
 
 
 
Till Projektledare Per Fladvad, Styrgruppen för Kulturhus i porslinsfabriken i Gustavsberg  
samt kommunstyrelsens i Värmdö ledamöter 
 
 

Kulturhus i f.d. hushållsporslinsfabriken i Gustavsberg; 
yttrande avseende Porslinsmuseets roll och placering. 
 
Med anledning av planerna på ett kulturhus i den f.d. hushållsporslinsfabriken i 
Gustavsberg och de i maj 2014 presenterade förslagen från fyra arkitektkontor vill 
ledningen och undertecknade ledamöter i styrelsen för Gustavsbergs Porslinsmuseum 
AB avge följande yttrande. 
 
En åsidosatt porslinsmuseistyrelse 
Vi vill inledningsvis uttrycka vår förvåning över att ingen representant för 
Porslinsmuseet, kommunens ur lokal industri- och kulturhistorisk synpunkt viktigaste 
institution, inte har varit involverad i processen i samband med formulering av 
programmet/underlaget till arkitektuppdragen, i form av kontakter under arbetets gång 
och i samband med arkitekternas presentationer av sina förslag. De kontakter som har 
förevarit har skett på våra egna initiativ och genom vår styrelseordförandes deltagande 
på eget bevåg vid presentationen. Undantaget är 5 minuter(!) som vi erbjöds att vid 
introduktionen inför arkitekterna presentera Porslinsmuseets verksamhet och situation. 
Vilket naturligtvis var omöjligt. 
 
Var finns Torkhuset? 
Anmärkningsvärt är avsaknaden av den nuvarande museibyggnaden, Torkhuset, i det 
underlag som har förelagts arkitekterna, likaså att Porslinsmuseet i samma underlaget 
har placerats i ugnshallen, utan förvarning eller diskussion med museets ledning eller 
styrelse. 
 
Bortglömt magasin? 
Porslinsmuseet och Värmdö kommun har i avtal med Nationalmuseum förbundit sig att 
härbärgera de nära 50 000 föremål som ingår i museets samlingar. Dessa magasineras 
idag på 4:e våningen i Chamottehuset på betryggande och av NM godkänt sätt; man 
ställer specifika krav på lagring, klimat, stöldsäkerhet och hantering.  
 
Porslinsmuseets magasin och hur det skall hanteras i samband med framtida rockader 
förefaller vara ett problem vars dignitet projektledning och programansvariga inte är 
medvetna om. Förhoppningsvis kan detta påpekande bidra till en ändring. 
 

 
 
 



Styrelsens förslag 
 
När dessa kommentarer och ifrågasättanden är framförda vill vi presentera 
museiledningens och styrelsens synpunkter på Porslinsmuseets framtida 
lokaliseringsbehov. Vi inskränker våra synpunkter till just detta och inte till kulturhuset 
eller arkitekternas förslag i sin helhet. 
 
Nuvarande lokalutnyttjande 
Gustavsbergs Porslinsmuseum är idag inrymt i vad som benämns som Torkhuset och 
dess södra flygel, f.d. Brännugnshuset med ”Målarsalen”, ”Kakelugnsrummet” och ”Blå 
Blom-rummet”.  Verksamheter i dessa byggnader utgörs av: 
 
Målarsalen:  
Porslinsmålning för besökare och keramisk sommarverkstad för dito. 
 
Kakelugnsrummet:  
Kompletterande utställningar i montrar, i övrigt uthyrt (av ekonomiska skäl) till Bistro 
Gustavsberg för restaurangverksamhet. 
 
Våning 2 ovanför Kakelugnsrummet: 
Mindre sammanfattande utställning kring sanitetsporslinstillverkningen samt 
permanent utställning av unika föremål av konstnärerna på Gustavsberg. 
 
Blå Blom-rummet, våning 2: 
Här visas permanent keramisk produktion från 1900-talets senare hälft. 
 
Torkhuset  
är en av fabriksområdets historiskt mest intressanta byggnader från 1876 och påbyggt 
med en övervåning 1904. Det ritades av arkitekten Magnus Isaeus vilken under en 
period verkade som mönsterritare på fabriken och som förutom Torkhuset har ritat 
husen på Grindstugatan och de s.k. Franska byggena på Farstavikens norra sida. 
 
Torkhuset inrymmer idag och sedan invigningen 1974 av vad som då hette Keramiskt 
Centrum: Porslinsmuseets reception med butik, Isaeusrummet på nedre våningen som 
används för tillfälliga utställningar samt utställningsytor för de permanenta samlingarna 
plus kontor/administration på den övre våningen. 
 
Det är museiledningens och styrelsens bestämda uppfattning att museet skall 
fortsatt disponera Torkhuset för Porslinsmuseets verksamhet på liknande sätt som 
sker idag! 
 
Isaeus byggnad och Porslinsmuseets fasad som entré till kulturhuset 
För att ytterligare accentuera Porslinsmuseets betydelse som en väsentlig del av 
kulturhuset och som dess ansikte utåt mot besökarna anser vi att den högra av de 
“ursprungliga” ingångarna till fabrikens område, den idag inglasade portalen på 
Torkhusets sida skall utgöra huvudentrén till Kulturhuset Porslinsfabriken. 
Hur det med fördel kan arrangeras har Ljungh Arkitekter redovisat i sitt förslag med en 
utformning som togs fram på uppdrag av oss i Porslinsmuseets styrelse och varefter 



Ljunghs sedan erbjöds att följa upp entréförslaget med att delta som fjärde kontor i de 
parallella uppdragen. Vilket vi uppskattar! 
 
Ytterligare två av de fyra förslagsställarna anger Torkhusets högra port som tänkbar 
entré och då med en genomgång genom vad som nu är museets reception och med 
passage mellan Torkhusets baksida och in i ugnshallen där bakom. 
 
Vårt förslag avseende Porslinsmuseets lokaliseringar i ett nytt kulturhus i sin 
helhet. 
Museiledningen och styrelsen är eniga i uppfattningen att den nuvarande 
museibyggnaden, Torkhuset, skall förbli museets huvudsakliga hemvist: Det är där de 
museala samlingarna skall visas. Huvudargumentet är följande: 

 Gustavsbergs Porslinsmuseum är en av Värmdös mest kända turistattraktioner. 
Museet lockar årligen, särskilt sommartid, många besökare. Många av dem åker 
till Gustavsberg enkom för att besöka museet. Museet bör därför inte ”gömmas 
undan” bland andra verksamheter och aktiviteter, utan bör därför också 
fortsättningsvis få behålla sitt publika läge. 

 
Bland övriga argument märks följande: 

 
 Torkhuset är en av fabriksområdets mest intressanta byggnader ritat av en av sin 

tids mest framstående och namnkunniga arkitekter. 
 Det har varit museets hemvist i 40 år. 
 Åtskilliga av de äldre föremålen i samlingarna har passerat byggnaden under 

tillverkningsprocessen. 
 Säkerheten för samlingarna säkerställs lättare med ett ”eget skal”. 
 Torkhusets fasad kan ses som områdets välkomnande ansikte och lämpar sig 

utomordentligt väl som hela kulturhusets entré. 
 Huset kom, när det byggdes, att fungera som fabrikens fasad och var också entrén 

till densamma med sina portaler på ömse sidor. 
 Lokalerna lämpar sig väl för sitt ändamål, att berätta om Gustavsbergs fabrikers 

och dess samlingars äldre historia. 

Museibutiken  
är en viktig komponent för museets finansiering varför dess lokalisering är angelägen i 
sammanhanget. Vår idé är att flytta in den från den nuvarande entrén till det 
intilliggande Isaeusrummet vilket ger den ett mer framträdande läge. Att driva butiken i 
eventuellt samarbete med Konsthallens dito har diskuterats och kan vara en möjlig 
utveckling, likaså ett eventuellt samarbete med konstnärerna i ateljéerna. 
 
Önskad utveckling av museet 
Vad vi från museet har önskat och efterlyst sedan länge är, utöver nämnda museibutik 
återskapande av de fortfarande saknade och efterfrågade tidigare interiörerna från 
fabriken, från kontor och bostäder. 
 
Detsamma gäller verksamheter som kan visa exempel ur den keramiska 
tillverkningsprocessen i levande livet, hur konstnärerna verkade i uppbyggda ateljéer, 
en industrihistorisk del; de för svensk bostadsstandards utveckling betydelsefulla 



fabrikerna för sanitetsporslin och badkar utgjorde den ekonomiska basen även för 
hushållsporslins- och konstgodstillverkningen. Gustavsbergs plastfabrik var ledande 
inom sitt område flera årtionden från 60-talet. Att beskriva och visa allt detta finns det 
inte utrymme för idag, inte heller för att belysa den hembygdsinriktade aspekten; om 
ortens historia och utveckling. 
 
För detta finns inga utrymmen idag även om mycket av föremål, bilder och annan 
dokumentation finns i museets ägo. Här finns alltså intressanta utvecklingsmöjligheter 
som med fördel kan lokaliseras till kulturhusets stora hall. Exempel på lokaliseringar för 
Porslinsmuseet finns föreslagna i samtliga arkitektförslag och en intressant tanke är den 
som visar på möjliga synergier mellan museet och hushållsporslinsfabriken vilken ju 
tillverkar flera av Gustavsbergs äldre modeller och mönster på licens från museet med 
ägarens, Kooperativa förbundet, benägna medgivande. 
 
Vad vi således kommer att fortsätta att kämpa för är fortsatt verksamhet i första hand i 
Torkhuset även om vi naturligtvis inte är avvisande till diskussioner om eventuella 
byten och rockader vad gäller våra övriga lokaler och verksamheter. Därutöver är vår 
ambition att utveckla Porslinsmuseet så som vi har skisserat här. 
 
Vi kan i viss mån förstå tanken att involvera Porslinsmuseet i ett framtida kulturhus i 
fabriksområdet (däremot fortfarande inte att vi museiansvariga ställs utanför 
diskussionen/processen). Att vi inte delar entusiasmen torde ha framgått samtidigt som 
vi emellertid är öppna för att museet deltar på andra sätt med en vidareutveckling av 
museets verksamhet i de nya lokalerna så som vi har beskrivit. 
 
Exempel som förskräcker och bekräftar våra farhågor 
En mycket likartad utveckling med den som vi nu planerar pågår i Rörstrands tidigare 
fabrik i Lidköping. De ligger steget före med sin Porslinsstaden, ett bostadsområde vid 
kanten av Vänern som är helt i linje med vårt Porslinskvarteren. Med en stor Iittala-
butik i de gamla fabrikslokalerna i gatuplanet, och med en galleria med chica butiker har 
museet förpassats till de bakre regionerna, bakom nämnda porslinsbutik. Med förlorad 
identitet som konsekvens. Bespara oss från en sådan utveckling, tack. 
 
Behåll Porslinsmuseet där det hör hemma 
Så bästa idégivare, arkitekter, projektledare och beslutande politiker: Tag våra 
argument och farhågor på allvar.  
 
Gustavsbergs Porslinsmuseum hör inte hemma i den f.d. ugnshallen med ungdomsgård, 
cirkus och matvarubutiker som närmaste grannar, med all respekt för dessa 
verksamheter. Om ni väljer att plocka bort det från sitt ursprungliga och rätta 
sammanhang, från sin naturliga hemvist och placera det ”på bakgården” så förskingras 
arvet och värdet av ett museum som spegel av äldre generationers arbete under snart 
200 år. 
 

 
 
 
 



Förordande 
 
Mot bakgrund av i detta vårt yttrande framförda synpunkter vill vi härmed förorda 
förslagen från Ljungh arkitekter respektive Utopia vars förslag vi uppfattar som mest 
realistiska och i överensstämmelse med våra ambitioner avseende Gustavsbergs 
Porslinsmuseum. 
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