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Välkomna till Gustavsbergs hamn 19–20 juni! 
 
Titta in på vår hemsida, www.gustavsbergshamn.se, där det mesta finns. 
Här en sammanställning för just er, MYS medlemmar. Vägbeskrivningen utgår från 
Gästhamnen. Förse er gärna med den lilla kartan också. 
 
Restauranger och caféer 

• Närmast Gästhamnen: Restaurang Kattholmen och Café ”Kattlådan” som också är 
en utomhusbar i västerläge. Går man Båtvägen rakt upp kommer man till Gamla 
stallet (tegelhus) med Pizzeria Arena och Arena Kolgrill & Bar. 

• Väljer man att följa vattnet har vi strax R&R till höger med många sittplatser både 
utom- och inomhus. 

• Go´fika och lättlunch får man på Café Tornhuset. Det runda tornet syns tydligt. 
• Den populära Bistron nås enklast om man går en överbyggd gång alldeles till höger 

Nästa stopp är Hotell Blå Blom som serverar luncher och även middagar (om man 
bokar). 

• Fortsätter man framåt på den bilfria fabriksgatan och viker runt hörnet vid 
Deliverksta’n, siktas Hemköp och även Brödernas för hamburgerälskare. 

• Ett trevligt Design och Trädgårdscafé ligger på Villagatan 1 (ett gammalt vitt hus 
uppe i backen max 200 m från det stora Vattenhjulet utanför Porslinsfabriken, se 
kartan. 

• Ett café i ruff industrimiljö är Kersh Kaffe på Chamottevägen (börjar vid 
Vattenhjulet). Gott kaffe och pizza. 

• Är man sugen på japanskt finns Sushibar.se på Tyra Lundgrens väg 6, mitt emot 
Iittala Outlet. 

 
Kulturhistoria och shopping 

• Gustavsbergs Porslinsmuseum (en del av Nationalmuseum) får man bara inte 
missa! Ligger bakom Hamnens vackraste tegelfasad, mellan Bistron och Hotell Blå 
Blom. 

• Mitt emot museet har vi Gustavsbergs Konsthall i Gula byggningen, en av Europas 
ledande scener för konsthantverk. 

• Runt P-platsen Tyra Lundgrens väg 6 och 4 finns Iittala Outlet, Orrefors Kosta Boda 
och inte minst Gustavsbergs Design House. Där säljs, förutom heminredning och 
konst, även keramik från ateljéerna i Gustavsbergs hamn 

• Granne med Bistron ligger Jetsons Retro & Design med exklusiva föremål från förr. 
• Innanför Jetsons, i Keramikstudion, handmålas och försäljs keramikern Lisa Larsons 

figuriner. De tillverkas fortfarande i en ateljé i området. 
• Gustavsbergs Porslinsfabrik med en fabriksbutik. Guidad tur möjlig på fabriken, se 

separat information om guidade turer. Missa inte den! Hitta dit: Spana efter det 
stora Vattenhjulet nära Hemköp. 

• Välj Chamottevägen tillbaka till Kattholmen om du är intresserad av auktionsgods, 
retro mm: Gustavsbergs Auktionskammare. 

 
 
 

ÄTA 

HANDLA 

GÖRA 



 
GUSTAVSBERGS HAMN 

Ekonomisk förening 

 
 

 
 

Tyra Lundgrens väg 6   -   134 40 Gustavsberg 
www.gustavsbergshamn.se 

 
 

 
 
En kort historik om Gustavsberg 
Bruksorten Gustavsberg har en historia som går tillbaka till 1600-talet då ett stort 
landområde häromkring ägdes av ätterna Oxenstierna och De la Gardie. Från början 
anlades ett tegelbruk på platsen. Egendomen drogs in till kronan vid Karl XI:s reduktion 
1680. Förfall och återhämtning. Sedan kom ryssen och brände allt 1719. Fattigdom och 
elände. År 1825 startade en porslinstillverkning i Gustavsbergs hamn av en entreprenör och 
grosshandlare. Efter mödosam uppbyggnad kom produktionen någorlunda igång, men först 
1937, ett märkesår, när KF köpte fabriken och tillhörande jord och skogsegendomar, 
expanderade fabriken och Gustavsberg blev både ett berömt varumärke och ett mycket 
modernt ”mönstersamhälle”. 1950–1970-talen stod allt på topp, kreativiteten flödade och 
hjulen snurrade som mest. 
 
Fabriken blev känd dels för tillverkningen av konstgods skapat av konstnärer som Wilhelm 
Kåge, Stig Lindberg, Lisa Larson, Karin Björquist och många fler, dels för tillverkning av 
hushållsporslin, sanitetsporslin, emaljerade badkar och plastföremål av allehanda slag. På 
Porslinsmuseet visas en mängd föremål med hög igenkänningsfaktor. 
 
 
Hjärtligt välkomna till Gustavsbergs hamn! 
 
Carola Stuart, Matts Wassdahl, Rolf Ihre och alla andra i Gustavsbergs hamn 
 
 
 

 
 


