorter så typiska
hierarkiska uppdelningen fanns även i Gustavsberg. Villagatan är lite speciell då
den är bebyggd med två typer av fyrfamiljshus tillkomna åren 1909-11. På bilden
syns en hustyp som även finns i Stjärnsunds bruk i Dalarna. Längre bort på gatan
står hus i ”villastil”, därav gatans namn, ritade av Saltsjö-Duvnäsarkitekten Knut
”Perno” Peterson. Trots villabeteckningen hade även dessa hus fyra lägenheter om
ett rum och kök. På 1800-talet var det här vägen till kyrkogårdarna i Hästhagen.
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27. Tvättstugan i Bagarns träsk 1920
Det vita huset eller tvättstugan vid Bagarns
träsk 1920. Det fanns gemensamma tvättstugor
i varje del av brukssamhället. Denna tvättstuga
revs 1953 i samband med uppförandet av Runda
huset som invigdes 1954 som kommunalhus.
Jämför med bild 33!

28. Gaseldade tunnelugnar
Införandet av två gaseldade tunnelugnar 193536, en för rågodsbränning och en för glattbränning, innebar slutet för rundugnepoken. Med
denna rationalisering av bränningsprocessen
försökte bröderna Axel och Victor Odelberg ta
upp kampen med det billiga utländska porslinet.
En ny lådliknande ugnshall med tegelfasader byggdes för de två 85 meter långa
ugnarna, konstruerad helt tidsenligt av betong och stål med långa ljusinsläppande
glaslanterniner på det nästan platta taket. Tunnelugnshallen var fabrikens första
byggnad byggd för en rationell tillverkningsmetod med en modern arkitektur helt
olik vad som tidigare byggts i Gustavsberg.
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29. Höjdhagshus 1942
Höjdhagshus 1942, foto taget av Hilding Engströmer. Höjdhagen var det första bostadsområdet Kooperativa Förbundet lät uppföra efter
övertagandet av samhället 1937. Områdets vinkelformade enfamiljshus uppfördes 1938-1942,
individuellt placerade i terrängen. Arkitekt var
Olof Thunström på KF:s arkitektkontor. Stora delar av Höjdhagen har en tydlig
”hus-i-skog-karaktär”, vilket bilden vill visa. I förgrunden en tjänstemannavilla,
en större version av de mindre ”vinkelbodarna”. Området utgörs av omring 70 hus,
flertalet välplanerade tvårummare om 54 kvm. De räknas till de första bostäderna
i samhället med fullt utrustade badrum. Arkitekturen var dock lite svårsmält till
en början. I lokaltidningen Gustavsbergaren kunde man läsa 1949 att invånarna
”med spänd nyfikenhet betraktade hur de första KF-bostäderna växte fram. Färdiga blev dessa kaninlådor i Epadalen en chock för oss. Men det är betecknande,
att Epadalen och hånet har försvunnit från gustavsbergarens läppar, och istället betraktar vi idag Höjdhagen med aktning”.
30. Nybyggda sanitetsporslinsfabriken 1943
Vy från Kvarnberget över den nybyggda sanitetsporslinsfabriken 1943. Odlingslandskapet är
ännu en realitet. Anläggningen var avsedd för tillverkning av badrumsporslin och
var det första KF byggde efter övertagandet 1937. Tanken var att denna tillverkningsgren skulle stödja den mer konjunkturkänsliga hushållsporslinstillverkningen. Andra namn på den nya fabriken, som togs i bruk hösten 1939, var ”Tekniska
porslinsfabriken” och ”Sanitetsgodsfabriken”. Enligt en samtida artikel avsattes
2.5 miljoner kronor för den nya fabriken som skulle bli den största för sanitetsporslin i Skandinavien och den modernaste i världen. Takkonstruktionen med de
långsträckta ”lanterninerna”, som arkitekten Olof Thunström kallade ljusinsläppen, var ett omtyckt motiv i samtida bilddokumentationer. I Industritidningen
Norden från 1942 skildras den 177 meter långa hallen som en plats ”där naturljuset flödar in genom byggnadens stora, fortlöpande fönster”. Vidare står att ”Luft
och rymd ge karaktär åt Gustavsbergs nya fabrik och skänker arbetstrevnad och
förstklassiga hygieniska förhållanden åt brukets folk”. Anläggningen utgör en god
representant för 1930-talets strama och rationella industriarkitektur. Arkitekten
Olof Thunström hade tio år tidigare fått stor uppmärksamhet för funktionalistiska pionjärverk på Kvarnholmen i Nacka.
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31. Översvämning vid Villagatan 1944
När brunnarna i samhället genom dräneringar
hade börjat sina bestämde sig fabrikens ledning
för att dämma upp Kvarnsjön 1908. Samtidigt
byggdes ett reningsverk och ett pumphus. Det
renade vattnet pumpades upp till en vattenreservoar på Kvarnberget. Fördämningen av Kvarnsjön
skapade problem med översvämningar kring Villagatan vid långvarig blöt väderlek. Den 6 maj 1924 skedde en översvämning som fyllde dalgångens trädgårdar
mellan Villagatan och Kvarntorpsvägen (f d Ingarögatan). En annan allvarlig
översvämning av dalgången skedde 1944, vilket denna bild visar. Den är väl dokumenterad genom en serie fotografier som visar att vattnet nådde en bra bit upp
på husens stensocklar.
32. Farstasmedjans brand på 1940-talet
Farstasmedjans brand. Fabrikens industribrandkår var även kommunens. Foto från 1940-talet.
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33. Kommunalhuset under uppförande 1953
med gamla tvättstugan
Kommunalhuset under uppförande 1953, till
vänster den gamla tvättstugan som revs efter
färdigställandet av Runda huset. Byggnaden
med den originella formen hör till ett av kommunens mest kända byggnadsverk. Runda huset
var kommunalhus mellan 1954 och 1987. Efter
dess har huset fungerat som kulturhus. Arkitekten Olof Thunströms tanke med
den runda formen var att slippa undan långa mörka korridorer som förbindelselänkar mellan kontorsrummen. Istället grupperar sig rummen kring en ljusgård
i husets mitt som får ljus från takets strutformade lanternin. Ljuset når ner till
varje våningsplan genom cirkelrund öppning i bjälklagen. Huset fick snabbt det
folkliga namnet ”Citronpressen”.

34. Fabriksområdet 1975
Porslinsfabriken och Farstaviken på 1970-talet,
sedd från ”Bonneberget” vid Ekedalsskolan. Hilding Engströmer tog bilden som publicerades i
lokaltidningen Gustavsbergaren nr 3 1975. Bilden visar hur industrilandskaet tedde sig efter
Kooperativa Förbundets moderniseringar med
bl a två stora fabriksanläggningar för hushållsporslins- och sanitetsporslinstillverkning. Dessa fabrikers långa höghus betyder
mycket för områdets karaktär. Sista KF-bygget var det i folkmun kallade Glashuset från 1971, en lådliknande kontorsbyggnad med stora fönsterpartier till höger
på bild.
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Mycket nöje av utställningen!

