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INLEDNING

Bakgrund
Sanitetsporslinsfabrikens ägare Villeroy & Boch Gus-
tavsberg AB avser att flytta sin tillverkning från Gus-
tavsbergs fabriksområde till en tomt i samhällets västra 
utkant, den gamla fabrikstippen, för att där bygga en ny 
fabrik. Stora ytor och lokaler friställs därmed, varmed 
nuvarande detaljplan som endast tillåter industriverk-
samhet måste ersättas. Planområdet är tänkt att omfatta 
även de delar som ligger söder om Sanitetsporslinsfa-
briken, d v s Kullen och f d Badkarsfabriken.

Vy från fabriksområdet med Sanitetsporslinsfabrikens 
sydfasad. Foto Johan Aspfors 2007.

Syfte
Syftet med undersökningen är att förbättra den be-
byggelsehistoriska kunskapen kring den yngre delen 
av Gustavsbergs fabriksområde som nu är föremål för 
planläggning. Redovisning av kulturhistoriska värden 
är ett av de underlag som ska finnas inför planprocessen 
eftersom området är en utpekad kulturmiljö i kommu-
nens kulturmiljöprogram. Det angränsar också mot 
den del av brukssamhället Gustavsberg som staten har 
förklarat som ett s k riksintresse för kulturmiljövården.

Undersökningen redovisar bebyggelsens kulturhistoris-
ka kvaliteter samt klassificerar de enskilda byggnaderna 
enligt en fyrgradig skala med hänsyn till deras kultur-
historiska värde. 

Områdets avgränsning
Utredningen gäller den del av industriområdet som 
ligger söder om det område i Gustavsbergs hamn som 
är detaljplanelagt från Farstaviken i norr fram till de
s k lerfickorna mellan Chamottevägen och Sanitetspor-
slinsfabriken i söder. Gustavsbergsvägen är utrednings-
områdets avgränsning mot öster och Idrottsvägen-
Rättarvägen utgör gräns mot söder och väster.

Byggnaderna beskrivs i den ordning de ligger i området 
från norr till söder.

Kulturhistorisk klassificeringsskala av 
byggnader

Klass I
Byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde 
och den är en omistlig del av fabriksområdets bebyg-
gelsemiljö. PBL 3:12 är tillämpbar. Byggnaden bör 
bevaras genom skyddsbestämmelse (q) i detaljplan.

Klass II
Byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. PBL 
3:12 är tillämpbar. Byggnaden bör omfattas av plan-
bestämmelser som hanterar underhållsåtgärder och 
ändringar, exempelvis varsamhetsbestämmelse (k) 
och utökad lovplikt. Även skyddsbestämmelse (q) kan 
komma i fråga.

Klass III
Byggnaden har karaktärsdrag som är viktiga från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt vilka skall beaktas. Byggnaden bör omfattas 
av utökad lovplikt, även varsamhetsbestämmelse (k) 
kan komma i fråga.

Klass IV
Byggnaden har ett litet kulturhistoriskt värde.

Fabriksområdets historia i korthet
Gustavsbergs porslinsfabrik grundlades 1825 på de 
marker som en gång tillhört Farsta gård. På platsen där 
fabriken ligger idag låg vid 1800-talets början ett min-
dre tegelbruk, utritat på en karta från 1815. Tegeltill-
verkningen hade sitt ursprung i det godstegelbruk som 
Farsta hade drivit sedan gården blivit säteri vid 1600-ta-
lets mitt – säteriets namn Gustavsberg är från denna tid. 

Den äldsta fabriksanläggningen utgjordes i huvudsak av 
byggnader av timmer och korsvirke, antalet uppges ha 
uppgått till 36. De ersattes efter en brand 1852 av tegel-
hus, utom kontorsbyggnaden Gula byggningen som 
finns kvar idag som ett minne från den första fabriksan-
läggningen. Denna timmerbyggnad från 1826 fick sitt 
nuvarande utseende efter en revetering 1915.

Från 1870-talet fram till 1920-talet skedde en stor 
utbyggnad av porslinsfabriken med en mängd nya hus 
och brännugnar. Expansionen hängde ihop med att
porslinet hade blivit vanligare bland de bredare folk-
lagren samtidigt som det sena 1800-talets allmänna 
industriella uppsving skapade gynnsamma tider för 
verksamheten. Därtill styrdes fabriken vid denna tid av 
en driftig ledare, den sedermera legendariska brukspa-
tronen Wilhelm Odelberg. Under hans tid (1869-1924) 
moderniserades tegelbyggnaderna från 1850-talet med 
brandsäkrare bjälklag av järnräls och de nya husen i 
tegel försågs med yteffektiva och hållbara bjälklag i 
pelar-balkkonstruktion av järn. Fabriksområdet sträckte 
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sig vid denna tid från Farstavikens södra strand i norr 
till trakterna av nuvarande Chamottevägen i söder.

Längre söderut låg ett odlingslandskap som hade varit 
en del av Farsta gårds marker. På en av dess långsträckta 
åkerholmar anlades vid 1870-talets slut en bruksgata 
med mindre bostadskaserner, kallad Kullen, som blev en 
del av vägen till södra fabriksporten.

Sanitetsporslinsfabriken på 1940-talet. 
Värmdö kommuns bildarkiv.

Familjen Odelberg ägde bruket fram till 1937 då Koo-
perativa Förbundet förvärvade fabrik och samhälle. Den 
konjunkturkänsliga hushållsporslinstillverkningen fick 
stödjande tillverkningsgrenar i form av en sanitetspor-
slinsfabrik, som började byggas 1938, och en badkars-
fabrik 1947. De nya ytkrävande fabriksanläggningarna 
placerades på åkergärdena söder om det gamla fabriks-
området. Samtidigt skedde en modernisering av den 
gamla porslinsfabriken med många rivningar till följd. 
Ett fåtal äldre byggnader sparades närmast Farstaviken. 
1800-talets månghussystem, med ett eller ett fåtal hus 
för varje tillverkningsmoment, ersattes av en enda stor 
rationell byggnad som inrymde löpande bandtill-
verkning med halvautomatisk formning och tunnelug-
nar. De nya fabriksanläggningarna ritades av KF-arki-
tekten Olof Thunström, som vid denna tid också stod 
för bostadsbebyggelsen i samhället. Efter Thunströms 
bortgång 1962 blev arkitekten Wilhelm von Gerber 
ansvarig för fabriksområdets utbyggnad. År 1964 tog 
han fram en dispositionsplan för industriområdets 
gestaltning, som bl a angav storskaliga volymer kring 
Badkarsfabriken. 

Satsningen gav resultat. AB Gustavsbergs Fabriker blev 
mellan 1937 och 1969, från att ha varit en fabrik för 
bara hushållsporslin och konstgods med 850 anställda, 
en storindustri inom VVS-sektorn med över  3 000 
anställda. Försäljningsintäkterna ökade från 3 till 300 
miljoner kronor under denna tidsperiod. I synnerhet 
1960-talets senare del blev framgångsrik för fabriken 
genom den stora efterfrågan på badrumsporslin som 
miljonprogrammets bostadsproduktion hade skapat.

I och med att KF beslöt att bygga ut fabriken mot söder 
frångick man den äldre principen att lämna åkermark 
obebyggd; den äldsta fabriksanläggningen låg i an-
slutning till bergig terräng närmast Farstaviken. Sani-
tetsporslinsfabriken, eller ”Tekniska porslinsfabriken”, 
avvek också genom sin placering av huskroppen i 
öst-västlig riktning, inte som flertalet av de äldre husen 
i nord-sydlig riktning med gavlarna mot sjön. På detta 
sätt klippte man av den södra uppfartsvägen, och bo-
stadskvarteret Kullen kom att hamna i fabrikens expan-
sionsområde som en isolerad företeelse. Idag återstår 
bara ett Kullenhus samt rester av bruksgatans allé. I 
skrivandets stund är det bara Sanitetsporslinsfabriken 
som inrymmer storskalig keramisk tillverkning i form 
av sanitetsgods som toalettstolar och tvättställ. Badkars-
fabriken förlorade sin ursprungliga verksamhet 1993 
och inrymmer idag bl a gymnasium och simhall.  

Källor 
Arvidsson, Edla Sofia – Aspfors, Johan – Gullmert, 
Lena: ”Gustavsbergs porslinsfabrik – människor och 
miljöer”, Gustavsberg 1997. Aspfors, Johan: ”Industri-
miljön i Gustavsberg”, uppsats i kurs i kulturmiljövård 
1995, konstvetenskapliga institutionen Stockholms 
universitet. ”Bevarandeplan 1982”, Värmdö kommun. 
Hald, Arthur: ”Gustavsberg, verktyg för en idé. Hjal-
mar Olsons skildring av 60 års arbete”, Stockholm 
1991. ”Kooperativa förbundets arkitektkontor 1935-
1949”, Stockholm 1949. Lindskog-Nordström, Carin: 
”Gustavsberg 1640-1940 – från tegelbruk till industri-
samhälle”, Gustavsberg 1973. 

Plan över hela industriområdet från 1969.
Ur Gustavsbergaren nr 5 1969.
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BYGGNADER

Sanitetsporslinsfabriken, SPF
Sanitetsporslinsfabriken för tillverkning av badrumspor-
slin var det första KF byggde efter övertagandet 1937. 
Andra namn på anläggningen, som togs i bruk hösten 
1939, var ”Tekniska porslinsfabriken” och ”Sanitets-
godsfabriken”. Den kom även att inrymma material-
laboratorium och plasttillverkning. Enligt en samtida 
artikel, ”Det nya Gustavsberg”, avsattes 2,5 miljoner 
kronor för den nya fabriken som skulle bli den största 
för sanitetsporslin i Skandinavien och den modernaste i 
världen. Anläggningen utgjordes av en 58 x 177 m lan-
terninbelyst hall med en underliggande våning. Hallen 
inrymde från början fyra st 106 meter långa elektriska 
tunnelugnar för bränningen av godset samt en annan del 
för gjutningen av sanitetsporslinet, den s k Gjuthallen. 
Takkonstruktionen med de långsträckta ”lanterninerna”, 
som arkitekten Olof Thunström kallade ljusinsläppen, 
var ett omtyckt motiv i samtida bilddokumentationer. I 
ett särtryck från 1942 ur Industritidningen Norden, ”Det 
nya Gustavsberg”, skildras den 177 meter långa hallen 
som en plats ”där naturljuset flödar in genom byggna-
dens stora, fortlöpande fönster” (bildtext sid 5). Vidare 
står att ”Luft och rymd ge karaktär åt Gustavsbergs 
nya fabrik och skänker arbetstrevnad och förstklassiga 
hygieniska förhållanden åt brukets folk” (bildtext sid 
23). Olof Thunström var dock inte riktigt nöjd med de 
nord-sydligt gående lanterninerna, ljuset blev för starkt, 
varför han i Hushållsporslinsfabriken, som byggdes 
1940-48, valde den klassiska sågtaksprincipen med 
ljusinsläpp från norr. 

Vy från Kvarnberget över Sanitetsporslinsfabriken 
under uppbyggnad. Värmdö kommuns bildarkiv.

Sanitetsporslinsfabrikens halldel har en bärande pelar-
balkkonstruktion av betong (även kallad betongskelett-
konstruktion). Tanken med den öppna konstruktionen 
var att skapa en flexibilitet för verksamheten. Ytterväg-
gar består av ljusputsat tegel som bryts av långa fön-
sterband enligt 1930-talets strama modernistiska ideal. 
Likheter finns med t ex L M Ericssons fabriksanlägg-
ning i Midsommarkransen från 1938-40. Mot Gustavs-
bergsvägen finns en högre huskropp som byggdes som 
ett råvarumagasin med fyrkantiga bingar. 

Den färdiga Sanitetsporslinsfabriken sedd från 
Kvarnberget, foto från 1943. Farsta gårds jord-
brukslandskap ansluter direkt mot anläggningen. 
Bostadskvarteret Kullen syns till vänster.
Värmdö kommuns bildarkiv.

Bild från 1942 som visar Sanitetsporslinsfabrikens 
långsträckta fasad mot söder. Värmdö kommuns 
bildarkiv.

Tillbyggnader
Anläggningen har byggts ut i olika omgångar allt efter 
behov. År 1965 tillkom en höghusdel av grå betong-
element på den norra långsidan för att utöka gjutka-
paciteten. Fundamentet för höghusdelen fullbordades 
redan 1956 i form av en större ugnshall i rött tegel och 
betongglas. År 1968 kompletterades 1930-talets råva-
rumagasin med fyra cylinderformade hårdmaterialsilos 
för fältspat, kvarts och skärv, väl synliga från Gustavs-
bergsvägen. Mot väster förlängdes Sanitetsporslinsfa-
briken 1960 med en lagerdel i rött tegel, vars fasader 
bryts upp av fönsterband. Dess bärande stomme utgörs 
av en pelar-balkkonstruktion av betong. Byggnaden 
kom även att inrymma utrymmen för plasttillverknin-
gen, som startade 1945 i Sanitetsporslinsfabriken, samt 
kontor.
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Sanitetsporslinsfabriken idag sedd från nordost 
med det lanterninförsedda råvarumagasinet från 
1930-talsanläggningen till vänster och höghus-
delen från 1965 till höger. Cylinderformade hård-
materialsilos från 1968 längst till vänster.
Foto Johan Aspfors 2007.

Det putsade råvarumagasinet sett från Gustavs-
bergsvägen. Busk- och trädplanteringar mot vägen 
ger 1930-talsfabriken en mjukare framtoning mot 
samhället. Foto Johan Aspfors 2007.

1930-talsbyggnadens söderfasad sedd från
Gustavsbergsvägen. Foto Johan Aspfors 2007.

Höghusdelen från 1965, sedd från nordväst.
Foto Johan Aspfors 2007.

Lagerdelen från 1960, sedd från nordost.
Foto Johan Aspfors 2007.

Förändringar
Få fasadförändringar har gjorts på varje byggnadskropp 
sedan de byggdes.

Kulturhistorisk klassificering: I för 1930-tals-
delen, II för höghusdelen, III för lagerdelen
Motivering 
Hela anläggningen är i sin helhet kulturhistoriskt 
intressant genom sina utbyggnadsetapper som speglar 
fabrikens expansion under efterkrigstiden. 

Om man ändå ska göra en gradering av de olika delarna 
är den äldsta delen, som också är välbevarad exteriört, 
en av fabriksområdets mest värdefulla byggnader 
sedd ur en kulturhistorisk synvinkel. Den hörde enligt 
samtida uppgifter till en av de mest moderna fabrikerna 
för sanitetsporslin, även internationellt sett, och var 
för det sena 1930-talet en mycket stor satsning som 
kraftfullt manifesterar KF:s ambitioner med Gustavs-
bergsfabriken. Sanitetsporslinsfabriken är idag, betrak-
tad ur ett industrihistoriskt perspektiv, en betydelsefull 
vittnesbörd om de ansträngningar som gjordes under 
Folkhemssveriges uppbyggnadsskede för bättre hygien-
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förhållanden i boendet – där Gustavsberg blev en av de 
ledande aktörerna.

Sanitetsporslinsfabriken med sina rena ytor och långa 
fönsterband är en högklassig representant för 1930-ta-
lets strama och rationella industriarkitektur. Tidstypisk 
är också den ljusa slätputsen, som framhäver byggnads-
volymernas stora och enkla geometriska former. An-
läggningen är brukssamhällets äldsta funktionalistiska 
industribyggnad och är ett verk av Olof Thunström, 
känd för bl a funktionalistiska pionjärverk på Kvarn-
holmen i Nacka. 1930-talsanläggningen har även stora 
miljöskapande värden för området, dess storlek och 
läge vid infartsvägen gör den oerhört betydelsefull för 
områdets industrikaraktär. 

Höghusdelen med betongelementfasader speglar väl 
1960-talets strama modernism med en medveten estetik 
i sin djärva utkragning mot norr och sina stora föns-
terytor – den södra sidan kännetecknas däremot av en 
kärv, industrimässig slutenhet. Därtill hör den höga 
och mycket långa byggnaden till de verkliga landmär-
kesbyggnaderna i Gustavsberg – har stor betydelse för 
fabriksområdets profil. 

Plåt- och betongkonstruktionerna, bl a för lerhanterin-
gen, strax norr om höghusdelen har låga kulturhistoris-
ka och arkitektoniska värden, men har genom sin kärva 
nyttobyggnadsuppsyn betydelse för områdets allmänna 
industrikaraktär – klass IV. 

Källor
Aspfors, Johan: ”Industrimiljön i Gustavsberg”, uppsats 
i kurs i kulturmiljövård 1995, konstvetenskapliga 
institutionen Stockholms universitet. ”Det nya Gustavs-
berg”, särtryck ur Industritidningen Norden, Stockholm 
1942. Hald, Arthur: ”Gustavsberg, verktyg för en idé. 
Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete”, Stockholm 
1991. Lokaltidningen ”Gustavsbergaren”, 1960, nr 3. 

Plåtmagasin, BKF:s f d lager
I västra delen av området, mellan Sanitetsporslinsfabri-
ken och Badkarsfabriken, ligger ett stort magasin från 
1960-talet. Fasaderna är klädda med grå, trapetskorru-
gerad plåt. Byggnaden får sin främsta karaktär, förutom 
av sin skala, av takprofilen bestående av ett repetetivt 
sadeltaksgavelmotiv. Idag nyttjas magasinet av Sani-
tetsporslinsfabriken och är ihopbyggt med dess lager-
del från 1960. Men ursprungligen var det ett lager för 
Badkarsfabriken enligt en plankarta från 1969. 

Magasinet med sitt veckade tak finns inritat i arkitekt 
Wilhelm von Gerbers plan från 1964 över indus-
triområdets utbyggnad.

Plåtmagasin mellan Sanitetsporslinsfabriken och 
Badkarsfabriken sett från sydost.
Foto Johan Aspfors 2007.

Samma plåtmagasin som ovan, sett från sydväst 
– hörn av Badkarsfabriken till höger.
Foto Johan Aspfors 2007.
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Detalj av magasinsfasad. Foto Johan Aspfors 2007. 

Förändringar
Få fasadförändringar har gjorts sedan byggnadstiden, 
förutom på den norra sidan där en ihopkoppling har 
skett med Sanitetsporslinsfabrikens lagerdel från 1960. 

Kulturhistorisk klassificering: IV
Motivering 
Hallen är av en enkel byggnadsteknisk konstruktion 
utan större arkitektoniska värden. Men den har för 
kulturmiljön allmänna miljöskapande värden genom sin 
industrimässiga nyttobyggnadskaraktär. 

Källor
Hald, Arthur: ”Gustavsberg, verktyg för en idé. Hjalmar 
Olsons skildring av 60 års arbete”, Stockholm 1991. 

 
Underhållsverkstäder, UHV
Mellan Gula porten och Sanitetsporslinsfabriken ligger 
en kontors- och verkstadsbyggnad i tre våningar från 
1969, exponerad mot Gustavsbergsvägen. Den benämn-
des ursprungligen UHV, förkortning av Underhålls-
verkstäder. Det kallades vid byggnadstiden även för 
Servicehuset. I tidningen Gustavsbergaren 1969, nr 4, 
kan man läsa om anläggningen. Den skulle inrymma 
alla de verkstadsfunktioner för fabrikens löpande under-
håll som tidigare hade varit utspridda på flera platser i 
och omkring fabriksområdet. Här fanns verkstäder för 
snickeri, el, mekanik, reparation, svetsning och byggna-
tion samt en försörjningscentral. Det sistnämnda om-
fattade ”hela kraftförsörjningen med vattenrör, eldosor, 
ställverk och ventilationssystem” som var ”öppet, lät-
tåtkomligt för reparationer”. Byggnaden inrymde även 
kontor för förmän och ”verkare”, omklädningsrum samt 
matsal. Två trappor upp i kontorsdelen låg en avdelning 
för ”tidsstudie- och metodfolket”. 

Bakom/väster om kontorsdelens huskropp ligger en stor 
förrådsdel i plåt och tegel. 

Anläggningen har en bärande pelar-balkkonstruktion 
av betong stående på en källarvåning, även den av 
betong. Som fasadbeklädnad har gult tegel använts på 
kontorsdelens gavlar och kring huvudéntren samt på 
förrådsdelens sockelparti. För övrigt täcks fasaderna 
av trapetskorrugerad plåt, förutom utfyllnadspartier av 
mörkbrun träpanel i kontorsdelens fönsterband. Fön-
steröppningarna utgörs av stående, rektangulära enlufts-
fönster utan indelning. Kontorsdelens källarvåning bryts 
upp av liggande rektangulära fönsteröppningar.  

Underhållsverkstadens långa fönsterband ger huset 
en tydlig horisontalitet, ett för 1960-talsmodernismen 
typiskt drag, något som förstärks av det platta taket utan 
en markerad takfot.
Den skarpt utskurna och geometriserande kontorsvoly-
men har släktskap med Glashuset i Gustavsbergs hamn 
från 1971. UHV-anläggningen nyttjas idag av olika 
företag. 

P g a att bygg- och miljöavdelningen i skrivandets stund 
flyttar sitt arkiv har handlingar inte kunnat tas fram 
angående arkitekt.

UHV:s kontorsbyggnad, sedd från sydost. Lager-
delen skymtar till vänster, Sanitetsporslinsfabriken 
till höger. Foto Johan Aspfors 2007.
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UHV:s entré. Foto Johan Aspfors 2007.

UHV:s förrådsbyggnad, sedd från sydost.
Foto Johan Aspfors 2007.

UHV:s förrådsbyggnad, sedd från sydväst.
Foto Johan Aspfors 2007.

Förändringar
Få fasadförändringar har gjorts sedan byggnadsti-
den. 

Kulturhistorisk klassificering: III för kontors-
delen, IV för förrådsdelen
Motivering 
Kontorsvolymens grunddrag har ett för tiden typiskt, 
men ganska ordinärt upplägg i sin behandling av föns-
terpartier och volym. Valet av trapetskorrugerad fasad-
plåt ger inte byggnaden det kvalitativa uttryck som det 
samtida kontorshuset Glashuset, som med sina emalj-
plåtar och genomarbetade fönsterpartier utstrålar en 
betydligt högre estetisk ambitionsnivå. UHV-kontoret 
har dock kulturhistoriska värden genom att vara en vitt-
nesbörd om den stora underhållsapparat som tillhörde 
en fabrik av denna storlek, samt genom sin så gott som 
intakta exteriör från 1969.

Källor
Lokaltidningen ”Gustavsbergaren”, 1969, nr 1 och nr 4.

Gula porten, portvaktsstuga
Portvaktsstugan Gula porten byggdes 1970 och är Sa-
nitetsporslinsfabrikens huvudentré. Från början var den 
en dygnetrunt-central för fabriksområdets vaktfunktion 
med även bevakning av Blå porten vid Hushållspors-
linsfabriken. 

Envåningshuset i stram modernistisk stil har ett platt, 
utskjutande tak och fasader klädda av gulemaljerad 
fasadplåt från Gustavsbergs badkarsfabrik med texten 
Gula porten, från början flankerad av fabrikens välkän-
da ankarmärke i vitt. Takfoten är klädd med liggande, 
brun träpanel krönt av en kopparplåtsprofil. Vaktrummet 
markeras av stora rektangulära fönsteröppningar på 
nordgaveln och över hörn.

I tidningen Gustavsbergaren 1970, nr 6, kan man läsa 
följande om den då nyinvigda Gula porten: ”Portvakts-
stugan är rymlig, ljus och trivsam. Där finns också kök 
med kokmöjligheter, duschrum, garderob och toalett för 
vakterna och en besökstoalett. Ett väntrum för besökare, 
inrett med moderna stålfåtöljer i grönt, ett rött emalj-
bord, gul- och rödrandiga gardiner och blå dörrar”.

P g a att bygg- och miljöavdelningen i skrivandets stund 
flyttar sitt arkiv har handlingar inte kunnat tas fram 
angående arkitekt.
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Gula porten sedd från nordost. Bakom skymtar 
Kullenhuset. Foto Johan Aspfors 2007.

Gula porten sedd från sydost. UHV skymtar till 
höger. Foto Johan Aspfors 2007.

Förändringar
Få fasadförändringar har gjorts sedan byggnadstiden.

Kulturhistorisk klassificering: II

Motivering
Fabriksområdet har sedan 1800-talet haft portvakts-
stugor. Från den äldre epoken återstår endast Västra 
Portvaktsstugan byggd 1888. Efter att KF hade tagit 
över 1937 tillkom vaktstugor till områdets nya delar. 
Den s k Blå porten för Hushållsporslinsfabriken byg-
gdes redan på 1940-talet i stram funktionalistisk stil 
av Olof Thunström, den revs dock på 1990-talet. Idag 
återstår från KF-epoken endast Gula porten från 1970. 
Dess genomarbetade arkitektur följer upp traditionen 
med Blå porten – vaktstugan var företagets ansikte utåt 
och besökarnas första kontakt med företaget varför det 
var viktigt med en omsorgsfull utformning. Gula porten 
har en tidstypisk arkitektur av samma modernistiska 
märke som det samtida kontorshuset Glashuset i ham-
nen, även det ett hus med emaljerade fasadplåtar.

Källor
Lokaltidningen ”Gustavsbergaren”, 1970, nr 6.

Kullenhuset (Kullen nr 3)
Det gulputsade huset strax sydväst om Gula porten är 
det som återstår av bostadskvarteret Kullen, som var 
en bruksgata med ursprungligen åtta flerfamiljshus av 
kaserntyp från 1876-1880. Stommen utgörs av putsade 
fulltegelmurar och träbjälklag, teglet uppges vara slaget 
på orten. 

Förebilden till hustypen hämtades från Ankarsrums 
bruk i Småland, som presenterades i Teknisk Tidskrift 
1873. Hustypen är ritad av arkitekten Ernst Jacobsson 
som står bakom många militärkaserner i landet. Från 
början inrymde varje hus 10 spisrumsbostäder med 
gemensam bagarstuga. Kullenhusen låg på traditionellt 
bruksgatuvis i rad, grupperade fyra på vardera sida 
om gatan. Från början var gatan en del av den södra 
tillfartsvägen till fabriksområdet, med södra portvakts-
stugan som anslutningspunkt. Till gatumiljön hörde 
även en planterad allé. Namnet Kullen anspelar på den 
höjdrygg som kvarteret låg på, som vid byggnadsti-
den var ett impediment i odlingslandskapet söder om 
fabriksområdet, det s k Rödstugugärdet enligt en karta 
från 1887. 

På 1970-talet hade Kullenområdet hamnat inom 
fabrikens expansionsområde, och efter en tids förfall 
revs sju av de åtta Kullenhusen. Det enda återstående 
Kullenhuset är idag den äldsta byggnaden inom det 
södra fabriksområdet och används numera till före-
ningsverksamhet, bl a inrymmer byggnaden en loppis-
butik. Huset hade numret tre och var den östra husra-
dens andra hus norrifrån räknat. Tidigt byggdes huset ut 
på den västra sidan, mot gatan, för att kunna inrymma 
en handelsbod, i folkmun kallad ”Kullbon” p g a att 
bostadskvarteret beboddes av många dalkullor. Affären 
hette egentligen Hilda Åström & Co och blev så små-
ningom en konsumbutik. 
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Detalj av 
Kullenhusets 
takfot med 
profilsågade 
taksparrar.
Foto
Johan Aspfors 
2007.



Kvarteret Kullen 1892, sett från sydväst. Till 
vänster skymtar porslinsfabriken, med ”Nya verk-
stadshuset” från 1883 som dominerande byggnad 
och framför dess gavel Södra portvaktsstugan. 
Odlingslandskapet är ännu en realitet. Värmdö 
kommuns bildarkiv. 

Kullenhusen omgiven av Kvarnsjöns översväm-
ningsvatten 1944. Längst bort syns Sanitetspors-
linsfabriken. Värmdö kommuns bildarkiv.

Förändringar
De ursprungliga sexdelade fönstren är utbytta mot en-
luftsbågar av panoramatyp. Från början utgjordes fön-
steröppningarna på långsidornas mitt av tre högsmala 
öppningar kopplade till en fönstergrupp på varje våning, 
vilka har ändrats till enluftsfönster lika husets övriga. 
Det finns fönsteröppningar även på gavlarna som har 
förstorats, bl a gavelröstets från början två små fönster

Taket är belagt med äldre chamottepannor från fabriken, 
dock är skorstenarna av nutida typ. En typisk 1870-tals-
detalj är de profilsågade taksparrarna som är synliga 
under takutsprånget. Invändigt moderniserades huset 
grundligt på 1940-talet. Av allén återstår fem träd. Där 
gatan tidigare sträckte sig söderut ligger idag enklare 
verkstadsbyggnader av sent datum.

Kullenhuset idag, sett från sydost. Butikslokalens 
tillbyggnad till vänster. Förstorade fönsteröppnin-
gar finns på gavelns vänstra fönsteraxel samt i 
gavelröstets mittdel. Foto Johan Aspfors. 

Igenmurad fönsteröppning med stickbågsformad 
överdel på butikstillbyggnadens sydfasad.
Foto Johan Aspfors 2007.

Kulturhistorisk klassificering: II
Motivering
Trots senare fasadförändringar, som främst gäller fön-
stren, besitter huset betydande kulturhistoriska värden 
genom att vara områdets äldsta byggnad och den enda 
kvarvarande byggnaden från kvarteret Kullen. Med sina 
kringliggande lövträd vittnar 1870-talsbyggnaden om 
en äldre epok när denna del av Gustavsberg låg utanför 
fabriksområdet. 
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Det kulturhistoriska värdet förstärks av husets koppling 
till arkitekten Ernst Jacobsson. Att låta huset och allé-
träden få vara kvar är också viktigt av den anledningen 
att områdesnamnet Kullen får sin förklaring av denna 
byggnad på sin lilla höjd. 

Genom att återställa fönsterindelningen skulle huset 
relativt enkelt kunna återfå en 1800-talskaraktär. 

Till klass IV hör Kullenområdets plåtverkstäder av sent 
datum. 

Källor
Arvidsson, Edla Sofia: ”Människor och hus i Gustavs-
berg”, Gustavsberg 1990. Aspfors, Johan: ”Magnus 
Isaeus som arkitekt i Gustavsberg”, C-uppsats i konst-
vetenskap 1996, Stockholms universitet (sid 30-31). 
Tegner, Elisabet: Byggnadsinventering 1973.

Badkarsfabriken, BKF
Fabriksområdet slutar i söder med en stor huskropp i gult 
tegel vars västra del byggdes 1947 som fabriksbyggnad 
för tillverkning av badkar och fasadplåtar. Anläggningen 
fick sin placering väster om Kullenområdet, på Storängs-
gärdet som hade varit en del av Farsta gårds inägomar-
ker. Redan 1954 hade produktionen utökats med ”stora 
smidda pannor för uppvärmning av bostadshus”. 

Badkarsfabriken var den sista av KF:s nyanläggningar i 
Gustavsberg. Badkarstillverkningen blev snabbt myc-
ket framgångsrik då de formpressade badkaren av plåt 
vägde bara hälften av dåtidens gjutjärnsbadkar. 

Byggnaden är i likhet med Sanitets- och Hushålls-
porslinsfabrikerna ett verk av Olof Thunström. Den 
ursprungliga delen hade ytmåtten 75 x 100 meter och 
rymde badkarspresshall och emaljugnshall av sågtaks-
typ. Olof Thunström har beskrivit den stora presshallen, 
där plåten formades till badkar, som ”en naturvuxen 
katedral till arbetets ära”. Den imponerande hallen med 
sina enorma badkarspressar figurerar i många samtida 
bildsammanhang. Färgbilder från 1949 visar att hallens 
interiör hade kulörta inslag i form av starkt gula och 
röda partier på den maskinella utrustningen, bl a var en 
travers gulmålad. Även byggnadens bärande pelarbalk-
konstruktion av stål hade en kontrastfull bemålning. Så 
hade t ex emaljverket, som enligt samtida uppgift var 
Nordeuropas största, en bärande stålkonstruktion i blått. 

Fasaden utåt hade från början ett strikt, rationellt 
uttryck med stora slutna ytor av gult fasadtegel, ibland 
brutna av kvadratiska och rektangulära fönsteröppnin-
gar utan indelning. 

Badkarstillverkningen upphörde 1993 i samband med 
byggbranschens lågkonjunktur. Under 1990-talet har 
byggnaden omvandlats till en skolbyggnad, bl a inrym-
mer komplexet ett gymnasium. 

År 1999 tillkom ett högsmalt kontorshus med vita be-
tongelementfasader strax sydväst om fabriksbyggnaden.

Tillbyggnader
Åren 1964-65 byggdes fabriken ut 50 meter mot öster 
för pann- och kyldiskstillverkning. Utbyggnaden är lätt 
att urskilja genom sitt platta tak och genom det smala 
indragna entréparti med emaljerad fasadplåt mellan de 
två byggnadskropparna. På 1990-talet tillkom tillbygg-
nader på 1940-talsdelens väst- och nordfasader när 
byggnadens inre byggdes om för undervisningsbruk.

Förändringar
I samband med ombyggnaden till skoländamål då vissa 
tillbyggnader tillkom, har även nya fönsteröppningar 
brutits upp på den äldsta huskroppen, bl a med en för 
arkitekturen avvikande rund form. 

Badkarsfabriken idag, sedd från sydost. 1947 års 
del med fönsterband till vänster, 1965 års del när-
mast i bild. Foto Johan Aspfors 2007.
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Badkarsfabriken omkring 1950.
Värmdö kommuns bildarkiv.



Entrédel i blåemaljerad fasadplåt mellan den 
gamla och nyare delen. Foto Johan Aspfors 2007.

Del av västfasad med sågtandstak från 1947. Det 
utbyggda trapphuset och de runda fönsteröppnin-
garna tillkom på 1990-talet.
Foto Johan Aspfors 2007.

Kulturhistorisk klassificering: II
Motivering
Klassisk industrifunkis från 1947 och 1965, dock till en 
del förändrad under 1990-talet. Badkarsfabriken vittnar 
om efterkrigstidens uppbyggnad av Folkhemssverige 
med sitt behov av moderna bostäder. Klassningen gäller 
alltså även den stora kyldiskdelen mot väster från 1965, 
en för industrilandskapet karaktärsfull byggnad med  
arkitektoniska värden i sin påtagliga monumentalitet. 

Till klass IV hör den framförliggande kontorsbyggna-
den från 1999. 

Källor
Arvidsson, Edla Sofia – Aspfors, Johan – Gullmert, 
Lena: ”Gustavsbergs porslinsfabrik – människor och 
miljöer”, Gustavsberg 1997. ”Kooperativa förbundets 
arkitektkontor 1935-1949”, Stockholm 1949. ”Vi på 
Gustavsberg”, Gustavsberg 1954.
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