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INLEDNING
Bakgrund och syfte

Gustavsberg är den av landets porslinsfabriker som haft sin produktion längst på samma plats. Med sitt ursprung har orten Gustavsberg en särskild identitet och är för många utanför kommunen än idag förknippad med fabriken och dess varumärke. Här
bevaras fortfarande en mångfald av fysiska avtryck som speglar
samhällets och fabrikens utveckling; fabriksbyggnader, kontorshus, offentliga byggnader och inte minst bostadsbebyggelsen
som här låg i framkant tack vare den tongivande arkitekten Olof
Thunström. Gustavsberg har därför pekats ut som ett riksintresse
för kulturmiljövården.
I samband med utpekandet av landets riksintressen för kulturmiljövården 1987 gjordes mycket kortfattade och generella beskrivningarna av miljöerna. Därför har många kommuner arbetat med fördjupningar och förtydligande av riksintressenas
värden samt pekat ut värdekärnor som är särskilt känsliga vid
förändringar genom att den fysiska läsbarheten kan förändras.
Följden blir att möjligheten till att utläsa, förstå och kommunicera väsentliga delar av samhällets kulturhistoriska bakgrund och
utveckling försvåras. Förändringar kan röra såväl enskilda byggnaders utformning som bebyggelsestruktur och grönstruktur.
Denna analys och beskrivning syftar till en fördjupning och precisering av de delar av riksintresset som rör Gustavsbergs centrala delar. Uppdraget att ta fram beskrivningen gavs i samband
med kommande stadsutveckling i centrala Gustavsberg. Fyra arkitektkontor bjuds in att skissa på förslag till gestaltning av miljön
som delas in i fyra delområden. Den fördjupade beskrivningen
har två syften, dels att vara ett underlag för dem som skissar på
förslagen, och dels ett underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som görs i samband med de-taljplaneförslaget. Därutöver
kan denna analys användas i andra projekt inom riksintresset
Gustavsberg.

fig.1 Gustavsberg är den av landets porslinsfabriker som haft sin produktion längst på samma plats. Vy över fabriken från Kvarnberget vid omkring 1860. Fotograf okänd.
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Riksintresset Gustavsberg

Riksintresset Gustavsberg är ett av kommunens 15 riksintressen för kulturmiljövården. Det är dock det riksintresse som har genomgått och kommer att genomgå störst förändringar genom att den före detta bruksorten fortsätter att
utvecklas till en centralort med en växande befolkning.
Gustavsberg med dess kvalitéer av både skärgårdslandskap och historiska miljöer är mycket uppskattat av både besökare och lokalbefolkningen. Samhällets
historia och identitet värnas av många och betydelsen av att bevara den unika
karaktären anses viktig. (se även avsnittet Dialogbaserad landskapsanalys - den
sociala aspekten.

Riksantikvarieämbetets motivering till
riksintresset Gustavsberg
Motivering: Brukssamhälle med obruten industriell verksamhet
alltsedan 1600-talet och det samhälle detta skapat, framför allt
präglat av 1800-talets patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets industri med anknytning till folkhemstanken och kooperationen
KF.
Uttryck för riksintresset: Byggnader och anläggningar som visar de olika tidsskikten i brukssamhällets utveckling. Industribyggnader för olika ändamål, där industriprocessens alla led kan följas
samt kontorsbyggnader och andra anläggningar för produktionen.
Offentliga byggnader samt bostäder av olika typ och för skilda sociala grupper. Planering av utbyggnadsområden från 1930, 40- och
50-talen där denna bygger vidare på den gamla brukskaraktären.
Ingår: Sommarnöjesmiljö med sommarvillor från 1870- och
1880-talen vid Farstasundet väster om Gustavsbergs samhälle,
som i sin utformning speglar tidens arkitekturströmningar, bl.a. den
fornnordiska inspirationen.
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Vad är kulturmiljö

En kulturmiljö består i princip av hela vår fysiska omgivning, undantaget av
helt orörd natur. Det är den av människan skapade och påverkade miljön samt
såväl ett materiellt som ett immateriellt arv så som exempelvis ortnamn eller
sägner som är knutna till en plats. Det senare omfattas av det vidare begreppet
kulturarv. Begreppet kulturarv kan också användas för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen som till exempel modernismens kulturarv. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild byggnad eller
lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. En
kulturmiljö avgränsas ofta genom ett historiskt funktionellt samband av större
eller mindre omfattning. Gustavsbergs riksintresse är ett pedagogiskt exempel
på ett sådant landskap där objekten har ett historiskt funktionellt samband genom deras koppling till fabrikens historia.

Kulturmiljövårdens riksintressen

Ett riksintresseområde innebär inget skydd av byggnader eller landskap så som
byggnadsminne eller kulturreservat, däremot ska ett riksintresseområde som
har ”betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.” (Miljöbalken (1998:808) 3 Kap.
6§)
Miljöbalkens hushållningsbestämmelser om riksintressen infördes parallellt
med plan- och bygglagen 1987. Hushållningsbestämmelsernas övergripande
syfte är att främja en hållbar utveckling genom att hushålla med långsiktiga och
för landet väsentliga värden som inte kan tänkas bli tillräckligt beaktade utan
stöd av en lag. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer ingår bland dessa allmänna
intressen som genom bestämmelsen gavs ett särskilt lagstöd. Regeringen och
Riksdagen ansåg att kulturhistoriska värden riskerade att annars inte bli tillräckligt beaktade vid intresseavvägningar gentemot mer kortsiktiga ekonomiska intressen. (Prop 85/86:3 sid 14)

INLEDNING
Ofta beror detta på att riksintressena uppmärksammas först vid
bedömningen av påtaglig skada istället för att finnas med som en
förutsättning i början av planeringsprocessen. Detta har lett till
att kulturmiljövårdens riksintressen inte är tillräckligt kända och
angelägna samt att kulturmiljön inte alltid utnyttjas som resurs för
en hållbar samhällsutveckling. För att förtydliga och klargöra tilllämpningen av riksintressen har Riksantikvarieämbetet gett ut en
handbok. Handboken bygger på två grundläggande förhållningssätt. Dels att kulturmiljövårdens riksintressen ger ramar men utgör inte hinder för samhällsutvecklingen, dels att riksintressenas
utvecklingspotential kan identifieras och långsiktigt hållbara lösningar nås genom dialog och samverkan mellan berörda aktörer.
(Handbok: Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksantikvarieämbetet.)

Dagens syn på kulturmiljö

fig 2. Med kulturmiljö avses den av människan påverkade miljön. En specifik kulturmiljö avgränsas ofta genom
ett historiskt funktionellt samband av större eller mindre omfattning. Fabrikens långa historia har genom århundraden påverkat orten och är det som bidragit till Gustavsbergs unika karaktär. Flygbild över Gustavsberg.
Foto: Jan Augustsson 2010-10-26.
Upphovsrätt Riksantikvarieämbetet

De senaste decennierna har ett vidgat perspektiv på kulturarv vuxit fram, där kulturarvets betydelse för människor står i centrum.
Kulturarvet ses därmed som en självklar del i samhällsutvecklingen och som en förutsättning för hållbar utveckling. Det innebär ett
förhållningssätt där bevarande och utveckling inte står i motsats
till varandra, utan ses som integrerade delar i samhällsutvecklingen. Med andra ord handlar det om en balans mellan bevarande
och förnyelse, det vill säga; att inte bara bevara och skydda utan
även utveckla, förädla, lägga till och nyskapa värden.

Riksintressen i samhällsplaneringen

Varför bevara kulturmiljöer

Hanteringen av riksintressen, däribland kulturmiljövårdens, har ofta präglats av
en osäkerhet om hur dessa ska tolkas och tillämpas i planering och prövning.
Detta har lett till kritik av riksintressena och krav på översyn av systemet från
flera av samhällsplanerings aktörer. Riksantikvarieämbetet bedömer att bristerna i tillämpningen av kulturmiljövårdens riksintressen delvis beror på att de ofta
uppfattas och hanteras som hinder än som resurser för samhällsutvecklingen.

Det finns en rad olika uppfattningar om varför kulturmiljöer bör
bevaras. Alla människor har ett förhållande till sin fysiska omgivning och uppfattningen om densamma varierar från individ till
individ beroende på ålder, kön och erfarenheter och professioner.
Fyra skäl till bevarande kan dock urskiljas: historiska, estetiska,
sociala samt ekonomiska.
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Fyra skäl till bevarande av kulturmiljöer
Estetiska
Ekonomiska

Sociala

Historiska

fig 3. De olika skälen till bevarande som ska vägas samman för att se kulturmiljön som
resurs och användas som integrerade delar i samällsutvecklingen.

Ekonomiska skäl
Den kulturhistoriska bebyggelsen har en förhållandevis stor inverkan på värderingen av en stads attraktionskraft, dess varumärke och anseende. Dessa faktorer är av betydelse vid människors val av bostadsort. Även näringslivets val av
lokalisering kan påverkas av orternas attraktionskraft. Den kategori av näringar som särskilt attraheras till kulturhistoriska miljöer är främst kulturella och
kreativa näringar. Därutöver utgör kulturarvet och kulturmiljön ett stort värde
för turismindustrin och besöksnäringen. Sammantaget utgör kulturarvet och
kulturmiljön en viktig ekonomisk resurs i lokal och regional utveckling. Investeringar i kulturarv och kulturmiljö förväntas därför bidra till attraktivitet och
konkurrenskraft och därmed gynna den ekonomiska utvecklingen. Men dessa
faktorer kan vara svåra att värdera i pengar på förhand, vilket kan medföra att
privata aktörer tvekar inför sådana investeringar.
Sociala skäl
De sociala aspekterna handlar om människors förståelse, upplevelse och användning av sin närmiljö. Utifrån intervjuer, enkäter eller medborgardialoger
kan man fånga upp om närmiljön upplevs som vacker, trivsam, trygg respektive
ful, otrivsam och otrygg. Vid sådana undersökningar framkommer ofta behovet
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av bekanta omgivningar för upplevelsen av trygghet och hemkänsla. Det går
även att visa att sociala aspekter kan sammanfalla med ekonomiska aspekter,
exempelvis genom att studera hur mycket tid, energi och pengar besökare kan
lägga på ett visst besöksmål.
Estetiska skäl
Estetiska skäl till bevarande kan vara en byggnad eller bebyggelsemiljös arkitektoniska och konstnärliga värde. Vad som är vackert och tilltalande är i hög
grad subjektivt och alla kan ha en uppfattning om en byggnads utseende eller
tycka att en miljö är vacker. Därför överlappar estetiska skäl till bevarande också sociala skäl. Men alla har inte djupare kunskaper att bedöma exempelvis en
byggnads estetiska kvalitét, utan förutsätter kunskaper inom ämnena konst och
arkitektur. I en bedömning av estetiska värden kan det generellt skilja sig mellan
exempelvis arkitekten och antikvarien. Antikvarien gör en tydligare koppling
mellan en byggnads visuella uttryck och dess historiska innehåll och vad den
ger uttryck för, exempelvis ett visst historiskt skede, medan arkitekten i högre
grad fokuserar på en byggnads visuella uttryck så som volym, skala fasadutformning, färgsättning, yttre rumsbildningar etc.
Historiska skäl
En byggnad, ett bebyggelseområde eller ett landskap har ett historiskt egenvärde genom att objekten eller miljöerna kan förmedla kunskap. Det kan förmedla svunna tiders ideal, sociala förhållanden och samhällsfunktioner. Bevarade
byggnader och miljöer berättar om vad som har hänt på platsen, vilka processer
och historiska skeenden som har skapat den. Detta är erfarenheter som bör tillvaratas och reflekteras över i framtida planering och byggande.
Det är historiska och estetiska skäl till bevarande och till viss del sociala skäl som
beaktas utifrån en antikvaries motivering till bevarande och det är också dessa
skäl som regleras av Plan- och bygglagen. ”Byggnad eller bebyggelseområde som
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.”

INLEDNING
Motivering till kulturhistoriskt värde

Att påstå att en byggnad eller en bebyggelsemiljö bör bevaras på grund av dess
kulturhistoriska värde är relativt lätt. Däremot är det svårare att definiera och
motivera vad som är kulturhistoriskt värde. Att kunna göra en helt objektiv värdering är näst intill omöjligt, eftersom den kan färgas av våra personliga erfarenheter och våra samtida värderingar. Inom kulturmiljövården finns dock en
vedertagen arbetsmetod att utifrån olika värderingskriterier komma fram till en
motivering av det kulturhistoriska värdet.
Två så kallade grundmotiv används för att bedöma kulturhistoriska värden,
dokumentvärde och upplevelsevärde. Dokumentvärden kallas ibland även
vetenskapligt värde och avser en miljös eller byggnads informationsinnehåll,
exempelvis att en byggnad kan ge viktig information om samhällets historia.
Upplevelsevärdet beskriver egenskaper och kvalitéer hos den byggda miljön,
exempelvis symbolvärde eller traditionsvärde. För just upplevelsevärdet kan det
vara värdefullt att väga in medborgarnas synpunkter från exempelvis en medborgardialog och därmed få in den sociala aspekten och skälet till bevarande.
Till dokumentvärde och upplevelsevärde tillfogas förstärkande värde eller övergripande motiv som kan vara autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, sällsynthet eller representativitet (nationellt, regionalt, lokalt). Ett annat mått på förstärkande värde är det så kallade bruksvärdet. I bruksvärdet kan man räkna in
betydelse för boende, arbetstillfällen inom olika näringar samt dess betydelse
för turism och friluftsliv. I det så kallade bruksvärdet kan det med andra ord
finnas både ekonomiska och sociala skäl för bevarande.

levelse eller synpunkt. En sammanställning av workshopen redovisas i ettseparat dokument, men av värde för denna analys är deltagarnas syn på Gustavsbergs identitet och historia samt även var de uppskattar nya byggnader i miljön,
med andra ord var man tillskapat nya värden i riksintresset. På kartbilden på
nästa sida har deltagarna markerat platser/byggnader för; Var är Gustavsbergs
historia tydlig (röd), Var finns platser/byggnader du saknar (blå), Var finns det
nya byggnader som du uppskattar (gul)
Kartbilden visar en tydlig bild av medborgarnas upplevelse av sin närmiljö. Den
utgör därmed ett värdefullt komplement till den kulturhistoriska värderingen.
Inte oväntat är det vid Bruksgatorna (se fig. 12) och vid Fabriken som man
anser att Gustavsbergs historia är tydlig och även Runda huset. Många saknar Rutens lada som brann ned på 1990-talet, kvarnen på kvarnberget (se fig.
14) och samtidigt som man saknar t.ex. elkvarnen vid Farstaviken uppskattar
många det nya bostadshuset på samma plats (se fig. 19). Andra nya byggnader
man uppskattar är kompletterande bostäder vid Doktorsvillan och radhusen
ritade av danska arkitektfirman ”Arkitema dot” vid Prästgården (se fig. 20).

Dialogbaserad landskapsanalys - den sociala aspekten
Ett ytterligare underlag som tagits fram i samband med utvecklingen av centrala
Gustavsberg är en dialogbaserad landskapsanalys som genomfördes med medborgare i en workshop. Workshopen ägde rum i kommunhuset den 12 november 2015. Syftet var att samla in synpunkter om hur man använder och upplever
området kring centrum. Deltagarna fick svara på frågor om exempelvis vad som
är bra respektive dåligt med att bo i Gustavsberg. Deltagarna fick även sätta ut
prickar med olika färger på en karta där respektive färg representerade en upp-

Fig 4. Rutens lada
nedanför vattentornsberget saknades av
många. 1960-tal
Fotograf okänd.
Värmdö kommuns
bildarkiv
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Fig. 5

KORT HISTORIK OM GUSTAVSBERGS FRAMVÄXT
Förhistoria
Runt centrala Gustavsberg finns arkeologiska lämningar som visar att platsen
varit bebodd sedan åtminstone yngre järnålder. Platsen var strategisk vald vid
vatten och längs den farled som då förband Baggensfjärden och Torsbyfjärden.
På en höjd väster om fabriksområdet ligger ett gravfält med totalt 45 synliga
gravanläggningar. Av gravarnas utseende att döma är gravfältet anlagt under
yngre järnålder och med största sannolikhet är detta det förhistoriska Farsta
gårds gravfält. Söder om gravfältet ligger den boplats som hörde till gravfältet.

Farsta slott byggs
1640 bytte riksrådet Gabriel Oxenstierna (bror till Axel Oxenstierna, Kung Gustaf II Adolfs rikskansler) till sig Farsta gård och flera andra gårdar i det nuvarande Gustavsberg från kronan. Gabriel dog emellertid samma år. Farsta ärvdes
då av sonen Gustaf Oxenstierna. Ett stenhus började uppföras som senare blivit
dagens Farsta slott. Gustav Oxenstierna lät också anlägga ett tegelbruk vid vattnet, på platsen för nuvarande Gula Byggningen. När Gustav avled 1648, bara
35 år gammal övertog makan Maria De la Gardie det då ännu inte fullbordade
herrgårdsbygget. När stenhuset i Farsta var helt färdigt år 1658 ändrade Maria
egendomens namn till Gustafsberg för att hedra sin avlidne make. Tegelproduktion fanns kvar på området ända in på 1900-talet under porslinsfabrikens tid.
Fabriken anläggs
Porslinsfabriken grundades 1825 på Farsta säteris marker. 1826 uppfördes fabrikens äldsta kontor, Gula byggningen. I mitten av 1800-talet moderniserades fabriken och byggdes ut, bl. a byggdes nya fabrikshus och bostadskaserner.
De vitputsade fabrikshusen runt dagens porslinsmuseum och bostadskasernen
Övre stenhuset mittemot infarten till området är från denna tid och även det
intilliggande värdshuset.

Fig. 6 Bild över fornlämningar (röda) och övriga kulturhistoriska lämningar (svarta/streckade)
i centrala Gustavsberg. Övriga kulturhistoriska lämningar kan vara sentida lämningar eller exempelvis utbredning av äldre bytomter som t.ex. Farsta gårdstomt eller Östra Ekedals bytomt.
(Bedömningen av om lämning anses vara en fornlämning kan ändras)

Odelbergska eran
Under disponent Wilhem Odelbergs tid (1869 – 1924) växte fabriken till ett storföretag. Odelberg blev huvudägare 1875 och drev fabriken i patriarkalisk anda.
Under Odelbergs tid byggdes Gustsavsberg upp till ett välorganiserat brukssamhälle vad gäller arbetsliv, socialt liv och bostads- och fabriksbebyggelse. Vid
denna tid byggdes de bruksgator som idag bildar den äldsta bebyggelsekärnan
i Gustavsberg. Även kyrkan uppfördes under denna tid, liksom missionshuset
och baptistkyrkan, utmed Skärgårdsvägen. Fabriken var vid sekelskiftet 1900 en
av landets största industrier med ca 1 000 anställda. Odelberg hade som mål att
bygga upp ett så komplett och självförsörjande samhälle som möjligt varför han
lät anlägga ett större lantbruk väster om fabriksområdet för att förse samhället
med jordbruksprodukter.
7

KORT HISTORIK OM GUSTAVSBERGS FRAMVÄXT
Thun-Olle var verksam på KF:s arkitektkontor till sin död 1962 och så gott som
alla hus som uppfördes i Gustavsberg från slutet av 1930-talet till 60-talets början kom från hans ritbord. Exempel är det välkända Runda huset som byggdes
som kommunalhus 1954, de så kallade vinkelbodarna i Höjdhagen och Hästhagens punkthus.
Efter fabriken
Åren kring 1990 blev mindre gynnsamma för fabriken i Gustavsberg. Porslins-,
sanitets- och badkarstillverkningen fick utländska ägare och stora delar av verksamheten flyttades utomlands. Få av samhällets medborgare har numera någon
yrkesmässig koppling till porslinstillverkningen och många pendlar till arbeten
utanför orten. Behovet av bostäder inom storstockholmsområdet har lett till
att det har byggts bostäder kring fabriken och på det forna lantbruksområdet i
Farsta.
Fig. 7 Wilhelm Odelberg med hustrun Hilma. Hilma var dotter till den tidigare ägaren
Samuel Godenius. Odelberg var brukspatron på Gustavsbergs Porslinsfabrik från 1869
fram till sin död 1924. Fotograf: Carl Sandels. Fotodatum 1919

Sommarvillor vid Farstaviken
Vid Farsta slott och utefter Farstasundet samlar fabrikens ägarfamiljer, Godenius och senare Odelberg sina familjer och låter här uppföra villor och sommarnöjen. Miljön utgör också exempel på skärgårdens mest magnifika sommarvillor från slutet av 1800-talet. Främst utmärker sig villa Gransäter i fornordisk stil,
ritad av arkitekt Agi Lindegren och Villa Bråvalla också den i fornnordisk stil.
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KF-tiden
Kooperativa Förbundet (KF) förvärvade fabrik och samhälle 1937, efter svåra
år på 1920- och -30-talen. Gustavsberg utvecklades därefter till ett kooperativt
mönstersamhälle med lovordad fabriksanläggning och samhällsservice. 1924
hade KF grundat ett eget arkitektkontor som under Eskil Sundahls ledning kom
att bli viktigt för genomförandet av funktionalismens idéer. KF:s arkitekt Olof
Thunström, även kallad Thun-Olle, fick i uppdrag att arbeta med Gustavsberg.

Fig. 8 På de gamla Farsta gärde uppfördes radhus under 1990-talet. I förgrunden syns rampen till den stora ladugården som stod här fram till 1982 då ladugårdskomplexet brann ned.

KORT HISTORIK OM GUSTAVSBERGS FRAMVÄXT
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KARAKTÄR OCH BEBYGGELSESTRUKTUR
Gustavsbergs karaktär och bebyggelsestruktur

Landskapet i och omkring Gustavsberg präglas av storskalig sprickdalstopografi
som ger stora nivåskillnader i terrängen. Under järnåldern utgjordes Farstaviken och Ösbyträsk av ett långt smalt sund som förband Baggensfjärden med
Torsbyfjärden. Redan under vikingatid började vattenförbindelsen att grundas
upp och i dag ligger Gustavsbergs centrum i den tidigare vattenfyllda dalsänkan
som fram till 1900-talet bestod av de tre mindre sjöarna Grundmaren, Rudmarn och Putten. (se sjöarnas och utbredning kring sekelskiftet nedan fig. 9)

fig. 11 Gustavsberg har den för bruksortens typiska funktionsuppdelning med högreståndsbebyggelsen på behörigt avstånd från arbetarbostäderna. Här Farsta slott
1820-tal. Foto: Almberg&Preinitz.

Brukssamhällets typiska funktionsuppdelning av fabrik, ägarfamiljens bostäder
och arbetarbostäder är ännu läsbar på orten. Högreståndsbebyggelsen vid Farsta slott och sommarnöjesmiljöerna från sekelskiftet är lokaliserad vid Farstaviken på ett behörigt avstånd från fabriken och arbetarnas bostäder.

fig. 10 Sjöarna Grundmaren, Rudmarn och Putterns utbredning kring sekelskiftet 1900. Omkring
sjöarna fanns sankmark som ofta blev vattenfyllda. Grundmaren, närmst kyrkan kallades också
för Bagarns träsk
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Fabrikens olika verksamheter har koncentrerats till det låga partiet i landskapet
och som leder ned mot Farstaviken. Bostäder har lokaliserats till lägre höjder
och bergsryggar samt i bergssluttningar utmed höjdkurvorna. De dominerande
höjderna i Gustavsberg är Vattentornsberget och Kvarnberget. De höga partierna i landskapet med berg i dagen har lämnats fria från bebyggelse med undantag av vattentornet som idag utgör ett landmärke. Tidigare var det väderkvarnen
på Kvarnberget som var i blickfånget vid inseglingen i Farstaviken.

KARAKTÄR OCH BEBYGGELSESTRUKTUR

fig. 12 Enskiftekarta från 1827 strax efter att fabriken anlades. Fabriken, B på kartan, lokalisera- Fig. 13 Norra bruksgatorna karaktäriseras av en påfallande grönska. Alla husen är indragna från
des vid Farstaviken och på platsen vid lerfyndighetena. De område som fabriken sen tog i anspråk gatan med förgårdsmark. Häckar och höga träd i alléer, bildar tydliga gaturum. Bild från Grindstuoch som nu består av bostäder var Farsta säteris gärden. Kartan visar även Farsta slotts dåvaran- gatan
de barockträdgård.

Topografin har begränsat möjligheten att lägga ut raka bruksgator, de ligger där
det har varit möjligt, mellan höjdsträckningarna i nord-sydlig riktning. Grindstugatan och Värmdögatan, de första anlagda bruksgatorna från 1870-talet, har
den mest kännetecknade brukskaraktären med raka gator. Tomterna fick här
planteringar mot gatan, vilket bidrar till ett luftigare och mjukare uttryck än vid
exempelvis de uppländska järnbruken där husen ligger utmed gatulinjen.
I Gustavsberg finns inte den strikta byggnadstradition som återfinns i de förindustriella bruken, där herrgården och kyrkan befinner sig i ett arkitektoniskt
samband med bostadsbebyggelsen. Kyrkan från 1906 har dock en dominerande

och central plats i och tillsammans med Runda huset från 1954, blev det här
platsen för ortens offentliga verksamheter under större delen av 1900-talet. Kyrkans placering gör att den är synlig från fabriken och bostadsområdena. Kyrkan
och Runda huset bildar en nod i samhället.
Bruksgatorna vid Mariagatan och Bergsgatan domineras av stark kuperad
terräng. Vägarna är dragna längs med höjdkurvorna, även här i nordsydlig
riktning. Men här är vägarna krökta och bitvis slingrande samt att det finns en
större variation av bebyggelsetyp och att byggnadernas placering har fått
anpassats efter terrängen. Vid Tallåsen intill börjar man snarare utnyttja den
kuperade terrängen och gör ett medvetet slingrande gatunät, troligen inspirerad efter samtida stadsplaneideal, företrädda av Camillo Sitte och P.O.
Hallman.
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KARAKTÄR OCH BEBYGGELSESTRUKTUR
Den terränganpassade bebyggelsen med hus i park utvecklas till sin fulländning
med Olof Thunströms utveckling av bostadsbebyggelsen på orten med olika
bebyggelseområden i en homogen funktionalistisk stil. Områdena ligger som
en ytterligare årsring kring de äldre bruksgatorna.

Den lokala bebyggelsetraditionen i Gustavsberg har varit att lämna släta hällar
fria från bebyggelsen, vilket gör att skärgårdslandskapet är en karaktäristisk del
av centrala Gustavsberg. Ortens grönstruktur präglas även av ett kulturpåverkat
landskap, främst i form av många stora ekar som minner om ortens långa kontinuitet och inte minst Farsta säteris tidigare dominans på orten. På grund av
topografin är bebyggelsen gles och ligger som enklaver i landskapet vilket gör
att bostadsområdena har lite kontakt med varandra. Den glesa bebyggelsen gör
också att orten präglas av mycket grönska.
Senare tillägg och som idag utgör ett dominerande inslag i centrala Gustavsberg
är de trafikleder som leder till centrum. När centrum planerades på 1960-talet
var tanken att motorvägen skulle sluta precis vid centrumparkeringen. Centrum är relativt litet men får ett dominerande inslag genom den vidsträckta parkeringsplatsen och kompakta byggnadsvolymer.
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Fig. 14 Hästhagens punkthus har den typiska karaktären av hus i park. Genom att den
ena byggnadskroppen står på pelare gör att sikten genom dalgången bevaras. Här bör
också understrykas att de punkthus som finns i Gustavsberg står i en dalgång, dvs. de är ej
placerade på höjder som på andra håll i Stockholmsregionen.

Fig. 15 Den lokala bebyggelsetraditionen i Gustavsberg har varit att lämna släta hällar fria från
bebyggelsen, vilket gör att skärgårdslandskapet är en karaktäristisk del av centrala
Gustavsberg. Väderkvarnen på Kvarnberget utgjorde tidigare ett landmärke över Farstaviken.
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RIKSINTRESSETS STYRKOR OCH SVAGHETER
Kärnområden med kulturhistoriska värden
Landskapet består av olika tidslager med mer eller mindre tydliga spår från det
förflutna. Landskapet har alltid förändrats och kommer så att göra i takt med
att samhället förändras. I miljöer som utpekats som kulturhistorisk värdefulla
behöver det dock finnas en större medvetenhet om förändringarnas konsekvenser. Samtidigt finns också goda möjligheter att förstärka kulturmiljöns kvalitéer
i samband med utveckling och därmed skapa nya värden.
1982 gjordes en bevarandeplan för Gustavsberg. Samma områden som är utpekade i denna analys som värdefulla områden var också utpekade i 1982 års
bevarandeplan då de tillhör Gustavsbergs äldsta historia. Det är dessa områden
som är riksintressets kärnområden med kulturhistoriska värden, markerad med
orange färg i kartan. Varje område beskrivs i nästa avsnitt om Sammanhållna
bebyggelsemiljöer.

placering, karaktär och volym som gör att bebyggelsekaraktären splittrats. Dessa
element är markerade med blå och lila streckad linje i kartbilden.
Goda exempel på nytillskott
Det finns också nya byggnader som på ett bra sätt har anslutits till befintliga
värden. Det kan vara att byggnaden eller byggnaderna fångat upp befintlig bebyggelsestruktur vad gäller placering volym och skala, material och färg eller
har en utformning som inspirerats av äldre bebyggelse på platsen. Det är därför
värdefullt att ta upp dessa i denna beskrivning som bra exempel på nytillskott i
en kulturmiljö av riksintresse. Flera av dessa byggnader uppskattades också av
dem som deltog i workshopen om landskapet i centrala Gustavsberg.

Pedagogiska, tydliga områden
Sedan bevarandeplanen togs fram 1982 har det skett relativt stora förändringar
på orten, men i vissa områden är miljön tämligen oförändrad. Dessa områden
upplevs som tydliga genom att de kan berätta om Gustavsbergs historia. De har
med andra ord ett förstärkande s.k. pedagogiskt värde. På kartbilden på nästa
sida är dessa tydliga/pedagogiska områden markerade som skrafferade områden. Varför dessa områden är tydliga beror exempelvis på att byggnaderna och
omgivande miljö tydligt visar sin tillkomsttid, och/eller har en homogen karaktär eller att miljön är tillgänglig, det vill säga inte privatiserad.
Visuella samband
Kartbilden visar också visuella viktiga samband (gula pilar) som också bidrar till
förståelsen av riksintressets historiska samband. De är också miljömässigt och
estetiskt värdefulla stråk och objekt i miljön.
Svagheter - Barriärer
Det finns också vissa objekt som innebär att riksintressets historiska samband
är svårläst eller att miljöns kvalitéer försvagas. Det kan vara storskaliga vägrum
som upplevs som barriärer eller byggnader och anläggningar som har en
14

Fig. 17 Flerbostadshus på Kvarnberget, Gustavsberg 1:309. Här följer husens placering bebyggelsestrukturen och ligger längs med höjdkurvorna liksom övrig bebyggelse, men husen
är en ytterligare årsring ovanför Mariagatan.
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RIKSINTRESSETS STYRKOR OCH SVAGHETER

Fig. 21 Bostadshus på platsen för den före detta elkvarnen vid Farstaviken. Huset har på ett uppenbart
sätt hämtat volym och uttryck från kvarnbyggnaden.

Fig. 19 , Fig. 20 Ett s.k.. infill vid Mariagatan, Ösby 1:558). Det nya huset
har tagit upp färg och volym från de ursprungliga Mariagatshusen (den
nedre bilden), men har samtidigt getts ett samtida uttryck.
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Fig. 22 Radhusen vid Prästgården ovanför Gustavsbergs centrum, ritad av den danska arkitektfirman Arkitema dot speciella har en speciell grundkonstruktion som har en minimal påverkan
på topografin och naturmiljön och upplevs nästan sväva över marken.

SAMMANHÅLLNA BEBYGGELSEMILJÖER
Sammanhållna bebyggelsemiljöer - Områdesvis

Genom fabrikens långa historia präglas Gustavsbergs brukssamhälle av flera
årsringar som mer eller mindre har en homogen bebyggelsekaraktär. I följande
avsnitt beskrivs respektive område som också utgör är riksintressets kärnområden med kulturhistoriska värden.
Centrumdalen, kyrkan, Runda huset, Gustavsbergs
centrum och vattentornet

dal

Grindstugärdet

Vattentornet

Höjdhagen

Ekedalsskolan

tvättstuga, samt byggnaderna Värdshuset och uppköpsföreningens bod, senare
kallad Konsumettan och som idag används som församlingslokal. Vid Värdshuset ligger också det övre Stenhuset, en av fabrikens första arbetarkaserner,
uppfört 1856-57.
Kyrkan som uppfördes 1906 fick en självklar placering väl synlig på en kulle
vid Farstaviken. Samhällets kyrka låg tidigare vid Ekedalsskolan, numera riven,
men när samhället blev en egen församling 1902 planerades det för en ny kyrka
i Gustavsberg. Byggnadsmaterialet till kyrkan i nygotisk stil togs från fabriken,
som chamottetegel och glaserade takpannor. Enligt uppgift ska det sidoställda
tornet härröra från ett äldre ritningsförslag inköpt av brukspatronen i England,
men som sedan modifierades av arkitekten Gustav Améen. Kyrkotomten
har karaktären av en stadspark med bl.a. större ekar. Tomten omgärdas i
hu-vudsak av en fogad och kallmurad gråstensmur. Mot gatan i söder
akvygrkräontosamsten till en del av låga granitstolpar med ankarkätting av järn.

Norra bruksgatorna

Kyrkan, Centrum
Idrottsplats

Farstaviken
Kvarnbergsskolan

Fabriken
Farstavik

Södra bruksgatorna

Fig. 23

Området är det minst homogena av riksintressets bebyggelseområden men
innehåller samtidigt flera enskilt kulturhistoriskt värdefulla objekt. Själva dalen
eller sänkan har också ett långt tidsdjup genom att landskapet har genomgått
stora förändringar. Gustavsbergs allra första centrum låg strax utanför fabriksområdet. Bevarade rester av detta finns i namnet Bagarvägen, här låg bageri och

Fig. 24. Gustavsberg kyrka, uppförd 1907 är väl synlig på en kulle vid Farstaviken.
Arkitekt Gustav Améen.
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SAMMANHÅLLNA BEBYGGELSEMILJÖER

Fig. 25 Gustavsbergs första centrum låg vid kyrkan och dagens runda hus. Här
låg bageri och tvättstuga och värdshus. På bilden syns uppköpsföreningens bod
framför kyrkan, dagens församlingshem och byggnaden Bleket, en byggnad från
1700-talet som bl.a. tjänade som vaktmästarbostad och till vaxljustillverkning
Senast användes kulturförvaltningen byggnaden och när Bleket brann ner i en
anlagd brand 1981 försvann ovärdeliga föreningsarkiv och minnen från
brukets forna liv. Fotograf okänd.

Kring sekelskiftet 1900 låg här ännu sjön Grundmaren, eller Bagarns träsk invid
kyrkan. Sjön bands ihop med ett vattendrag ned mot Farstaviken. Farstaviken
gick då längre in i området och en bro löpte över viken. Vid träsket låg även
Tvättstugan och Bagarstugan. Tvättstugan låg ännu kvar när Runda huset uppfördes. (se även fig. 10)
Ett nytt centrum började planeras i Gustavsberg i början av 1940-talet,
men dessa planer kom inte att realiseras till fullo. Runda huset och M-huset,
det senare numera rivet, följde till viss del den ursprungliga generalplanen.
Runda huset som stod färdigt 1954 var kommunens första kommunalhus.
Runda huset
18

Fig. 26 Ett vattendrag förband sjön Grundmaren ned mot Farstaviken. Farstaviken gick
då längre in och en bro löpte över viken. Vid träsket låg även Tvättstugan och Bagarstugan. Tvättstugan låg ännu kvar när runda huset uppfördes. Fotodatum början av
1920-talet. Fotograf okänd.

är ett av Olof Thunströms mer kända verk och den cylindriska formen med
den spetsiga konformade lanterninen är ett arkitektoniskt landmärke i
Gustavsberg. Runda huset är mycket uppskattat av lokalbefolkningen och har
höga arkitektoniska och bebyggelsehistoriska värden. Byggnaden skulle även
kunna få tillbaka sin ursprungliga kvalité med byte av fönsterbågar till en
modell likt originalutförande med sidoställd vädringsruta.
Under 1960-talet uppfördes istället ett modernt centrum nordväst om
Runda huset på platsen där fabriken tidigare tippat porslinskross i Rutens
träsk som fyllts igen. Här på en höjd mellan Rutens träsk och Putten låg
Klubbparken som senare blev Gustavsberg folkpark och ett klubbhus från
1889 med samlingssal, teaterscen och tidigsre ett bibliotek.

SAMMANHÅLLNA BEBYGGELSEMILJÖER
Gustavsbergs centrum speglar sin tillkomsttid, både arkitektoniskt och ideologiskt och med en stark tro på det bilburna samhället. Domusvaruhuset
med 2000 kvm försäljningsyta invigdes 1964. Tre år senare stod teater,
apotek, post och bank klar. Arkitekten för Gustavsbergs nya centrum var
Claes Tottie. Entrén med parkering mot norr styrdes av den då planerade
motorvägen som skulle gå norr om samhället. Stig Lindberg var inblandad i
planering av centrum och skulle stå för utformning och möblering av torget.
Tyvärr möblerades inte torget av Lindberg och det är svårt att veta hur
mycket inflytande han hade på det centrum som byggdes. Men kvar finns
hans tankar om centrum som presenterades i tidningen Gustavsbergaren,
och som är både rolig att läsa och inspirerande, inte minst med tanke på mål
om social hållbarhet.
”Planmässigt har det lekt mig i hågen att skapa en viss täthet över
torgets indelning. Vi liver i en decentraliserad bebyggelse och det
förefaller konsekvent att centrumpartier skapa dess motsats. Det
betyder att vi får smala gågator, smågårdar med olika funktioner
och ett litet torg, 24 * 24 m. framför teatern.”

Fig. 27. Runda huset i Gustavsberg är Olof Thunströms mer kända
verk. Byggnaden har sedan tillkomsttiden 1954, fått nya fönster och
bågar samt ett tillbyggt skärmtak/ entré

”Området f.ö.indelas i smärre rum ”rum” (nat. Utan tak!) med
olika funktioner. Ett rymmer roliga konditorilokaler med brödförsäljning och uteservering … Ett rum blir en jättesandlåda med
lekskulpturer för de små – ett annat rum boccia eller minigolf för
oss äldre. Jag drömmer om ett meditationsrum för alla åldrar med
krydd- eller rosenträdgård. Ett lekrum till för något äldre barn.
Varför ej med en Kasperteater?”
Ur tidningen Gustavsbergaren
Fig. 28 Domus med parkeringen framför när det nya centrum var färdigbyggt på 1960-talet. Gustavsbergs centrum speglar sin tillkomsttid
både arkitektoniskt och ideologiskt och med en stark tilltro till bilburna
samhället. Fotograf okänd. Värmdö kommuns bildarkiv
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Fig. 29 På platsen för dagens centrum låg Gustavsberg folkets park eller
Klubbparken. Parken var då en viktig mötesplats för gustavsbergsborna vilket
den har gemensamt med dagens centrum och idrottsplats. 1950-tal. Fotograf
okänd.

Domusvaruhuset har sedan färdigställandet fått en barackliknande tillbyggnad.
1986 uppfördes landstingshuset utefter Skärgårdsvägen och 1998 Musikens hus
bakom teatern. Enligt Tottie är dagens centrum mycket olikt det som lämnade
ritbordet. På ritningen var hela området inglasat, efter inspiration från gallerior
i London och Paris. I centrum är det främst Gustavsbergsteatern som är minst
förändrad sedan byggnadstiden och har ett arkitektoniskt och bebyggelsehistoriskt värde. Byggnaden präglas av en tidstypisk funktionalistiskt formspråk
med många originaldetaljer. Torget framför teatern med sparade träd, ingår i
helheten och har vissa miljömässiga kvalitéer
Idrottsanläggningen Ekvallen anlades 1948 med grusplan för fotboll och
vintertid bandy efter att Putten och Ösby å fyllts igen. Idrottsplatsen
utvecklades sedan i samband med att stadsplanen togs fram för centrum
1963-64, på platsen vid intill folkparken. Gemensamt för platsen från förr
till idag, är att den används som gemensam mötesplats av Gustavsbergs och
20 kommunens invånare.

Fig. 30 Gustavsbergsteatern, ritad av Claes Tottie, är den byggnad som är
minst förändrad sedan byggnadstiden.

Vattentornet 1960-tal
Gustavsbergs vattentorn, uppfört 1963-64, är ett representativt exempel på efterkrigstidens funktionalistiska vattentornsarkitektur i betong. Firman Orrje
& Co stod för ritningarna. Tornets konstruktion och funktion är tydlig läsbar.
Den cylindriska vattenreservoaren bärs upp av en pelarkrans. Vattentornet är
väl synlig på sitt höga berg, även utanför samhället, och är i likhet med många
andra tätorters vattentorn ett kännemärke för samhället. Vattentornet ska ses
i samma historiska kontext som det tio år äldre kommunalhuset, Runda huset.
Dessa två runda byggnader i Gustavsbergs centrum står som två kommunala
”utropstecken” från den expansiva KF-epoken.
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Norra Bruksgatorna 1870 - 1900-tal

Fig. 29

De norra bruksgatorna Grindstugatan, Värmdögatan och Ekedalsvägen, var de
första bostadsgatorna utanför fabriksområdet som uppfördes på initiativ av Wilhem Odelberg. Porslinsfabrikens dåvarande konstnärliga ledare Magnus Isaeus
fick uppdraget att rita husen. Bostäderna är uppförda mellan åren 1873 till 1880
och var avsedda för fabrikens yrkesskickliga anställda. I början av 1900-talet anlades Höjdgatan och Skeviksgatan och bebyggdes med bostäder. Enligt uppgift
ersatte de bostadskasernerna Statbyggningen och Ekensberg som hade rivits för
att lämna plats åt dagens kyrka.

Fig. 28 De två runda byggnaderna vattentornet och Runda huset står som två
kommunala ”utropstecken” från den expansiva KF-epoken. Stig Lindberg var
enligt uppgift inblandad i utformningen av vattentornet.

Namnet Grindstugatan kommer av att gatan leder fram till den gamla landsvägen mot Värmdö där en grindstuga, senare kallad Ebbalund ligger. Värmdögatan och Höjdgatan har lagts ut vinkelrätt mot denna. Skeviksgatan är en
förlängning av Höjdgatan. Ekedalsvägen med de s.k. franska byggena är den
enda gata som inte följer nord-sydlig riktning utan följer Farstavikens strand.
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Ny kompletterande bebyggelse
Från omkring 2009 har området kompletterats med ny bebyggelse. Denna är
till stor del anpassad till områdets skala och bebyggelsestruktur. Exempelvis har
nya hus uppförts som en förlängning vid Skeviksgatan på fastighet Östra Ekedal
1:262. De är indragna från gatan liksom befintlig bebyggelse, men förgårdsmarken är tyvärr asfalterad vilket kontrasterar från de äldre trädgårdarnas prunkande vegetation.
Ekedalsskolan 1880 - 1960-tal

Fig. 30 Torpet Ebbalund, från slutet av 1700-talet hette från början
grindstugan, varifrån den första anlagda bruksgatan, Grindstugatan
fått sitt namn.

De raka gatorna och det regelbundet grupperade husen ger en tydlig karaktär
åt de sena 1800-talets brukssamhälle. Gustavsbergs bruksgator karaktäriseras
av en påfallande grönska. Alla husen är indragna från gatan med förgårdsmark.
Häckar och höga träd i alléer, bildar vid främst Grindstugatan, Värmdögatan
och Skeviksgatan tydliga gaturum.
Det som förenar området är de raka gatorna och de regelbundet placerade husen. Den kuperade terrängen gör att sambanden mellan gatorna uppfattas som
något otydlig samt att husen har skiftande arkitektur. Grindstugatan och Värmdögatan har den mest homogena och tydliga brukskaraktären.
Till detta område hör även bostadskasernen Höjden från 1870, torpet Ebbalund
– ett av få hus från tiden före fabriken, Doktorsvillan, Villa Strandvik, kyrkan
och Bolagsboden. Med Bolagsboden, uppförd 1889, senare Konsumettan, bildades Gustavsberg första samhällscentrum.
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Fig.31

Ekedalsskolan består av sju byggnader uppförda mellan 1884 och 1968, och är
placerade kring en rektangulär skolgård. Här låg Gustavsbergs första kapell,
uppfört 1883. Kapellet revs 1953. 1884 uppfördes den första folkskolebyggnaden
och 1903 och 1915 tillkom ytterligare en skolbyggnad. En rektorbostad uppfördes 1920. Under 1960-talet kompletterades skolmiljön med nya byggnader, bl.a.
en ny gymnastiksal. Ekedalsskolans alla byggnader är tydliga i sina stilideal från
byggnadstiden vilket gör miljön intressant.
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Här låg även Gustavsbergs första kapell, uppfört 1883 och som efter den nya
kyrkans invigning 1907 fungerade som gymnastiksal

Fig. 32 Vid Ekedalsskolan finns byggnader från
sekelskiftet 1900 och från
1960-talet alla byggnader
är tydliga i sina stilideal
från byggnadstiden vilket
gör miljön intressant.

Östra Ekedal 1600 – 1900-tal

Det äldsta skriftliga belägget för gården historia är från jordeboken 1535. Gården har flera ägare under 1600- och 1700-talen, Gustaf Oxenstierna förvärvade exempelvis gården 1641. Gården ägor sträckte sig i söder längs Farstavikens
strand från Eriksberg till Grindstugatan upp till Skeviks/Lagnövägen. Gårdens
marker är för skärgården typiskt småbrutna, ett odlingslandskap som ännu
finns kvar på gårdens före detta ägor. Gårdens huvudbyggnad har ett typiskt
läge på en höjd, flankerad av flyglar. Huvudbyggnaden samt norra delen av
västra flygeln uppfördes strax efter rysshärjningarna 1719. Troligen var det vid
mitten av 1800-talet som huvudbyggnaden fick en påbyggnad och vid 1800-talets slut fick byggnadens sin senaste utformning. En allé, planterad under
1800-talets senare hälft, utgör idag ett värdefullt inslag i miljön. Till gården
hörde många underliggande torp varav Ebbalund var ett. Strax nordöster om
gården finns ännu en torpmiljö kvar med två bevarade byggnader och uthus.
Kompletterande bebyggelse.
På gårdens före detta åker ligger idag radhus från 1990-talet. Dessa upplevs,
som många andra villor och radhus på åkermark, inte vara i samklang med
landskapet och topografin.

Fig. 34. Östra Ekedals gård och ett av de två torp som ännu finns kvar i miljön.

Fig. 33
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Höjdhagen 1930 - 1940-tal

Byggnadernas enkla utformning och varsamma inpassning i naturen är områdets viktigaste karaktärsdrag, i enlighet med funktionalismens hus i park-ideal.
Varje hus har en individuell placering och enligt uppgift gick Thun-Olle själv
runt och stakade ut byggnaderna. Den medvetna avsaknaden av tomtbegränsningar som staket och häckar, både mellan husen och mot gatan, är viktiga för
områdets karaktär. Området hålls samman av ett slingrande vägnät som är noggrant anpassat till topografin.

Fig. 35

Området är det första nyproducerade bostadsområde i KF:s regi. Området består av 69 friliggande enfamiljshus i vinkel ritad av Olof Thunström och uppförd
mellan 1938 och 1945. Byggnaderna är uppförda i en funktionalistisk stil men
återkopplar samtidigt till en traditionell arkitektur genom fasadernas faluröda
panel och vita fönster. De flesta husen var ursprungligen på två rum och kök
om 54 kvm. Tanken var att ena vinkeln skulle kunna byggas till, vilket också har
skett i de flesta fall. Därutöver har fler tillbyggnader och fasadändringar gjorts
vilket till viss del påverkat ursprungskaraktären, men ännu är den sammanhållande karaktären husens färgsättning och grundform. I områdets västra och
östra utkant byggdes tio tjänstemannavillor som var större. Tjänstemannavillorna i väster är i två våningar och har en annan volym än vinkelbodarna och
skiftar i utseende. Men de har också rödmålad träpanel och till stor del samma
enkla utformning som bodarna och smälter därför in i helhetsmiljön.
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Fig. 36 Höjdhagen var det första bostadsområde KF lät bygga efter övertagande av
samhället 1937. Varje hus har en individuell placering för att spara så mycket som
av naturen. Fotograf Hilding Engströmer. Början av 1980-talet.

Ny kompletterande bebyggelse
I områdets södra del tillkom 6 nya bostäder på 1980-talet på fastigheterna Östra Ekedal 1:59 m.fl. Uppväxta trädgårdar, husens placering i kanten av området
och fasadkulör gör att de inte stör Höjdhagens homogena karaktär.
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Grindstugärdet 1943-45

Fig. 37

Två år efter att Höjdhagen var utbyggt planerades Grindstugärdet, också med
Olof Thunström som ansvarig arkitekt. Det flacka området fick en helt annan
utformning än Höjdhagen med symmetriskt utlagda radhus och en ljus färgskala. Thun-Olles idéer om färgsättning var att flacka och öppna områden skulle ha
en ljus färgskala och mer kuperade skogliga områden en mörk. Området består
av nio parallellt placerade radhus i storlekarna två till tre rum och kök. Krigstidens speciella förhållanden och strävan att hålla nere byggnadskostnaderna
har till stor del styrt utformningen samtidigt som husen har en funktionalistisk utformning. Fasadbeklädnaden alterneras mellan grå kalkcementputs och
rött tegel vid västsidans uteplatser och gavlar. Den indragna västfasaden skapar
en skyddad uteplats. Det varmröda teglet i skiftande nyanser är enligt uppgift
återanvänt tegel från fabriksbyggnader som revs vid tiden. Liksom i Höjdhagen
finns inga häckar och staket i Grindstugärde. Öppenheten är ett viktigt karaktärsdrag som gör att gränsen mellan privat och allmän inte är tydlig.

Fig. 49

Fig. 38 De knappa förhållandena under krigstiden avgjorde val av material när
som det återanvända teglet från ett rivet hus i fabriksområdet. Thun-Olles
idéer om färgsättning var att flacka och öppna områden skulle ha en ljus
färgskala och mer kuperade skogliga områden en mörk färg.

Södra bruksgatorna 1890 – 1910-tal (karta nästa sida)
Till skillnad från Gustavsbergs norra bruksgator, vars bostäder var avsedda för
högavlönade, hade gatorna i söder en lägre social status med en typ av bostadskasern för flera familjer. På Kvarnberget vid Bergsgatan uppfördes i början av
1880-talet två hyreskaserner. Längs med Mariagatan tillkom under 1890-talet
tolv gulputsade byggnader, de s.k. Mariagathusen, som enligt uppgift byggdes
efter en förlaga vid en bruksegendom i Gästrikland. Byggnaderna bestod av
tre lägenheter på ett rum och kök på nedre botten och två lägenheter på övervåningen. Magnus Isaeus ritade husen. Gatan är uppkallad efter brukspatron
Odelbergs älsklingsdotter Maria.
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Fig. 39

På Kvarnbergets sydsida, på Stenkullen, uppfördes på 1910-talet tre bostadshus
i gult chamottetegel och som till sin utformning är karaktäristiska för 1910-talets bostadshus med brutet sadeltak och frontespis. Husen ligger fritt placerade,
utan avgränsningar mot omgivande gator. Synliga bergknallar, bersåer och uteplatser finns i miljön.
Miljön vid Mariagatan och Bergsgatan inklusive tegelhusen på Stenkullen bildar en relativt homogen miljö med bruksbebyggelse. Den relativt opåverkade terrängen med grusade gårdar och enkla trädgårdar med syrenbersåer samt uthus
och jordkällare bidrar också till upplevelsen av en äldre bebyggelsemiljö.
Ny kompletterande bebyggelse
Vid Mariagatan har vissa kompletteringar gjorts på lucktomter, så kallad infill,
med samma typ av husvolym och byggnadsstil som Mariagathusen. Huset på
fastighet Ösby 1:558 är det mest lyckade nybyggda exemplet. (se fig. 18 och 19)
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Fig. 40 Arbetarbostäderna på Stenkullen, uppförda på 1910-talet med fasader i chamottetegel har delvis förändrats men har ändå kvar sin karaktär genom sin speciella
volym och brutna sadeltak. Främst är miljön kring husen bevarad med bersåer och
synliga bergknallar. Ösby 1:566

Det nya huset har samma volym och skala som befintlig bebyggelse samt samma
kulör, samtidigt som den är läsbar som nybyggnation med moderna detaljer.
Genom en ny detaljplan har området även kompletterats med ny bebyggelse vid
Kvarnbergets sydsida samt östsida nedanför Kvarnbergsskolan på fastigheterna
Ösby 1:309. Byggnaderna, uppförda mellan 2007 och 2009 har anpassats väl till
befintlig bebyggelsestruktur och topografi, tack vare byggnadernas placering,
det vill säga, längs med Kvarnbergets höjdkurvor och till stor del genom volym
och skala samt färg och materialval. Kvarnbergets släta hällar har lämnats fri
från bebyggelse, vilket detaljplanen understryker är en viktig bebyggelsetradition i
Gustavsberg.
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Villagatan och Kvarntorpsvägen 1910-tal

Fig. 41

Under 1910-talet uppfördes vid Villagatan och Kvarntorpsvägen (f.d. Ingarövägen) tolv arbetarbostäder med fyra lägenheter om ett rum och kök. Den för tiden typiska villastilen med sirlig panelarkitektur präglar området. Husen utmed
Ingarögatan har nationalromantisk stil med allmogeinspirerade detaljer. Husen
har trots vissa förändringar behållit sin karaktär bland annat genom att vissa
byggnadsutsmyckningar och takpannor med Gustavsbergstegel har bevarats.
Mitt i kvarteret mellan Ingarövägen och Villagatan flöt Kvarnströmmen.
Ström-men är sedan länge igenfylld. I förlängningen av Kvarntorpswvägen
och mot torpet Charlottendal på fastighet Gustavsberg 1:20 ligger Södra
Kullen med tre bostadshus i tegel från 1889 och även fem så kallade
Tallåshus, Gustavsberg 1:248 m.fl. I området ligger också ett vattenverk med
filterhus och pumpverk samt en tvättstuga, uppförda 1900 - 1910.

Fig. 42 Villagatan byggdes 1909-1911. Husen innehöll fyra lägenheter på ett rum
och kök, samtliga med egen ingång. Här fanns stora trädgårdar med fruktträd
och bärbuskar. Husen utmed Kvarntorpsvägen (f.d. Ingarövägen) än idag
välbevarade villor i nationalromantisk stil. Foto kring 1910. Fotograf okänd.

sinade. Vattnet togs från Kvarnsjön som fick en ny fördämning 1908. Det
renade vattnet pumpades upp till en vattenreservoar på Kvarnberget. Det
omsorgsfullt utformade pumphuset är byggt i chamottetegel med profilerade
murningar.
Kompletterande bebyggelse
Kvarteret mellan Villagatan och Kvarntorpsvägen på fastighet Gustavsberg
1:96 m.fl har kompletterats med fem bostadshus mellan de ursprungliga husen.
Dessa har till viss del anpassats efter befintlig bebyggelsekaraktär bland annat i
skala, färg och material.

Vattenverket byggdes för att säkerställa vatten till samhället när brunnarna
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Tallåsen, Tallåskyrkan, Hyddan, Länkarnas hus och Baptistkyrkan 1900 - 1910-tal

Fig. 44 Tallåshusen byggdens mellan 1911 och 1917 och var det sista
som Wilhem Odelberg lät bygga. Husen hade ursprungligen en nationalromantisk stil men fick nuvarande utseende på 1950-talet när husen
renoverades under ledning av Olof Thunström.
Fig. 43

Tallåsen bebyggdes mellan 1911 och 1917 med 31 mindre villor i ett och ett
halvt plan. Arkitekten är okänd. Husen var avsedda för barnrika familjer och
bostadsområdet var det sista som Wilhem Odelberg lät bygga och markerar
därför slutet på den patriarkaliska eran på bruksorten. Husen hade ursprungligen en nationalromantisk stil med fönsterfoder, spröjsade fönster, farstukvistar och fasader med liggande fasspontpanel, men när husen renoverades på
1950-talet under ledning av Olof Thunström fick de ett enklare funktionalistiskt
formspråk. Husen ligger på en bergås längs slingriga smala vägar, kantade med
häckar. Husen är hänsynsfullt placerade efter topografins förutsättningar vilket
har bidragit till att varje tomt har fått en individuell prägel. Miljön vid Tallåsen
är fint bevarad med sina naturtomter, med uppväxta fruktträd och häckar som
tomtavskiljare samt de smala slingrade gatorna.
Fem av de s.k. Tallåshusen uppfördes även längs Kvarntorpsvägen samt två hus
vid Skärgårdsvägen nära centrum. Bevarandevärda detaljer för Tallåshusen är
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bl.a. husens skorstenar murade i grå eldfast chamottegel tillverkade på fabriken,
likaså de svartbruna glaserade takpannorna.
Kompletterande bebyggelse
Området har kompletterats med ny bebyggelse på fastigheterna Ösby 1:220 m.fl.
samt Ösby 1:107 m.fl som anpassats till den tidigare bebyggelsens volym och
skala, den har också till viss del anslutits till det enkla formspråket som präglar
Tallåsens bebyggelse. Undantaget utgör kvarteret Åkerlyckan vid Skärgårdsvägen som drastiskt avviker mot befintlig bebyggelsestruktur.
Frikyrkorna
I samband med att frikyrkor tilläts i och med konventikelplakatets upphävande
1858, dvs. att andra samfund än den svenska kyrkan tilläts, växte sig frikyrkorna starka i Sverige och så även i Gustavsberg. Huset Hyddan vid Villagatan var
missionsförsamlingens första församlingslokal och som de också delade med
en nykterhetsförening av Nationaltemplarorden som kallade sig Templet
Oscar. Missionsförsamlingen fick sitt eget missionshus, Tallåskyrkan, 1901,
som en tid också fungerade som allmän samlingslokal.
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Brukspatron Odelberg ombesörjde uppbyggnaden av missionshuset, men beslutade strax efter att huset skulle användas till kommunalhus samt att huset
skulle kallas kommunalhus. Huset hade den blandade funktionen kommunhus
och församlingslokal fram till 1954 då Runda huset stod färdigt. 1982 överlät
Gustavsbergs fabriker kyrkan till församlingen. Kyrkan har vid flera tillfällen
renoverats och den senaste stora renoveringen skedde 1984 då AB
Gustavsbergs dåvarande konstnärliga ledare, Karin Björquist, ansvarade för
den interiöra färgsättningen.
Länkarnas hus vid missionskyrkan byggdes 1914 som bostad åt missionsförsamlingens pastorer. 1928 började huset användas som kommunalkontor och
den kommunala förvaltningen flyttade från fabrikskontoret ut i samhället. På
nedre botten fanns expedition och på övre plan bodde kommunens första tjänsteman Volmar Fagergren. Länkarna flyttade in i huset med sin verksamhet 1972.
SMU-gården, missionsförsamlingens ungdomsgård, är en äldre timmerbyggnad som flyttades till platsen 1966. Byggnaden är enligt uppgift ett äldre magasin från gården Aspvik, troligen från 1700-talet.
Längre västerut mot Gustavsbergs centrum finns den före detta Baptistkyrkan
som är samtida med missionshuset på andra sidan Skärgårdsvägen. Gustavsbergs Baptistförsamling bildades 1860 och fick ett eget hus 1906. Förutom för
gudstjänst användes byggnaden till fabrikens ritskola där skolbarnen utbildades
för att kunna dekorera porslin.

Fig. 45 Tallåskyrkan utmed Skärgårdsvägen, uppförd 1901, användes både som kommunalhus och missionshus. Fasaderna var ursprungligen i röd panel och fönstren var
indelade i spröjs och med dekorativa fönsteromfattningar. Byggnaden hade också ett
torn.

Frikyrkobyggnaderna Hyddan, Tallåsen och Baptistkyrkan och inkluderade
byggnader berättar både om samhällets lokalhistoria och om frikyrkorörelsens
historia, en viktig del av den svenska folkrörelsens historia vid sekelskiftet 1900,
med början av ett fritt samhälle med församlingar och föreningslokaler.
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Kvarnbergsskolan och Ungkarlshotellet 1940 - 1950-tal

Fig. 46

Kvarnbergsskolan, uppförd på 1950-talet, ritad av Olof Thunström ligger som
en solitär på Kvarnberget. Den L-formade byggnaden i rött tegel och vitmålade
snickerier har avskalad arkitektur i en nätt skala och är varsamt och smakfullt
inplacerad i naturen. Talldungarna på skolgården och kring skolan är
viktiga karaktäristiska inslag i miljön. Tyvärr har skolgården fått ny
bebyggelse tätt intill den södra sidan.
Ungkarlshotellet på Mariagatan från 1943 var ursprungligen ett så kallat bostadshotell för ogifta manliga anställda. Byggnaden är ritad av Olof Thunström.
Huset är uppfört samtidigt som Grindstugärdet med samma typ av puts och
djupt liggande fönster. Formspråket med sadeltak med röda tegelpannor och
valmade gavlar, speglar den mjukare efterkrigstidens funktionalism.
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Fig.47, 48 Kvarnbergsskolan (ovan) från 1950 och Ungkarlshotellet (nedan)
från 1943, båda ritade av Olof Thunström
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Hästhagen och Mariaplan 1940 – 1950-tal

Fig. 49

Fig. 50. Bostadshusen vid Mariaplan, uppförda 1945-46 är de första flerfamiljshus
KF lät bygga. För att huset skulle få tillbaka sina ursprungliga kvalitéer bör fönsterbågarna i aluminum bytas ut till en mer ursprunglig modell.

Bostadshusen vid Mariaplan, uppförda 1945-46 är de första flerfamiljshus KF
lät bygga efter övertagandet av brukssamhället 1937. Husen är ritade av Olof
Thunström, karaktäristiskt är de nätta proportionerna och olika nockhöjder
samt detaljer som bottenvåningarnas spetsiga fönsterbågar och de snirkliga
franska balkongräckena.
Hästhagen som är förhållandevis kuperat bebyggdes under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet med punkthus, lamellhus och radhus. Husen har
gult fasadtegel med undantag för de sex hus som ligger vid Hästskovägen och
som har rött fasadtegel. Arkitektoniskt är punkthusen, som består av två sammanbyggda rektangulära volymer varav den ena lyfts över marken med höga
pelare, ett stildrag troligen inspirerat av Le Corbusiers Villa Savoy. Byggnadskropparna är saxade för att på så vis ge lägenheterna fönster åt alla väderstreck.
Pelarkonstruktionen bidrar till fri sikt genom dalgången och understryker husens nätthet och minimala fotavtryck på marken, vilket bidrar till den typiska
hus-i-park-karaktären.

Fig. 51. Hästhagens
punktus. varav ena
byggnadskroppen
vilar på pelare,
troligen inspirerat
av Le Corbusier
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Samtliga byggnader i Hästhagen har placerats mycket väl i förhållande till naturen, vilket är områdets kanske viktigaste karaktärsdrag. Flera av bostadshusen
vid Mariaplan och Hästhagen har fått nya fönsterbågar i aluminium och nya
balkongfronter. Med ett återställande till ursprungliga fönstertyper skulle byggnaderna återfå den kvalité som de en gång haft.
Kompletterande bebyggelse
Vid Hästhagsvägen på fastighet Ösby 1:319, närmast Skärgårdsvägen, har området kompletterats med tre punkthus: De avviker vad gäller fasadmaterial och
utformning, men smälter fint i miljön tack vare att husens placering ansluter till
områdets bebyggelsestruktur.

Fig. 53. Husen närmast Skärgårdsvägen är bra exempel på kompletterande
bebyggelse. De avviker vad gäller fasadmaterial och utformning men
anslu- ter fint i miljön tack vare att husens placering ansluter till
bebyggelsestruk- turen

Lugnet – Thun-Ollevägen 1940 – 1950-tal och Munkmora
1960 - 1970-tal
Området kallas Lugnet efter torpet Lugnet som fortfarande finns kvar på platsen. Torpet låg under Ösby gårds ägor och byggdes 1852 för skogs- och lantarbetare. Torpet undgick efterkrigstidens rivningsvåg tack vare Thun-Olles tidiga
bevarandeinsatser. Boningshuset var ursprungligen en enkammarstuga som
förlängdes på 1980-talet.
Fig.52 Den terränganpassade bebyggelsen med sparad natur och berghällar är området kanske viktigaste karaktärsdrag. Radhusen vid Hästhagsterrassen är fint anpassade i terrängen. De är också exteriört välbevarade.
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Thun-Ollevägens rad- och kedjehus i gult tegel uppfördes 1948 – 50 som hyresbostäder av den kommunala stiftelsen Gustavsbergs bostäder. Hustypen byggde
på en lösning som KF:s kontor presenterade på tävlingen om bostäder för industritjänstemän 1946. Bostäderna hör till de tidigaste exemplen på kommunalt
byggda bostäder i Gustavsberg. Lugnets bostadsområde byggdes vidare efter
Thun-Olles död men i samma anda genom arkitekten Bertil Ahlqvist. Exempel
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Fig.53

är radhusen med rött tegel vid Thun-Ollevägen och Bäckvägen, fint placerade i Fig. 54. Kedjehusen vid Thun-Ollevägen i bakgrunden och torpet Lugnet som området är
sydsluttningen eller de låga lamellhusen i gult tegel vid Renvägen samt de ljus- uppkallat efter i förgrunden.
putsade lamellhusen i områden Styrmannen.
Liksom Hästhagen karaktäriseras Lugnet av att husen och tomterna är placerade
så att de på det mest hänsynsfulla sätt följer den givna topografin. Bergknallarna
fick vara kvar och så många träd som möjligt sparades. Tallar är vanliga inslag i
Gustavsbergs funktionalistiska bostadsområden. Typiskt för radhusen i Lugnet,
och även för radhusen vid Hästhagsterrassen, är att det inte är en tydlig gräns
mellan det privata och det offentliga eller mellan parkmark och trädgård.
Mellan 1969 och 1971 planerade arkitekt Bertil Ahlqvist området Munkmora
men här enligt miljonprogrammets planeringsideal med trafikseparering med
matargator och planskilda korsningar så att gång- och cykelvägar leds genom
tunnlar. Här finns också barnvänliga gårdar med lekplatser. Byggnadsskalan är
måttlig med fyra våningar, takformen är sadeltak beklätt med takpannor. Fasaderna fick till största delen en skivbeklädnad.
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Fabriken och Kattholmen 1640 – 1970-tal

Nu står fabriksområdet inför en omfattande omvandling när södra fabriksområdet bebyggs med bostäder. Flera av de yngre fabriksbyggnaderna rivs, exempelvis rivs stora delar av sanitetsporslinsfabriken. I den norra och äldsta delen
av fabriksområdet upplevs ännu fabriksområdet med dess monumentala dekorativa tegelarkitektur. Även denna del har kompletterats med bostadsbebyggelse
men på ett småskaligt och till stor del anpassat och varsamt sätt.
Några av Fabriksområdets utmärkande och värdefulla
byggnader och anläggningar:

Fig.55

Det område som Gustavsbergs fabriker ligger på har kontinuerligt nyttjats för
tillverkning sedan 1640-talet. När porslinsfabriken startade var fortfarande tegelbruket i drift och Gustavsbergs fabriker fortsatte med tegeltillverkning vid sidan av den övriga produktionen fram till 1930-talet. Fabriksområdet har sedan
starten ständigt ändrat skepnad allt eftersom den tekniska utvecklingen fordrat
nya byggnader. Tack vare fabrikens långa kontinuitet finns industriarkitektur
från1820-talet fram till 1970-talet. Närmast vattnet uppfördes fabrikens administrativa och representativa byggnader samt magasin med hög arkitektonisk
kvalitet och som utgör en omistlig del av Gustavsbergs karaktär och landskapsbild.
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Huvudkontoret

Fig. 56

Huvudkontorets byggnad i nyrenässansstil i rött tegel är ritad av Johan Laurentz
och byggdes 1898. På första våningen fanns väntsal för båttrafiken, tullstation och
lokaler för post och tele. På Mellanvåningen fanns kontor och utställning av porslinsfabrikens produkter. Den översta våningen användes till fabrikens tjänstemän
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Gula Byggningen

Fig. 57

Byggnaden, uppförd 1826, är den äldsta kvarvarande
byggnaden i fabriksområdet och har tjänat både som
kontor och bostäder eller både och. När Samuel Godenius dotter Hilma gifte sig med Wilhem Odelberg 1869,
flyttade de nygifta in i Gula byggningen. På 1830-talet
inreddes en kyrksal på andra våningen. Salen användes
även senare till kommunfullmäktiges sammanträden.
Byggnaden är uppförd av återanvänt timmer, enligt uppgift från Fredriksdal i Uppland. 1915 reveterades bygganden och fick det utseende den i stora drag har idag.

Vattenhjulet

Fig. 58

På platsen för dagens fabriksområde flöt Kvarnströmmen
från den högre belägna Kvarnsjön. Förutom lerfyndigheter
på platsen och lokalisering vid vatten för frakt var tillgång
till vattenkraft en avgörande faktor för fabrikens lokalisering.
Det nuvarande vattenhjulet är från 1895 som då ersatte ett
äldre vattenhjul från när fabriken grundlades.
Vattenhjulet som står kvar på ursprunglig plats bidrar till
förståelsen av fabrikens historia och utveckling.

Fig. 59

Teknisk center

Tekniskt Center med kontor, laboratorie- och lagerlokaler
byggdes 1971 när fabriken stod på krönet av sin framgång. I
byggnaden som i folkmun även kallas Glashuset fanns produkt- och formkonstruktion, Plastavdelningen och Plastutställningen samt en utvecklingsavdelning för värme,
ventila-tion, sanitet, vatten och avlopp etc. Här fanns också
rum för uppbyggnad av fullskalemodeller av bl.a. badrum.

Kattholmen

Kattholmen var fortfarande vid mitten av 1800-talet en
friliggande ö. I början av 1900-talet förbands ön med fyllnadsmassor. Kraftstationen byggdes 1905 och två ångturbiner, (Laval-turbiner) försörjde fabriken med elkraft fram
till 1921. Byggnaden användes därefter till kraftstation Huset bredvid byggdes som badhus med simhall. Vattnet till
simbassängen togs direkt från fabriken och värmdes upp av
kondensvattnet från kraftstationen. Byggnaderna har en karaktäristisk stil från byggnadstiden och präglas av
jugendstil den gröna dekoren kring fönsteromfattningar
och i den profilerade taklisten

Fig. 60
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Farsta Slott, Farstasundet och Farsta gärde 1600 – 1900-tal

Till de ursprungliga herrgårdsmiljön hörde tidigare en barockträdgård och en
engelsk park.
På platsen för barockträdgården finns sedan 1990 ett äldreboende och som
är sammanbyggt med slottsbyggnaden. Den engelska parken, anlagd under
1700-talets slut är ännu kvar och skulle kunna bli mer synlig och tydlig med en
restaurering av parken. Mot sjösidan finns en högrest lindallé, planterad 1811.
Övriga byggnader som hört till slottet är trädgårdsmästarbostaden och brygghuset vid vattnet.

Fig. 61

Gustaf Oxenstierna lät uppföra den ursprungliga huvudbyggnaden vid Farsta,
Farstahus, på 1640-talet. Den kända stenhuggaren Johan Wendelstam arbetade
bl.a. med huset på 1650-talet varför den kvarvarande östra portalen har tillskrivits hans skola. Det är också bara den östra portalen och grunden som finns
kvar från 1600-talsbyggnaden. 1719 brann huset ned i samband med rysshärjningarna. Mellan 1741 - 56 lät general Johan Christoffer von Düring återuppföra byggnaden på den grund som fanns kvar. Vid 1894 - 96 bytte den tidigare
stilrena 1700-talbyggnaden skepnad då Wilhem Odelberg som sommartid flyttat in i byggnaden med sin fru Hilma, lät bygga om byggnaden efter ritningar
av stockholmsarkitekten Axel Lindegren. Byggnaden fick då en slottsliknande
utformning i historiserande stil med volutformade gavlar. Möjligen är det därefter som man kallar byggnaden Farsta slott.
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Fig. 62 Vid Farsta slott och i omgivningarna finns värdefulla träd och trädgårdsanläggningar som utgör ett viktigt biologiskt kulturarv i Riksintresset. På bilden, den praktfulla
allén som leder upp mot Farsta slott.
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Sommar- och villabebyggelse vid Farstasundet
Fabrikens ägare Godenius och Odelberg samlade sina familjer vid Farsta slotts
ägor och lät uppföra ståndsmässiga villor och sommarnöjen vid Farsta udde och
kring Farstasundet. Godenius dotter Hilma fick Farstavik, strax öster om Farsta
slott, i bröllopsgåva av sin far när hon gifte sig 1869 med Wilhelm Odelberg.
Byggnaden var från början statarbostad och därefter arrendatorbostad, men
byggdes om under ledning av arkitekt Magnus Isaeus. Villan på Täcka udde
byggdes 1862 som sommarbostad till Godenius äldsta dotter Emma (huset har
ersatts med ett nytt). Den italienskinspirerade jugendvillan, Farsta udde, ritad
av Ferdinand Boberg, är byggd 1911 till änka Maria Bennich, född Odelberg.

Farsta gärde
Förutsättningarna för att bedriva jordbruk vid Farsta har varit förhållandevis
goda. Det var en viktig förutsättning för de förhistoriska bosättningarna och
senare för de gårdar som etablerades här under medeltid. Vid 1500-talets mitt
fanns två skattegårdar i Farsta by, samt en vardera Östra och Västra Ekedal samt
Gottholma. Fasta gårds åkerareal var relativt stora på 1600-talet för att vara en
gård i skärgården, men främst utvecklade gården jordbruk under Odelbergs tid.
Den lantbruksutbildade Odelberg hade som mål att bygga upp ett så komplett
och självförsörjande samhälle som möjligt. Ett modernt lantbruk byggdes upp
och som kunde förse samhället med jordbruksprodukter.

Några av Stockholms skärgårds mest magnifika sommarvillor ligger vid Farstasundet som Villa Bråvalla och Villa Gransäter båda i fornnordisk stil. Bråvalla är
uppförd 1869 åt Godenius dotter Selma och hennes make professor Axel Key.
Villa Gransäter, som är ett byggnadsminne, byggdes 1887 för hovintendenten JF
Böttiger och ritades av Agi Lindegren.

Stora delar av Farsta gärde är idag bebyggt men ännu finns stora delar av ett
kulturlandskap kvar av den forna åkermarken och betesmarken. Det gick också
betesdjur här ända in på 1980-talet.

Fig. 63. Villa Gransäter ritad av Agi Lindgren för hovintendent JF Böttiger. Fotograf: Anna Ulfstrand. Stockholms länsmuseum.

Fig. 64. Oxhuset är den byggnad som ännu finns kvar av det lantbrukskomplex
som Odelberg byggde upp vid Farsta gärde. De delar som ännu finns kvar av
Farstas äldre kulturlandskap är viktiga att bevara utifrån såväl rekreativa som
upplevelsemässiga skäl.
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Kompletterande bebyggelse
Under 1990-talet exploaterade JM rad- och flerbostadshus vid Farsta slott och
Farsta gärde. Ett äldreboende uppfördes vid slottsbyggnadens entré på slottets
före detta barockträdgård. Den låga ovala byggnaden är också sammanbyggd
med slottet. Vid den tiden var Farsta slottsbyggnad i dåligt skick och troligen
fanns ett dåligt förhandlingsläge om att bevara byggnad och barockträdgård
intakt och istället finna en bättre placering för äldreboendet. I övrigt är den
kompletterande bebyggelsen på många håll fint utformad och anspelar på omgivande befintlig bebyggelse, i första hand trädgårdsmästarbostaden, norr om
slottet. De delar som ännu finns kvar av Farstas äldre kulturlandskap är viktiga
att bevara utifrån såväl rekreativa som upplevelsemässiga skäl.

Fig. 63. Flera av byggnaderna vid Farsta slott är fint anpassade i miljön och är till viss
del inspirerade av ursprunglig bebyggelse vad gäller färgsättning och utformning.
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