
Gustavsberg förr och nu
En bildkavalkad presenterad av



Brukspatron Wilhelm Odelberg ville att Gustavsberg skulle bli en egen församling och 
inte vara beroende av Värmdös bönder i kyrkligt avseende. 1902 bildades därför 
Gustavsbergs församling. Den nya kyrkan byggdes på en höjd vid Farstaviken mellan 
två bostadskaserner.



Kyrkan stod klar 1907 och därefter revs de två bostadskasernerna Statbyggningen 
från fabrikens grundande 1825 och Ekensberg från 1856.



Gustavsbergs kyrka invigdes 1:a advent 1907 och moderniserades 1942 då bl. a. 
herrskapsläktaren togs bort. Ännu en renovering utfördes 1972 och då fick kyrkan 
en ny orgel.



Kyrkbron över Ösby å byggdes 1927 som ersättning för Bagarstubron också kallad 
Stenbron som låg längre in över ån.



Ösby å och Bagarns träsk är sedan 1940-talet igenfyllda och resterna av Kyrkbron
kan bara ses från Farstaviken. I kommunens planer ligger att vägkorsningen om 
några år kommer att ersättas av en rondell när Gustavsbergsvägen leds in på 
Bagarvägen och nuvarande väg över igenfyllda Bagarns träsk försvinner. 



Centrala Gustavsberg dominerades av tre sjöar Grundmarn, Rudmarn och Putten. 
De kallades för Bagarns träsk, Ruthens träsk och Snickarns träsk efter bageriet, 
båtsmans Ruths torp och Snickartorpet som låg vid respektive sjö. Från Ösby 
träsk gick Ösby å genom Putten och Grundmarn till Farstaviken.



Bagarns träsk började fyllas igen på 1930-talet. 1986 öppnades vägen över det 
igenfyllda träsket i samband med att motortrafikleden öppnades, varvid 
genomfartstrafiken mellan kyrkan och Kyrkettan upphörde.



Bagarvägen har fått sitt namn efter bageriet som uppfördes på 1870-talet och 
låg mellan Runda Huset och Gustavsbergs torg vid vägen till Ingarö. Bageriet 
revs 1964 för att ge plats åt kommunens nya förvaltningsbyggnad, det s.k. M-
huset, som var det mittersta av tre planerade hus längs vägen. 



M-huset stod färdigt 1966. Det byggdes för kommunförvaltningens expansion 
och olika servicefunktioner bl.a. läkarvård, barnavård, tandläkarmottagning och 
bibliotek. Det revs 2012 för att ge plats för ett bostadskomplex med namnet 
Kvarnbergsterrassen som aldrig kom att genomföras.



2015 tre år efter M-husets rivning finns på platsen en tillfällig infartsparkering i 
avvaktan på en ny detaljplan. Kommunstyrelsen planutskott har beslutat att 
bygga om Bagarvägen till infartsväg mot Gustavsbergs Centrum och stänga den 
nuvarande vägen. Stora delar av nuvarande centrumbebyggelse kommer att rivas 
för ge plats för en ny väg upp till Aspviksvägen.



Ösbyån gick från Ösby träsk via Putten (Snickarns träsk) vid nuvarande Ekvallen och 
Grundmarn (Bagarns träsk) ut i Farstaviken.  Eken i bildens mitt är idag mittdelare 
av vägen vid korsningen med Ekedalsvägen.  Lägg märke till telefonstolpen på 
berget ovanför herrarna Fritz Gustavsson och Georg Barlow. Redan 1872 hade 
fabriken telegrafförbindelse med Stockholm och 1878 installerades de första 
telefonerna i Gustavsberg.



2015 har de öppna vattenytorna i Gustavsberg fyllts igen med porslinskross och 
fyllningsmassor från rivna verkstadsbyggnader. Ösby träsk avvattnas mot Torsby 
fjärd. Platsen som en tid var Gustavsbergs torg domineras idag av en vägkorsning. 
Konstverket Ett steg ur tiden är placerat vid korsningen till minne av den nedlagda 
porslinstillverkningen. 



Gustavsbergs Arbetares Uppköpsförening bildades på 1860-talet med närmast 
kooperativa stadgar. Enda undantaget var att ingen kontanthandel förekom - man 
handlade på bok och inköpen drogs på lönen i fabriken. 1889 byggdes denna 
affärsfastighet, ”Bolagsboden”. Bilden är från varubristens år 1918.



I samband med det demokratiska genombrottet i Gustavsberg 1919-1920 bildades 
Gustavsbergs konsumtionsförening och Uppköpsföreningen upphörde. 
Affärsfastigheten blev då Konsums huvudbutik ”Konsumettan”. Butiken upphörde 
1964 när Domus i Gustavsbergs centrum öppnades. Nu ägs fastigheten av 
Gustavsberg-Ingarö församling och har följaktligen fått namnet ”Kyrkettan”. 



Gustavsbergs hamn med Gula byggningen och Huvudkontoret år 1900. Gula 
byggningen, också kallad Gamla kontoret, är Gustavsbergs äldsta byggnad. Det är 
en från början gulmålad timmerbyggnad som flyttades från Fredriksdal i Uppland 
och byggdes upp igen 1826. Huvudkontoret (Tornhuset) stod färdigt 1898 varvid 
Gula byggningen fick namnet Gamla kontoret.



På Gula byggningen läser man årtalen 1826 – 1915 på fasaden. 1915 reveterades 
timmerhuset med grå putsfasad. Vid en senare upprustning återgick man till den 
gula färgen. I gula byggningen finns bl.a. Gustavsbergs Konsthall. Sedan 2012 är 
Värmdö kommun ägare av husen. 2015 flyttade Villeroy & Boch Gustavsberg AB in i 
Tornhuset som hyresgäst och byggnaden återfick sin tidigare roll.



I flintugnarna brände man flinta och djurben till flintporslins- och benporslins-
massan. Den sista ugnen revs 1967, men ugnsparets karakteristiska siluett lever 
kvar i Värmdö kommunvapen.



Värmdös kommunvapen är en stiliserad bild av flintugnarna och beskrivs som 
I blått fält två flintugnar av silver stående på en röd stam i hela dess bredd.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flintugnarna_och_Nya_Verkstadshuset_fr%C3%A5n_1883.jpg


Torkhuset ritades av Magnus Isaeus och byggdes 1876. Det byggdes på med en 
våning 1904. Huset användes då som torkhus, och man skymtar godset innanför 
fönstren. Lägg märke till portvalven på ömse sidor om byggnaden som 
ursprungligen var inkörsportar till fabriken. I förgrunden Carl Johan Dyfvermans 
fontän ”Leda med svanen” som troligen blev sönderslagen och aldrig återuppsatt. 



Torkhuset inrymmer sedan 1991 Gustavsbergs Porslinsmuseum där samlingarna 
som KF skänkte till Nationalmuseum visas. Värmdö kommun planerar att 
Porslinsmuseet ska inrymmas i det nya kulturhuset. En söndag vid månadsskiftet 
aug/sept varje år hålls evenemanget Porslinets Dag här vid museet. 



Redan innan KF:s köp av Gustavsberg 1937 för 3,65 MKr hade driftsingenjör 
Hjalmar Olson föreslagit bröderna Odelberg att bygga en Sanitetsporslinsfabrik. KF 
godkände förslaget och redan 1938 började fabriken att byggas. I oktober 1939 
startade produktionen i fabriken. Fabriken byggdes till två gånger, i mitten 1950-
talet och i slutet av 1960-talet med en länga på fastighetens norrsida.



År 2012 producerades fortfarande sanitetsporslin i bottenvåningen av Thun-Olles 
porslinsfabrik från 1939 men stora delar av fabriksbyggnaden stod tom. 
Långtradare från Ungern och Rumänien levererade gods från Villeroy&Bochs
fabriker där som monterades i Gustavsberg för leverans till Gustavsbergs kunder. 



2014 upphörde tillverkningen i Gustavsbergs Sanitetsporslinsfabrik (SPF) och 
industribyggnaden började rivas och byggas om till bostäder. Endast högdelen, 
bottenvåningen, den södra fasaden och en lanternin lämnas kvar. På bilden ser 
man högdelen som ett betongskelett som fastighetsbolaget Blå Eken bygger om 
till bostäder varav många blir mindre lägenheter. 



De tolv husen längs Mariagatan byggdes åren 1891 – 1899. Gatan fick sitt namn 
efter Wilhelm Odelbergs dotter Maria, gift Bennich. Fler hus i liknande stil och slag 
uppfördes i Farsta och i något ändrat utförande ovanför Villagatans backe mot vid 
Hästhagen.



KF moderniserade husen i slutet av 1930-talet då vatten och avlopp installerades i 
husen. Vindarna byggdes om till två stora lägenheter med fönster i takkupor till 
köken. På 1970-talet fick lägenheterna modern standard med varmvatten och 
direktverkande elvärme. Vindslägenheterna fick balkonger. Senare har några 
nybyggda hus tillkommit i liknande stil.



Villagatan byggdes 1909-1911 och hade fyra lägenheter på ett rum och kök med 
egen ingång. Trädgårdarna var stora med fruktträd och bärbuskar. Det finns två 
olika hustyper vid gatan. Området var vid några tillfällen utsatt för översvämning 
från Kvarnsjön senast 1944. 



Husen vid Villagatan är idag gulmålade och i enskild ägo. Trädgårdarna har blivit 
mindre sedan en ny gata, Sofiagatan, med parhus anlagts mellan Villagatan och 
Ingarögatan numera benämnt Kvarntorpsvägen. 



Farsta slott byggdes i mitten av 1700-talet efter rysshärjningarna 1719. Den 
stilrena 1700-talsherrgården byggdes om 1895 till en pompös byggnad, utan 
bestämd tidskaraktär eller arkitektur. 



Farsta slott stod tomt och i förfall i många år sedan Wilhelm Odelbergs hustru 
Hilma avlidit 1945. 1994-95 byggdes vårdboendet Slottsovalen intill huset som 
sedan byggdes om till bostäder. Bostadsrättsföreningen Farsta slott upplåter dessa 
bostäder. 



På Storängsgärdet i Farsta byggdes 1893 en ladugård med plats för 84 kor och 
ungdjur och en loge med elektriskt drivet tröskverk. Redan 1888 hade ett stall 
uppförts för hästar och oxar. 



Ladugården med 165 djur förstördes i en eldsvåda 1982. 152 djur räddades från 
att brinna inne men slaktades kort därefter, då djurhållningen vid Farsta gård 
upphörde. 1998 uppfördes 17 st trevåningshus med 34 lägenheter som bildar 
bostadsrättsföreningen Slottsterrassen i stort sett på samma plats som 
ladugården var belägen. 



På Tjurgärdet kunde man se Farstas prisbelönta kraftiga tjurar tjudrade med 
nosring när inte tjurkalvar sprang omkring där. Vid gärdets övre del låg Gustav 
Adolf Albanus Jaenssons, Höns-Jannes, hus med äggkläckningsmaskiner på övre 
botten. 



Höns-Jannes hus är nu rivet och ersatt av 25 lägenheter i bostadsrättsföreningen 
Slottsstjärnan som byggdes i slutet av 1990-talet på Rättarvägen. Vägen som gick 
över Tjurgärdet är borta liksom tjurar och tjurkalvar.



Torpet Charlottendal byggdes 1852 vid Ingarövägen och fick sitt namn efter 
Samuel Godenius hustru Charlotta.



Idag finns torpets byggnader kvar men med 52 småhus av tre hustyper som 
grannar sedan 2005. Kvarnsjötorp som JM kallar området har en arkitektur 
”inspirerad av sekelskiftets sommarnöjen och Gustavsbergs bruksgator”
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