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1. Gustavsbergs fabriker – 1820 till 2000-tal
Det område som Gustavsbergs fabriker ligger på har, som tidigare nämnts, 
kontinuerligt nyttjats för tillverkning sedan 1640-talet. Den tekniska utveck-
lingen har medfört att byggnader allteftersom har ersatts med nya, men ännu 
finns exempel på industriarkitektur från 1820-talet fram till 1970-talet. Be-
byggelsens karaktär skiljer sig kraftigt åt beroende på ålder, men funktionen 
har varit densamma vilket också kan ses som en karaktärsskapande faktor. 
Idag byggs vissa äldre industribyggnader om till bostäder som komplitteras 
med nya bostadshus.

2. Norra bruksgatorna – 1870 till 1900-tal
De norra bruksgatorna Grindstugatan, Värmdögatan och Ekedalsvägen, 
vilka anlades på 1870-talet, var de första bostadsgatorna utanför fabriksom-
rådet. I början av 1900-talet anlades Höjdgatan och Skeviksgatan parallellt 
med de två förstnämnda gatorna. Alla bostadshus hade ursprungligen trä-
fasad, förutom de så kallade Franska byggena vid Ekedalsvägen som upp-
fördes i tegel. Alla trähus, med undantag för de vid Grindstugatan, hade två 
lägenheter i bottenvåningen och en till tre smålägenheter i vindsvåningen. 
Grindstugatans hus hade endast två lägenheter i bottenvåningen.80 Till detta 
område, som till stora delar har bevarat sin ursprungliga karaktär, hör även 
bostadskasernen Höjden från 1870-talet och kyrkan som invigdes 1907. De 
raka gatorna och de välbehållna byggnaderna ger en tydlig och karaktäris-
tisk bild av det sena 1800-talets brukssamhälle.

80  Aspfors (2001), s 12, 22, 25, 28.

Bild 16: Gustavsbergs fabriker – Vat-
tenkvarnhjulet vid Gustavsbergsvägen.

Bild 17:  Norra bruksgatorna - Grind-
stugatan.
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3. Södra bruksgatorna – 1880 till 1910-tal
På Kvarnberget vid Bergsgatan uppfördes i början av 1880-talet två hyres-
kaserner för 24 matlag vardera. Ursprungligen hade byggnaderna träpanel 
men är sedan förra sekelskiftet rappade. Under andra hälften av 1880-talet 
byggdes även tre mindre hyreskaserner i tegel vid Ingarövägen, inrymman-
de totalt 30 matlag. Vid Mariagatan tillkom under 1890-talet tolv gulput-
sade byggnader i en modifierad form av hyreskasernerna, innehållande fem 
lägenheter.81 Husen vid Mariagatan och Bergsgatan, inklusive tre tegelhus 
från 1910-talet vid Bergsgatan, bildar en relativt enhetlig miljö med flerfa-
miljshus från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, vilka, trots för-
ändringar förmedlar sin ursprungliga karaktär.

4. Villagatan & Kvarntorpsvägen – 1900 till 1910-tal
Under några år kring 1910 uppfördes vid Villagatan och Kvarntorpsvägen 
tolv hus i utpräglad villastil, innehållande fyra lägenheter vardera. Sju av 
husen har liggande panel och är rödmålade, medan de andra fyra idag har 
stående panel och är gulmålade.82 Ett av husen har rivits, och kvarteret har 
kompletterats med fem bostadshus vid Sofiavägen vilka väl harmonierar 
med den äldre bebyggelsen.

81  Andersson (1990), s 81. Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 25, 27, 36.
82  Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 33, 35. 

Bild 18: Södra bruksgatorna - Bergs-
gatan.

Bild 19: Villagatan och Kvarntorpsvä-
gen - Kvarntorpsvägen.
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5. Tallåsen – 1910-tal 
Vid Åsvägen, Tallvägen och Gamla Svartens väg uppfördes under 1910-talet 
totalt 31 enfamiljshus vilka var avsedda för barnrika familjer. Husen, som 
har rödmålad träfasad är, i ett plan med inredd vind.83 Karaktäristiskt för 
detta område är, förutom husen, Åsvägen och Tallvägen i sig vilka har en 
bredd på cirka tre meter, och kantas av häckar eller staket.

6. Höjdhagen – 1930 till 1940-tal
Höjdhagen består av 63 friliggande enfamiljshus i vinkel ritade av Olof 
Thunström och uppförda mellan 1938 och 1945. De flesta var ursprungligen 
på två rum och kök men tanken var att ena vinkeln skulle kunna byggas till, 
vilket också har skett i många fall.84 Området har inga anlagda trädgårdar 
och området saknar även häckar och staket, både längs gatorna och mellan 
tomterna, vilket ger en känsla av att husen är placerade mitt i naturen. De 
enkla rödmålade fasaderna i stående träpanel och husens förhållande till na-
turen ger Höjdhagen en utmärkande karaktär.

83  Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 38.
84  Borelius Brodd, Henriksson, Silow och Sjöström (1999), s 30-31.

Bild 20: Tallåsen - Åsvägen. Bild 21: Höjdhagen - Tvärvägen.
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7. Grindstugärde – 1940-tal
Grindstugärde, som också är ritat av Olof Thunström, består av nio parallellt 
placerade radhus med lägenheter i storlekarna två rum och kök samt tre rum 
och kök. Fasaderna består dels av grå cementputs, och dels av tegel som 
kommer från en riven byggnad på fabriksområdet.85  Liksom i Höjdhagen 
finns här inga häckar eller staket mellan trädgårdarna, vilka här emellertid är 
anlagda. Grindstugärde utgör ett fint exempel på radhus från 1940-talet.

8. Mariaplan & Hästhagen – 1940 till 1950-tal
De fem lamellhusen med gult fasadtegel vid Mariaplan uppfördes 1946 och 
innehöll ursprungligen små bostäder, från enkelrum till två rum och kök där 
badrum saknades86. Karaktäristiskt för husen är bottenvåningarnas spetsiga 
fönsterbågar och de något snirkliga franska balkongräckena. Hästhagen som 
är förhållandevis kuperat bebyggdes under slutet av 1940-talet och början av 
1950-talet med punkthus, lamellhus och radhus87. Husen har gult fasadtegel, 
med undantag för de sex husen vid Hästskovägen vilka har rött fasadtegel. 
Arkitektoniskt är punkthusen, som består av två sammanbyggda rektanglar, 
intressanta då den ena rektangeln står på pelare. Samtliga byggnader i Häst-
hagen har placerats mycket väl i förhållande till naturen, vilket tillsammans 
med de arkitektoniska kvaliteterna ger området en speciell karaktär.

85  Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 40-41.
86  Norenstedt (1982), s 46-48.
87  Norenstedt (1982), s 50, 62.
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Bild 22: Grindstugärde - Gamla 
vägen.

Bild 23: Mariaplan och Hästhagen 
- Gamla Svartens väg i Hästhagen.
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9. Ekedalsskolan – 1880 till 1960-tal
Ekedalsskolan består av sju byggnader uppförda mellan 1884 och 1968, 
och är placerade kring en rektangulär skolgård. Fram till 1953 låg här även 
Gustavsbergs första kapell, uppfört 1883, som efter den nya kyrkans invig-
ning 1907 fungerade som gymnastiksal.88 Ekedalsskolans byggnader har 
alla uppförts efter sin tids stilideal, och deras byggår finns även uppsatta på 
fasaderna. 

10. Kvarnbergsskolan – 1950-tal
Kvarnbergsskolan, ritad av Olof Thunström, ligger som en solitär på Kvarn-
berget och uppfördes på 1950-talet89. Den L-formade byggnaden i rött tegel 
och vitmålade snickerier är varsamt och smakfullt inplacerad i naturen. 

88  Gustavsberg – Bevarandeplan 1982, s 53. 
89   Norenstedt (1982), s 96. 
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Bild 24: Ekedalsskolan - Skolbyggnad 
från 1962.

Bild 25: Kvarnbergsskolan.
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11. Centrum – 1950 till 1990-tal 
Ett nytt centrum i Gustavsberg började planeras på 1940-talet, vilket tidigare 
nämnts, men dessa planer kom inte att realiseras till fullo. Runda huset av 
Olof Thunström från 1953 och M-huset från 1966 följer dock till viss del 
1940-talets planer. Under 1960-talet uppfördes i stället ett modernt centrum 
nordväst om Runda huset. Etapp ett, Konsum-varuhuset med 2 000 m2 för-
säljningsyta, invigdes 1964 och etapp två, innehållande bland annat teater, 
apotek, post och bank, stod klar 196790. Sedan färdigställandet har Konsum-
varuhuset fått en barackliknande tillbyggnad, och ytterligare två byggnader 
har tillkommit; Landstingshuset 1986 och Musikens hus 1998. Gustavsbergs 
centrum speglar sin tillkomsttid väl, både arkitektoniskt och ideologiskt, 
med bland annat en stark tro på bilens framtida betydelse.

12. Farsta Slottsvik & Östra Ekedal – 1990-tal
Under 1990-talet har i området mellan Farsta Slott och Gustavsbergs fabriker 
uppförts bostadshus, vilka har placerats i små grannskapsenheter i enlighet 
med ortens traditioner91. Farsta Slottsvik består av flerbostadshus, parhus, 
kedjehus och radhus i en traditionell stil med moderna inslag, där materialen 
varierar mellan tegel, puts och trä. Även i Östra Ekedal har ny bebyggelse 
uppförts. Denna trähusbebyggelse ligger relativt kompakt i en dal, och har-
moniserar inte lika väl med landskapet som husen i Farsta Slottsvik gör.

90  Gustavsbergaren (nr 4 1963), s 4. Gustavsbergaren (nr 3 1966), s 3.
91  Wohlin (1999), s 18.
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Bild 26: Centrum - Runda huset. Bild 27: Farsta Slottsvik och Östra 
Ekedal - Öhmans väg i Farsta Slotts-
vik.



IV  

13. Skogsbo
I skogsbo ligger delar av kommunens verksamhet samt en del annan service. 
Arkitekturen är blandad men har till stor del karaktären av ett mindre indu-
stri- och verksamhetsområde.

14. Ekvallens idrottsplats
Ekvallens idrottsplats består av tre större hallanläggningar, innehållande 
bland annat tennis- och bollplaner, samt en grusplan.
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Bild 28: Skogsbo - Kommunala 
förvaltningsbyggnader vid Skogsbo-
vägen.

Bild 29: Ekvallens idrottsplats - vy 
från Skärgårdsvägen.


