
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader




UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 1 (3)


Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 10:1


Kvarter Ställverket Adress Säbygatan 5


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Upplands Kooperativa


1 charkuterifabrik 1956 KF:s Arkiktektkontor Charkuteriförening


2 tillbyggnad 1964 Bransch Livsmedel, charkuteri


Nuv. användning lager, kroppskultur m m


Situationsplan


Skala 1:1500


Arkitektur Anläggningen är ett tydligt exempel på funkis. Den består av  rätvinkliga lådor, taken


är platta, murarna släta, fönstren ospröjsade och de liksom dörrarna är placerade efter


behov. Den enda dekoren är  mönstermurningen  och det smidda trappräcket vid


den gamla entrén, samt det utkragade tegelskiftet i takfoten. Taket har en oblyg indu-


strikarkatär, med rökkammarens murade skorsten samt kyl- och ventilationsaggregat.


Miljövärde Byggnaden är öppet belägen i hörnet på sitt kvarter, och spelar därmed en viktig roll i


stadsbilden vid Östunagatan, Säbygatan och Knivstagatan/Knivstaplan.


Från nordost. Till vänster framsidan på byggnadskropp 1, till höger norra delen av tillbyggnaden 2.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Mycket av den ursprungliga prägeln finns kvar, trots moderniseringar. Typiskt är det


gula fasadteglet med sandad yta, troligen frånBergsbrunna tegelbruk, som ägdes av


KF. Murningen är gjord i ett enkelt löpförband, vilket var ovanligt på 50-talet. En ele-


gant detalj är fönsterblecken och takkantsbeslagen i ärgad koppar. Många ursprung-


liga perspektivfönster med  maskinglas byts nu ut. Ytterdörrarna är redan moderni-


erade, men vid gamla huvudentrén sitter ett tidstypiskt smitt trappräcke, med enkla


former. De trappor och räcken som nu sätts upp vid husets bakdörrar har en form som


matchar byggnaden bra (galvaniserade rör med runda avslutningar).


Överst:
Ett ursprungligt perspektivfönster med
karm och båge i trä, maskinglas samt
bleck i kopparplåt.


Nedan:
Huvudentréns omfattning är kanske
inspirerad av någon dörr på
Forumvaruhuset från 1953. Med enkla
medel har dörren getts en smakfull
inramning.


 
Höger:
Sockelns  brädformade, platsgjutna
betong har lämnats oputsad, i en
snudd på brutalistisk anda. Å andra
sidan är takfoten försedd både med
utkragning av ett skift kantställda
koppstenar, och em plåtavtäckning i
koppar.
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Företagshistoria Upplands Kooperativa Charkuteriförening startas omkring 1 9 3 0  med 4 anställda. En


fabrik inrättas på Kungsängsgatan 28, vid det kooperativa bageriet. 1 9 3 9  flyttar man


till Östunagatan 5. 1 9 4 9  har man ca 32 anställda. Produkterna går till Uppland och


delar av Västmanland. 1 9 5 6  byggs den nya fabriken på Säbygatan. 1 9 6 4  görs en


utbyggnad. 1 9 9 5  finns det nio Gomananläggningar i landet, då KF beslutar att av-


veckla sina livsmedelsindustrier. Fabriken i Uppsala stängs omkring 1 9 9 7 . Lokalerna


säljs. 2 0 0 3  används de bl a av en grönsaksgrossist och ett gym. Ombyggnad pågår.


Branschhistoria Livsmedelssektorn har omstrukterats kraftigt under 1980-90-talen. Lantmännens


Farmek/Scan har lagt under sig en stor del av charkuterimarknaden, och konsument-


kooperationen har sålt av. Varumärket Goman köptes omkring 1998 av Samfood AB,


som 2003 köptes av finländska Atria (som äger bl a Lithells). Vid sidan av  denna


utveckling finns det fortfarande utrymme för  små lokala företag, så även i Uppsala.


Traditions- och


symbolvärde
Konsums butiker och varumärken alltid har varit något anonyma, men Goman hör till


de mer kända. Det är dock inte längre allmänt känt vad denna fabrik producerat.


Sydvästra fasaden
från nordväst. I
förgrunden tillbyggna-
den 2, där fönster och
dörrar på senare år
sätts igen. Fasaden är
murad med ett enkelt
löpförband.


Nedan:
vy från väster. Till
vänster utlastnings-
kajerna för distribu-
tionsbilarna. På taket
på hus 1 reser sig bl a
skorstenen från
fabrikens rökkammare.
Övervåningen innehöll
kontor och personal-
utrymmen, och har
därför andra fönster än
arbetslokalerna.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 27:1 29:1


Kvarter Dressinen f d Trallan Adress Danmarksgatan 28-30


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Upsala Nya Tidning


1 tryckeri 1963 S Jonsson påbyggt omkr 1970 Bransch grafisk industri: tryckeri,


2A redaktion, kontor 1966 Sven Jonsson dagstidning


2B tillbyggnad 1980-tal Nuv. användning tryckeri, redaktion, kontor m m


3 distribution 1997-99 Tema arkitekter


Situationsplan


Skala 1:1 500


Arkitektur Både tryckeri och kontorshus är ren funkis: rätvinkliga lådor med platt tak,


odekorerade fasader och ljusintagen sammanförda till fönsterband. Ett skärmtak är


platt, och hängt i ett synligt stag.  Färgsättningen är mörk och mättad. 


Tillskotten från 1980- och 90-talen har mjukare karaktär. Takfoten är rundad, många


fönster är frilagda och  i stående format. Plåten är ljus och blank, teglet är gulrött.


Byggnadsteknik


och material


Materialet i tryckeri och kontorshus skiljer sig åtskilligt: tryckerifasaden är traditionellt


murad av mörkrött tegel i munkförband, och plåtarbetena är i koppar. Kontorshuset


har fasad av betongelement med  frilagd ballaststen, samt fält av grön emaljerad plåt.


Gemensamt är att fönstren är i bruneloxerad aluminium.


Från nordväst. T v redaktions- och kontorsbyggnaden 2, i mitten tryckeriet, t h skymtar distributionen.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Tidningens hus har ett framträdande läge i en tätt trafikerad gatukorsning. De skiljer


sig från de flesta närliggande byggnader både i format, arkitektur och färgsättning.


Tryckeriet har industrikaraktär, men är därtill ovanligt högt. Kontoret har just kontors-


karaktär, och var ända till för ett tiotal år sedan det enda i sitt slag och av sin storlek i


stadsdelen, möjligen med undantag för Pharmacias byggnader.


Företagshistoria UNT grundades 1 8 9 0  och har varit daglig morgontidning (liberal) sedan 1 9 0 1 , då


upplagan var 2 500 ex.  1930 var den 20 000 ex, 1958 32 000 ex. Fram till 1 9 6 3  låg


både officin och tryckeri i stadskärnan. 1 9 6 7  var flytten till Danmarksgatan avslutad.


Upplagan var då kring 50 000 ex. 1 9 7 4  hade man totalt ca 170 anställda, och var en


av  landsortspressens största tidningar. 2 0 0 2  var upplagan ca 63 000  ex.


Branschhistoria 1901-58 hade UNT konkurrens av den konservativa Tidningen Upsala, som grundats


1845 och hade en största upplaga om ca 7 000 ex. 1980-99 utkom Uppsala-Demo-


kraten en gång i veckan, med som mest 4 500 ex. UNThar under en lång följd av år


varit en av Sveriges större landsortstidningar, med en mycket hög hushållstäckning.


Traditions- och


symbolvärde


Alla Uppsalabor känner till tidningen, men det är nog många som inte vet var


redaktion och tryckeri finns. De arkitektoniskt anspråkslösa byggnaderna vid


Danmarksgatan är dock för åtskilliga synonyma med tidningen.


Tryckeriet från nord-
ost. Tryckhallen reser
sig över sätteriet, med
en delvis glasad gavel
mot öster. Sätteriet var
ursprungligen bara i en
våning, med det smala
fönsterbandet. En
påbyggnad gjordes
omkring 1970. En smal
tillbyggnad i en våning
har även gjorts bakom
tryckhallen. Färgsätt-
ningen är mörk, med
mörkrött tegel, brun
eller ärgad kopparplåt
och bruneloxerade
fönster och dörrar.
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Detalj av tryckeriets
norra fasad (sätteriet).
Genom att fönster-
banden skär av
tegelfasaden, så
förstår man att den inte
är bärande. Det nedre,
ursprungliga fönster-
bandet har en skarp
funkisprägel, och
förebilder får sökas
t ex i den tidiga
modernismen,
Bauhaus-skolan etc.


Detalj av kontors/
redaktionshusets
äldsta del. Exteriören
redovisar husets
struktur, genom att
fogarna mellan
byggnadselementen
framträder tydligt.
Fasadytan utgörs av
frilagd ballaststen, dvs
en del av sjä'lva
betongen som har
tvättats eller blästrats
fram.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Ekeby Fastighet FLOGSTA 11:14,  11:69,  47:1


Kvarter - Adress Ekebyvägen, Vänortsgatan


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Ursprungl. företag Upsala-Ekeby AB  (här förkortat UE)


Bransch Lervaror  (tegel, kakel, keramik)


Nuv. användning Kontor, handel, service, skola m m


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år


23
31 32


32
61
62


35
41


1880-1890-talen
kakelfabrik 1886
(del av 31+32) 1897


1900-1910-talen
(del av 32) 1910-talet
glasyrberedning, ombyggd till kontor 1916
portvakt, 1900-1910


1920-talet
tunnelugn 1 1923-25, trol. Gunnar Leche
tunnelugn 2 1929, Gunnar Leche


Numrering enligt UE
1973.


Färgläggningen
markerar epoker
eller tydliga bygg-
nadsstilar. Obser-
vera att stil och
byggnadsår inte
alltid är "i takt"!


1980-90-talens till-
och ombyggnader
redovisas ej i tabel-
len.


Situationsplan
skala 1:2000


45
(41)
61
71
33


61
31 32


45
62
47
71


44
43
52


(33)
37
36


(37)
412
46
23


1930-talet
vån 1+2 kakel- och keramiktillverkn 1930-35
tillbyggnad av ugnshuset
kontor påbyggt Gunnar Leche 1934
personalutrymmen vån 1+2 1938
1938


1940-talet
 kontor ombyggt 1942
(del av 31+32) påbyggt 1943
våning 3, utställning och ateljé 1943
tillbyggd m sjuksköterskemottagning 1946
1947
påbyggnad med våning 3 matsal 1947


1950-60-talen
blomkrukstillverkning m m 1951
ugnshus 1951
kakellager 1952
(del av 33) krossåtervinning omrking 1955
presshall 1956
ugnshus 1959
(del av 37) "sprayen" omkring 1960
ugnshus 1961
kakeltillverkning 1963
påbyggd med våning 3 efter brand 1963
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 23 (33) (37) 41 47 61 35 36 412 43 45 46 37 44 52 62 71


Byggnadsteknik o material 61 41 23 35 36 37 43-47 71 52 62


Ursprunglighet 23 61 35 41 36 37 43-46 52 71


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- o symbolvärde


Arkitektur På 1880-1930-talen byggdes långa smala flervåningshus med traditionell fönstersätt-


ning och sadeltak. Modernismen tog över på 40-60-talen: låga hus med flacka tak och


breda fönsterpartier.  I hörnen står karaktärsbyggnader: Ugnshus 35  är en klassisk


Ekebyfasad i 20-talsklassicistisk stil. Hus 71  (1938) är också klassicistiskt, men stra-


mare. Funktionalism i klassicistisk dräkt präglar hus 43-44 i norra hörnet, med murad


dekor, platt tak och ovanlig fönsterdelning. Lager 5 2  är en karaktärsfull låda med


veckade skärmtak och roterande neonskylt som blickfång, och den bärande struktu-


ren förklarad i fasadens putsraster.  Presshall 37  är en funkislåda med klassicerande


fasad. Sedan 1970-talet har många tillägg har gjorts, bl a vid entréerna.


Byggnadsteknik


och material


De flesta fasaderna är i tegel. Före 1910 rött tegel med gula detaljer. På 20-30-talen


i gulrött, och sedan det egna bruket lagts ned i mörkrött. T o m 20-talet i kryssförband


med strömskift och utkragning i takfoten. Under 30-talet kryssförband utan dekor.


Under 40-50-talen munkförband med strömskift i takfoten. Många igensättningar har


gjorts med avvikande tegel, och några tegelfasader har putsats. Glimmerblandad


rivputs av hög kvalitet finns på lager 52. Ursprungliga fönster med blåst eller draget


glas finns några på 20-talshusen, många på 30-50-talshusen. Flertalet är nya med


planglas och avvikande färg. Dörrar och  portar är bytta, med få undantag. Tak är


täckta med tegel, slätplåt eller papp. Lertegel dominerar, portvaktens falsade pannor


är särskilt värdefulla.


Från sydväst. Presshallen 37 från 1956 dominerar mot söder. Trots igensatta fönster har fasadens rytm bevarats. I
takfoten finns en dekorativ murning. Till vänster skymtar det låga ugnshuset 36 från 1959, framför hus 35.
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Miljövärde Industrikvarteren är viktiga för den äldre omgivningen i väster. De vänder en ålder-


domlig, intim sida mot den kuperade, grönskande bymiljön. De modernistiska husen


mot söder och öster, och bevarade ramper m m, redovisar att detta är en industrimiljö,


även om avsaknaden av skorstenar gör silhuetten slätstruken.


Industrin ska ses i ett större sammanhang, där lertagen i Ekebydalen är särskilt vik-


tiga. En andra dimension är de tjänstebostäder av olika status som finns i byn.


Den enkla grusvägen och de byggnader som finns kvar från jordbruket är i högsta


grad omistliga.  Den ålderdomliga parstugan bakom f d Mässen var det ena av byns


två hemman, som gav grunden för industrins etablering. Vagnslidret påminner om


att jordbruket var en av företagets verksamhetsgrenar från 1886 till 1984.


Från nordväst. Det stora hus 35 byggdes 1923-25 kring den första tunnelugnen. Portvakten 62 är från omkring 1905,
tiilbyggt och moderniserat 1946. På taket ligger ett väl bibehållet ursprungligt falstegel, säkerligen från det egna bruket.


Från sydöst. I hörnet på presshall 37 (1956) finns några tillbyggnader från omkring 1960. Betongramperna påminner om
tiden då kakeltillverkningen pågick som bäst.
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Företagshistoria UE grundas 1 8 8 6  för att använda den särskilt lämpliga leran vid Ekeby. Ett  tegelbruk


med modern ringugn byggs, samt en lergodsfabrik. 1 8 9 4  börjar man tillverka kakel-


ugnar, som blir en stor produkt. 1 9 0 9  har man 170 anställda. Under 1910-30 -talen


köper man kakel- och keramikfabriker i Uppsala och avvecklar tegel- och kakelugns-


produktionen. För tillverkningav kakelplattor byggs 1 9 2 3  landets första tunnelugn.


Under 30-40 -talen köper man porslinsfabriker. 1 9 5 3  är UE landets största kakelfab-


rik med 700 anställda, och 2000 i koncernen. Många produkter går på export. Man


har fyra verksamhetsgrenar: porslin (med keramik och lergods), byggmaterial (kakel m


m), kemi (plastråvara) och lantbruk (bl a i Ekeby). Under 60-70- talen viker keramik-


och porslinsmarknaden bl a pga billig import, och i  massbyggandet ersätts kakel med


plast. Under 70- talet köper man upp glasbruk. 1 9 7 3  säljs fabrik, mark och bostäder


till Uppsala kommun. 1 9 7 7  tillverkas de sista plattorna i Ekeby. Keramik- och lergods-


tillverkning flyttas till Fyrislund. Försäljningen minskar. Företaget lever vidare en tid,


och köper bl a glaskoncernen Kosta-Boda och guldsmedsbolaget GAB. På 80- talet


köps UE av investmentbolaget Proventus, som flyttar huvudkontoret till Stockholm.


Branschhistoria Tegel- och lervaruindustrin var länge en av stadens viktigaste näringsgrenar,  dess-


utom den som var mest beroende av tillgång på råvaror med särskilda egenskaper.


UE har en särställning i branschen. Det var en av flera Uppsalaindustrier som under


1900-talet anpassade sig till marknadens förändringar och utvecklades till bransch-


ledande koncern, men till slut ändå  gick under, bl a till följd av utländsk konkurrens.


Från nordväst. Brukskontoret 61 ligger på
gården. Huset byggdes för glasyrberedning,
och blev kontor troligen 1916. Övervåningen
och den  klassicistiska formen på takfot och
listverk skapades av bl a Gunnar Leche vid
ombyggnader 1934 och 1942. Fönster och
entré har hög 30-40-talskvalitet. UE-emble-
met i frontonen och kontorsskylten är vikti-
ga påminnelser om husets tidigare
användning.
Huvudkontoret för koncernen inrymdes
under många år i f d disponentbostaden, på
andra sidan järnvägen.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala     industri
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Traditions- och symbolvärde


För de äldre Uppsalaborna är Ekeby


förknippat med tillverkningen av keramik


och kakel vid en av stadens största


arbetsplatser. Varumärket Upsala-Ekeby


är känt över hela landet, både för


bruksföremål och konstkeramik.


Från sydväst. Lagret 52 (1952) är ett exempel
på 50-talsarkitektur av hög kvalitet. Huset är
en låda där den bärande strukturen förklaras i
fasadens putsraster. Ett omistiligt blickfång
är  den ursprungliga roterande neonskylten.
Ett av de karkateristiska veckade skärm-
taken har nyligen tagits bort, men det på
motsatta sidan är bevarat och reparerat.
Fönstren är de ursprungliga, med träbågar
och maskinglas. De övre bågarna har satts
igen på hela huset. De putsade ytorna är
utförda i en tidstypisk Terrasitputs, en
genomfärgad glimmerblandad rivputs. Om den
skulle renoveras genom målning försvinner
dess speciella karaktär.


Från norr. Den gamla kakelfabriken, 23, är det
äldsta huset på området. De nedre
våningarna byggdes 1886, men har byggts
om flera gånger. Efter en brand 1963 byggdes
den översta våningen på. Det vi ser i dag är
det ursprungliga fasadteglet, med konvexa
fogar och med den gamla takfotens strömskift
och utkragning bevarad mellan de övre
våningarna. Valvbågarna över de gamla
fönsteröppningarna är murade med gult tegel,
medan övriga ytor är  mest i rött. Alla fönster
är moderna, och flera av de ursprungliga
fönsteröppningarna har breddats kraftigt.
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Fönster 1 tr upp på hus 45. Huset
byggdes i två våningar 1930-35.
Fasaden är i gulrött tegel av egen
tillverkning, i kryssförband. 1943
byggdes dem översta våningen
på. Fönsterformatet i de nedre
våningarna är typiskt för det
tidiga 30-talet. Originalbågarna är
fortfarande i bruk, med ett det för
sin tid moderna, svagt vågiga
maskinglaset (även kallat draget
glas).


Hus 71 från sydväst. Här stod
ursprungligen den höga
skorstenen för 1929 års
tunnelugn, en bit framför fasaden
på ugnshuset 41. Omkring 1938
byggdes personalbyggnaden 71 i
två våningar, kring basen på
skorstenen. Fasaden fick en
klassisk karaktär genom att den
gjordes symmetrisk, och att
entrépartiet drogs fram och
kröntes med ett sadeltak. En bit
in på det rödmålade taket kan
man se en rund förhöjning, där
skorstenen gick upp i det fria.
Den översta våningen byggdes
på 1947, och inrymde en ny
matsal för personalen.


Från norr. Den höga "lådan" är
hus 44, med lokaler för tillverk-
ning av lergods (blomkrukor och
fat). Huset byggdes 1951.
Bortom 44 ses ett långt sadeltak
med kupor, som hör till hus 41
med den andra tunnelugnen.
Framför 44 och 41 byggdes det
låga ochlånga ugnshuset 43
(1951) och 412 (1961). Alla
dessa huskroppar är funkis-
volymer, men i takfoten finns en
dekorativ murning och en liten
utkragning.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala     industri
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Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 26:1


Kvarter Ångkvarnen Adress Sågargatan 9-11


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag
Fabriks AB Osmund


1A kontor 1947 Bransch mekanisk verkstad, gjuteri


1B tillbyggnad 1980-90-tal Nuv. användning kontor, handel, verkstad


2 verkstad 1947


3 verkstad 1970-80


4 verkstad 1970-80


5 förråd 1947


6 kontor 1970-tal


Situationsplan


Skala 1:2000


Arkitektur Kontoret och verkstan 2 har en tidstypisk arkitektur som förenar traditionell form – sa-


deltak och regelbunden fönsterplacering – med funktionalism: ospröjsade eller stor-


rutiga fönster och avsaknad av dekor. Det finns dock detaljer på kontoret: entrén har


räcke i tidstypiskt smide och ett skärmtak täckt med kopparplåt.  Det gamla förrådet är


en övergiven kvarleva av de första husen på tomten, och har en låg skärmgavel. Det


nya kontoret är i 70-talsfunkis, en låg låda präglad av byggelementens format.


Från nordost. Till höger kontoret 1 med tillbyggnaden 1B, till vänster verkstaden 2.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


De äldsta husen är tämligen välbevarade. Dehar fasad av rött tegel murat i kryssför-


band, och många ursprungliga fönster  med maskinglas. Dörrar och portar är dock


bytta, och taklanterninen på verkstaden är övertäckt. Nya kontoret har en tidstypisk


fasad av betongelement. De yngre hallarna är helt klädda i lackerad och korrugerad


plåt.


Miljövärde Fastigheten har en framsida mot gatan och en baksida mot kvarterets mitt. Det gamla


kontoret är indraget från gatan. Den gamla verkstaden 2 är ett värdefullt inslag i


stadsbilden, med bevarad industriprägel. Det nya kontoret har en mycket anonym


och tidstypisk exteriör.


Höger:
Gamla kontorets huvudentré är typisk för sin tid.
Det smidda räcket är ett fint prov på enkelt
konstsmide. Dörrpartiet är bytt, men den
ursprungliga omfattningen av granit är bevarad.
Skärmtaket har funkisform, och är på ett
praktiskt vis förskjutet så att trappan skyddas.


Nedan:
Detalj av fasad och sockel på kontoret. Teglet
har borstad yta och är murat i kryssförband.
Sockeln är utförd i konststensputs, ett material
som var vanligt under 1940-60-talen.
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Företagshistoria Grundat 1 9 1 2  på Fabriksgatan 1, med firmanamnet Frihjulsnav. Huvudprodukten var


cykelnav  för Nymans Verkstäder och Framfabriken. Därefter inriktades tillverkningen


på industriugnar. 1 9 1 8  flyttade man en kort bit till en nybyggd fabrik på Adilsgatan 5.


Produktionen utökades bl a med fläktar och luftventiler. 1 9 2 7  blev K E Lundberg vd.


1 9 3 6  hade man ett 40-tal anställda. Vissa produkter såldes över hela världen. Under


1 9 4 0 -talet expanerade man kraftigt, och hade ca 175 sysselsatta. Många produkter


såldes i grannländerna. Bl a för att underlätta transporterna flyttade företaget 1 9 4 8  till


industriområdet Hovstallängen (i dag yttre Kungsängen). Här fick man ett järnvägs-


spår direkt in i ugnsverkstaden. 1 9 5 3  tog K E Lundbergs söner över ledningen.


Efter rationaliseringar hade man 1 9 6 5  ca 80 sysselsatta. Produktionen utgjordes nu


även av oljebrännare och temperaturregulatorer. P g a generationsskifte i ägande


och ledning såldes firman 1 9 7 6  till Ugnsbolaget Tabo i Stockholm.


Branschhistoria Från att ha varit en mindre verkstad utvecklades företaget till ett stort företag med


specialiserad produktion. Man var ensamma i sitt slag i Uppsala, men hade konkurr-


ens i landet. Osmund var en bland en handfull tyngre verkstäder i Uppsala, och tre av


dessa var grannar kirng mitten av 1900-talet: Tullgarn, Stål & Maskin och  Osmund.


Traditions- och


symbolvärde


Endast en mindre grupp Uppsalabor känner till vilket företag som ursprungligen


använde husen.


Höger:
Nya kontoret 6 från
sydost.
Konstruktörernas
arbete ökade, dels
därför att de flesta
produkterna
slkräddarsyddes åt
kunden, dels därför att
automatiken blev allt
mer komplicerad.


Nedan:
"Bakgården" från
söder. Till vänster står
ett förråd från 1947, till
höger verkstäderna 4
och 3.
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Stadsdel Boländerna (yttre) Fastighet BOLÄNDERNA 5:14, 5:20


Kvarter Cykeln Adress Bolandsgatan 10


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag 1-3  Monark-Crescent AB


1 kontor 1965 Flygfältsbyrån AB 4-5  Nymanbolagen AB


2 fabrik 1965 Flygfältsbyrån AB Bransch Mek. verkstad: båtmotorer,


3 lager 1965 Flygfältsbyrån AB gräsklippare, diskmaskiner  m m


3B kontor 1990-tal Nuv. användning Verkstadsindustri, kontor,


4 lager 1959 AB Industribyrån sport, handel


5 förråd 1959


6 förråd 1980-90-tal


Situationsplan Skala 1 : 3  000


Arkitektur Hus 4 har en typisk 50-talsexteriör: en låg byggnad under ett veckat tak (flacka paral-


lella sadeltak) och en helstens tegelfasad. 1 9 6 5  års hus har en tidstypisk modernis-


tisk form: rätvinkliga lådor med platt tak, och fönstren sammanförda till fönsterband.


Kontoret har dock dekorativa element: den långa fasaden bryts av jämnt fördelade li-


sener (släta pilastrar) av tegel, och fasaderna är symmetriska på ett snudd på klassiskt


vis. Anläggningen är organiserad på ett modernt sätt, med produktion och lager


utbredda i ett plan, medan administrationen samlats i ett separat hus i två plan.


Från sydost. Till höger kontorshuset 1, med ett sentida provisoriskt kontorsannex längst bort. Till vänster lagret 3. Båda
byggnaderna har till strösta delen ursprungliga fasadmaterial och fönster.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 2, 3, 5 1, 4


Byggnadsteknik och material 2 1, 3, 4, 5


Ursprunglighet 2 4 1, 3, 5


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


1 9 5 9  års lager har en tegelfasad murad i munkförband, med många igensatta ensta-


ka fönster. Mot norr är det ursprungliga fönsterbandet bevarat. Mot väster finns en ur-


sprunglig lastkaj i betong där många portar är igensatta, men omfattningarna finns


kvar. Papptak. 1 9 6 5  års byggnader är mycket välbevarade. Fasaden på lager och


fabrik är den nakna stommen av obehandlade lättbetongelement. Fönsterbanden


mot norr är kvar. Kontoret har en skalmursfasad med löpförband. Den bryts av


senare tillkomna ljusa skivor över entréer och på gavlarna. De ursprungliga fönstren


med träbågar är bevarade, liksom enstaka dörrar och ytterbelysningar. Förråd 5 är


en traditionell nyttobyggnad "på bakgården", helt i galvaniserad korrugerad plåt.


   


Överst: 1959 års lager (4) från nordväst. Ovan: Förrådet 5 från öster. Ovan höger: Förrådet 5 detalj av takfot.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri







UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 3 (4)


Miljövärde Husen är låga (i förhållande till sin utbredning) och ligger ganska undanskymda i sitt


kvarter. Byggnadskomplexet har tre olika ansikten. Mot öster en prydlig framsida med


träd och planteringar. Mot söder och väster dominerar lagerkaraktären och körytorna.


Mot norr en bakgård som präglas av den industriproduktion som fortfarande bedrivs.


Kontoret från nordost. De tre ursprungliga entréerna framhävs i dag av partier med skivbeklädnad. Den långa fasaden
delas upp av de regelbundet placerade lisenerna.


Företagshistoria 1 8 7 3  grundar A F Nyman en verkstad i centrala Uppsala, där han gör sin första cykel


1 8 8 8 . 1 8 9 3  startar hans söner en cykelfabrik, som1 8 9 6  tillverkar 100 st Hermes.


1 8 9 9  byggs en fabrik i kv Noatun där produktionen fortsätter att växa, nu ca 500 cyk-


lar per år. 1 9 2 0  har man 490 anställda som gör 30 000 cyklar, och är därmed störst i


Skandinavien.  Man köper in konkurrenterna och inleder motorcykeltillverkning. Allt


större del av kvarteret bebyggs. Vid slutet av 4 0 -talet tillverkas ca 150 000 cyklar per


år. Företaget är norra Europas största cykeltillverkare och Upplands största industri


med 1200 anställda. Bilismen bidrar till att verksamheten måste breddas: 1 9 5 2  görs


den första mopeden, 1 9 5 4  den första båtmotorn och 1 9 5 7  den första gräsklippa-


ren. 1 9 6 0  köper Monark i Varberg in sig i Nymans. Koncernen Monark-Crescent bil-


das, med huvudkontoret i Varberg. Dit flyttas tillverkningen av cyklar och mopeder,


medan båtmotorer och transportmopeder skall byggas i Uppsala. 1 9 6 3  görs den sis-


ta cykeln. 1 9 6 5  tas den nybyggda anläggningen i bruk, för tillverkning av båtmoto-


 rer, gräsklippare, diskmaskiner och bildelar. Med


600 anställda är den Uppsalas största metallindus-


tri.1 9 7 3  köps den av  Volvo Penta, endast båtmo-


tortillverkningen blir kvar. 1 9 7 9  drabbas Volvo av


kris, och utbordartillverkningen  i Uppsala läggs ned.


Anläggningen tas över av Rune Hjalmarsson & Sö-


ner som tillverkar vattenautomater till lagårdar.


1 9 9 4  köps anläggningen av det kommunala bola-


get Industrihus. 1 9 9 6  invigs fabriken som företags-


hotell.


Kontoret, fönster på södra gaveln.De ursprungliga
fönstren är fortfarande i bruk. Gavlarna är i dag klädda
med fasadskivor med yta av marmorkross.
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Branschhistoria Den lätta verkstadsindustrin, och då framför allt cykeltillverkningen, var under en


period en av stadens viktigaste näringsgrenar. Nymans hade på 40-50-talen en sär-


ställning i branschen. Företaget var en av flera Uppsalaindustrier som under 1900-


talet anpassade sig till marknadens förändringar och utvecklades till branschledande


koncern, men till slut ändå  gick under, bl a som en följd av utländsk konkurrens.


Traditions- och


symbolvärde


Varumärket Nymans är fortfarande ett begrepp i cykelstaden Uppsala, och det för-


knippas då främst med det gamla fabrikskvarteret Noatun. De undanskymda byggna-


derna på Bolandsgatan är inte lika bekanta. De kopplas snarast ihop med Nyman-


bolagens upplösning och Uppsalaindustrins nedgång.


Från söder. Till vänster
ses lagrets sydöstra
hörn, fasaden utgörs
av stomelementen av
obehandlad lättbetong.
Kontoret är kopplat till
lagret och fabriken
med ett parti i en
våning, därmed har
övervåningen fönster
åt två håll. I detta
prång mot söder finns
dels en ursprunglig
dörr, dels en källarned-
gång där det sitter en
ursprunglig ytterbelys-
ning.
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Stadsdel Kvarngärdet inre Fastighet KVARNGÄRDET 25:3


Kvarter Trudhem Adress S:t Persgatan 22


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag 1   Akademiska ridstallet


1  ridstall 1883 Carl August Kihlberg


ombyggn t verkstad1917-19 Theodor Kellgren


2   AB Josef Erikssons
       Cykelfabrik


ombyggn 1934 G Leche, omb 1940 G Leche Bransch Verkstad,  cyklar


2 verkstad 1934 G Leche, påb vån 3 1940 Leche Nuv. användning Kontor, teater, handel, skola


Situationsplan  Skala 1:1500


Från öster. Gamla Framfabrikens byggnadshistoria framgår bara delvis i exteriören. 1917 flyttade Josef Eriksson sin
cykeltillverkning till det gamla Akademiska ridstallet, en L-formad murad byggnad i en våning, uppförd 1883. Strävpe-
larna på den bortre huskroppen är från den byggnaden. Efter en stor eldsvåda 1933 byggdes fabriken ut. Den befintliga
byggnaden byggdes på i funkisstil, med två låga våningar under ett platt tak. En ny huskropp (2) byggdes längs Stor-
gatan, med källare samt två våningar under ett sadeltak. De dekorativa detaljerna hade klassicistisk stil, liksom ett
halvrunt fönster på gaveln mot mejeriet. 1940 byggdes också hus 2 om till tre våningar under ett platt tak.


Miljövärde Huset har en framträdande plats vid Österplan och S:t Persgatan. Den har med sin


nyttobetonade gård behållit karaktären av gammal arbetsplats. Framhuset och gamla


mejeriet bildar tillsammans en liten grupp av särpräglade industribyggnader i centralt


läge.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Ridstallet hade en anonym nystilsfasad i tegel, med stickbågiga fönster mellan fram-


skjutande murpelare, och takfot med tandsnitt och profilering. Påbyggnaderna 1934


och 1940 lämnade efter sig en i stora drag modern funkisbyggnad  - enkla lådor lagda


vid varandra, under platta tak, med en odekorerad kontorsentré under ett rakt skärm-


tak. Fasadens dekorativa detaljer är däremot typiska för 20-talsklassicismen. Fönster-


formaten är vanliga på industrier från 1910-1940-tal. På västra huskroppens botten-


våning finns dessutom kvar 1880-talets murpelare och  dekor. Färgsättningen av


fasaden i en kulör är typisk för 30-40-talen.


Byggnadsteknik


och material


På stora delar av fasaden har putsen 20-talskaraktär: en tunn s k slamning som gör


att murteglet kan anas. De tätspröjsade fönstren i olika storlekar är ett särdrag för hu-


set. Ett flertal är bevarade sedan 1934 och 1940, med maskinglas. Mot Storgatan


finns en dörr  med speglar och överljus, som kan vara från 1917-19 års byggnad. Till


vänster på gården finns en påkostad 1940-talsentré med omfattning i kalksten.


Fasaden mot Öster-
plan från söder. Här
syns detaljerna från
ridstallstiden bäst:
strävpelarna, den f d
takfoten med tandsnitt
och profilerat listverk.
De stickbågiga
fönstren ovanför
skyltfönstren tillkom
däremot vid ombygg-
naderna 1917-19. En
rad med skyltfönster
har satts in i
bottenvåningen.
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Företagshistoria 1 8 9 7  grundas Öbergs cykelfabrik med varumärket Fram. 1 9 0 0  görs 400 cyklar, mot


konkurrenten Nymans 500. 1 9 0 5  övertar Josef Eriksson tillverkningen. 1 9 1 7  flyttar


han verksamheten till det f d akademistallet på S:t Persgatan. 1 9 2 6  avlider han, och


Uppsala Enskilda Bank tar över företaget. Efter 1 9 3 2  drivs det vidare av  Industrikom-


paniet i Helsingborg, som tillverkar cykeln King. Under en lång följd av år sysselsätter


man ca 225 personer. Omkring1 9 5 0  produceras ca 20 000 cyklar per år, mot ca 150


000 hos Nymans. 1952-66 tillverkas också mopeder och motorcyklar. 1 9 6 4  har


man 110 anställda.1 9 6 6  är lokalerna för trånga, så man flyttar till en nybyggd anlägg-


ning i Boländerna. När största kunden KF (40 procent av produktionen) går över till att


importera rasar dock lönsamheten. Verksamheten i Uppsala  läggs ned 1 9 7 2 .


Branschhistoria Företaget har en typisk historia för en lätt verkstadsindustri med inriktning på konsu-


mentprodukter. Det startas tämligen tidigt i sin bransch, och följer med i uppsvinget


som råder fram till omkring 1950. Då tilltar konkurrensen från import och bilism. Man


kan dock anpassa sig till marknaden, och rationalisera och förnya. Importkonkurren-


sen blir emellertid till slut för hård.


Traditions- och symbolvärde


Framhuset är fortfarande ett be-


grepp i Uppsala. Den originellt


utformade byggnaden är symbol


för det en gång riksbekanta varu-


märket Fram. För många hör huset


också ihop med arbetarstaden


Uppsala, där industrierna satte sin


prägel framför allt på denna stads-


del.


Fasaden mot Storgatan från norr. Här
finns många olika fönsterformat, och
en ålderdomlig spegeldörr med över-
ljus. De två nedre våningarna från
1934 har en enkel klassicerande
dekor, som utgörs av lisener (släta
pilastrar).


Vänster:
Kontorsentrén från 1944
är i funkisstil, med om-
fattning av kalksten och
ursprunglig panelklädd
dörr.


Höger:
1934 års fönster har
smäckrakopplade bågar
med tunna spröjsar och
tidstypiskt maskindraget
glas.
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Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 21:2,


21:3,  22:2


Kvarter Ångkvarnen f d  Fabriken Adress Ö Ågatan 89, Sågargatan 5


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Mälardalens


1A Silo 1 1939 Ing.firma Blomgren & Co omb 1956 Lantmannaförbund


1B tillbyggnad till Silo 1 1970-80-tal Bransch livsmedel, spannmålslagring


2 Silo 2 1954 Landsbygdens Byggnadsförening


3 Silo 3 1963 LBF


4 Silo 4 1977


5 utsädessilo 1983-84


6 verkstad 1978-79


7 magasin 1970--80-tal


8 laboratorium , personal 1973 Hemfors Ing.byrå omb t kontor 1990-tal


Situations-


plan


Skala 1:2500


Från sydväst. I förgrunden pumphusen för avloppsnätet. Fr v Silo 3, Silo 4, Silo 2, utsädessilon, hus 8, Silo 1.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 1 2 4 3 8


Miljövärde - stadsbild 6 7 1B 5 8 1A 2 3 4


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Silorna är funktionalistiska byggnader. Hos de äldre kan man förstå funktionen, ge-


nom att de är uppdelade i en lådformiga del med trappor, elevatorer och uppvärm-


ning, samt cylindrarna som är själva förvaringen. De yngre är däremot inklädda i ett


slätt plåtskal. På Silo 2 och 3 är fönstren  viktiga element, med dekorativ verkan. Färg-


sättningen av betongsilorna är ett modernt inslag, som gör dem estetiskt mera tillta-


lande. Kontoret 8 har modernistisk 60-70-talsstil, med lådform och likformiga fönster.


Den långa fasaden livas upp av de jämnt fördelade lisenerna (släta pilastrar) av tegel.


Byggnadsteknik


och material


Silo 2, 3 och 4 har den ursprungliga betongfasaden synlig. Betongens yta är har i


gjutningen fått en struktur med liv i.  Silo 3 har ett särskilt värde, genom att den inte


har målats. Kontoret 8 har en välbevarad tegelfasad. Övriga hus har tak och fasader i


fabrikslackerad korrugerad plåt.


Miljövärde De höga monotona silorna är ett dramatiskt inslag i stadsbilden. De dominerar sin


miljö, och är t ex för båtresenären en självklar del av Uppsalas profil. Betong-


byggnaderna har starkast karaktär, medan de plåtklädda volymerna är mera anonyma.


Från nordost. I
förgrunden Silo 4 från
1977, som målats
under 1980-90-tal. Till
höger skymtar Silo 3
från 1963.
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Företagshistoria För att bevaka lantbrukarnas intressen bildades lantmannaföreningar i hela landet. De


första var i Skaraborgs län 1880. De tre huvudsyftena var att erbjuda kvalitetskontroll,


att genom samköp få lägre inköpspriser och transportkostnader,  att ge möjlighet till


ökat erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare. De lokala föreningarna gick under 1900-


talet samman i Svenska lantmännens riksförbund, SLR. 2 0 0 1  gick tio av de regionala


föreningarna ihop i Svenska Lantmännen ek.fören., som samlar ca 48 000 lantbruka-


re. Fortfarande finns dock ett 30-tal lokalföreningar kvar. Spannmålshanteringen


bedrivs av divisionen Spannmål inom dotterbolaget Lantmännen Lantbruk.


Branschhistoria Spannmålshandeln tog fart när näringsfriheten infördes i mitten på 1800-talet.


Omkring 2 0 0 0  svarade lantmannaföreningarna inom SLR för 70-75 procent av


uppsamlingen av svenskt spannmål. Lantmännens kvarnbolag Cerealia (som äger


Ångkvarn) liksom övriga kvarnar handlar både från lantmännenorganisationen och


den privata spannmålshandeln. I Uppland finns två spannmålshandlare utöver


Lantmännen, varav en i Uppsala.


Traditions- och


symbolvärde


Odals silor vittnar för stadsborna om att Uppsala är beläget i hjärtat av en bördig


jordbruksbygd, och att jordbruket på vissa sätt har  karaktär av industri. Läget intill


Ångkvarnen illustrerar banden till kvarnnäringen. Anläggningen är också en symbol


för lantbrukarnas föreningsverksamhet.


Nedan: hus 8, numera kontor, från 1973.
Höger Silo 3 från 1963 har en karakteristisk betongfasad
som är i ursprungligt skick.
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Stadsdel Librobäck yttre Fastighet LIBROBÄCK 4:1


Kvarter Blomsterängen Adress Börjegatan 77


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag S:t Eriks Betong AB


1 Portvakt 1963-69 Matell & Nordström Bransch Levaruindustri, betongvaror


2 Kontor 1963-69 M & N, tillbyggnad 1980-90-tal Nuv. användning Levaruindustri, betongvaror


3 Södra hallen1963-69 Matell & Nordström


4 Betongfabrik1963-69 M & N, ombyggnad 90-tal


5 Norra hallen1963-69 Matell & Nordström


6 Förråd 1960-70-tal


Situationsplan Skala 1:1500


Från sydväst. Till vänster södra hallen (3), som är praktiskt taget helt i ursprungligt utförande med fasad av
betongelement och takfot av aluminiumplåt. Taket är ett flackt sadeltak i två fall, med lanterninfönster. Till höger
betongfabriken (4).
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 4 2 1, 3, 5


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Alla byggnader är skapade enligt funktionalistiska principer, som enkla geometriska


volymer utan dekor. Kontorets äldsta del har dock ett blickfång i form av en pyramid av


betongglas mitt på det låglutande taket. Produktionsbyggnaderna har en brutalistisk


karaktär, där de bärande ytterväggarnas betongyta ligger bar, ibland enkelt bearbetad


till en grov struktur. Den enda färgaccenten är fönsterbågarna samt dörrar och portar.


Byggnadsteknik


och material


Husen är till största delen i ursprungligt utförande, med självbärande väggelement av


betong. De ursprungliga ytorna är grova eller matta. Fasadytan är marmorkross (kon-


toret), frilagd ballaststen eller en grovt bilad yta. Takfot och gavelspetsar är i åldrad


obehandlad aluminiumpanel. Ljusintagen är i form av fönster med metallbåge eller


som glaspartier av betongglas. Portarna är på alla industribyggnader de delar som


oftast bytts ut. Här är dock ett antal ursprungliga släta stålportar bevarade. Byggnad 4


har gjorts om i 90-talsmaterial: sockel i cementputs, fasader i lackerad profilerad plåt.


Betongfabriken (4) från sydost. Den låga huskroppen har byggts om på 1990-talsvis, och avviker markant från
de välbevarade hus 3 och 5, på ömse sidor.
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Miljövärde Anläggningen är ett effektfullt inslag i stadsdelen. Närmast gatan finns grönska, och


kontorets välskötta tomt där produkterna är exponerade. I andra änden, mot ån, är det


en smutsig och tung industri man ser. Betongfabrikens torn utgör ett blickfång.


Företagshistoria Företagets ursprung var S:t Eriks Kakelfabrik, som startades i Eriksdal 1 8 8 8 . 1 9 0 7


ombildades bolaget till AB S:t Eriks Lervarufabriker, som dels drev kakelfabriken, dels


anlade ett högmodernt tegelbruk i grannskapet. Kakelfabriken lades ned, och 1 9 4 2


invigdes en cementvarufabrik intill tegelbruket.  1 9 4 3  började tillverkning av betong-


plattor. Bostadsbebyggelse ringade in bruket, cementfabriken och de närbelägna


lertagen. 1 9 6 2  lade man ned tegelbruket, och företagsnamnet ändrades till S:t Eriks


Betong. En ny fabrik byggdes i etapper1963-69  vid Gysingevägen. 1 9 8 8  kallade


man sig för Sveriges ledande tillverkare av markbetong. Ägandet har växlat. 1 9 4 4


köptes företaget av HSB, 1 9 7 4  ägdes det av AB Företagsfinans, 1 9 8 9  var man


dotterbolag till Diös och på 1 9 9 0 -talet köptes man upp av Swerock-koncernen.


Branschhistoria De första femtio åren var företaget ett bland flera i Uppsala inom tegel och keramik.


Man lämnade dock denna inriktning, och undgick därmed en tidig nedläggning.


Företagets moderna historia  är ganska typisk för branschen. Det har dels påverkats


av konjunkturerna inom byggsektorn, dels följt med i den industriella utvecklingen.


Genom specialisering på högt förädlade produkter har företaget skapat sig en nisch.


Traditions- och


symbolvärde


Varumärket S:t Eriks är för många fortfarande förknippat med keramikprodukter från


början av 1900-talet, av hög kvalitet och med karakteristiska färger.  Inom bygg-


branschen hör det däremot ihop med markplattor och andra masstillverkade


betongvaror.


Produktionshallen 5 från norr. Detta är anläggningens "bakgård", med traverser för tunga lyft m m. Exteriören är till
största delen i ursprungligt utförande, det är i stort sett bara portarna och belysningsarmaturerna som moderniserats.
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Kontorets äldsta (östra) del från söder. Fasad av betongelement med yta av marmorkross, takfot i aluminiumpanel.
Entrén är ombyggd.


Detalj av fasaden på hus 3. Väggelementen har
yta med frilagd ballaststen. Ytterlampan är
ursprunglig.


Hus 5 har den tyngsta verksamheten och den grövsta fasaden, en
räfflad betong där åsarna bilats. Betongglas är ett oömt ljusintag.
Fönster och portar är ursprungliga färgaccenter i allt det gråa.
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Stadsdel Svartbäcken inre Fastighet SVARTBÄCKEN 53:7


Kvarter  Edda Adress Eddagatan 10


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala Möblerings AB


1 1926 Gunnar Leche Bransch snickeri, möbler, inredning


2 1926-32 Nuv. användning handel, kontor


3 1930-70-tal


4 1930-70-tal


Från sydost. Gatufasaden
avslöjar inte att huset
byggdes som industrilokal.
Infart till fastigheten är
genom valvet som skymtar
till vänster. Till höger f d
Appelbergs boktryckeri,
Eddagatan 12.


Situationsplan


Skala 1:1000
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Gathuset (1) är en god representant för 20-talsklassicismen och stadsarkitekt Gunnar


Leches produktion. Det uppvisar en mängd stiltypiska detaljer. Ett ålderdomligt drag


är att entrén är från gården.


Byggnadsteknik


och material


Gathusets fasad är av tegel med slammad puts och spritputs. Fönstren är ursprung-


liga, med åtskilliga ursprungliga munblåsta glas bevarade. Flera dörrar är ursprungliga.


Tak och skorstenar är väl utförda plåtarbeten. Färgsättningen är typisk för 1980-talet.


Miljövärde Gathuset är omistligt för stadsbilden vid Eddagatan. Gårdsmiljön bevarar en


prägel av arbetsmiljö, genom den centrala gårdsplanen som omges av enkla garage


och förråd. Detta är ett genuint drag, som bidrar till kvarterets variation och mångfald.


Företagshistoria Grundat 1 9 1 0  av Carl W Svensson på Svartbäcksgatan 37, tvärs över kvarteret. På


Drottninggatan hade man en butik, som  flyttas till Svartbäcksgatan. 1 9 2 6  flyttade


bolaget in på Eddagatan 10, i en egen nyuppförd fabriksbyggnad i  tre våningar jämte


källare, belägen på  samma tomt som den gamla lokalen. I fabriken arbetade ca 45


personer. Vid slutet av 1 9 5 4  lades den ned. Under 1980-talet brukades lokalen av


Salléns Elektriska. Sedan omkring 2 0 0 2  används den av Uppsala Auktionskammare.


Branschhistoria Företaget var på många sätt typiskt för branschen. De tillverkade möbler, men också


inredningssnickerier t ex till Domkyrkan och Slottet, till butiker och biografer. Den


hantverksmässiga tillverkningen fick hård konkurrens av inhemsk massproduktion.


Detta, liksom delägarnas tilltagande ålder, ledde till att fabriken lades ned.


Traditions- och


symbolvärde


De två gathusen på Eddagatan 10 och 12 är i dag de enda kvarlevorna från ett av


Uppsalas tidiga industriområden. I kvarteret Edda låg under 1800-talet och fram till


1950-talet en mängd olika fabriker, såsom brännvinsbränneri, snickeri, strumpfabrik


och boktryckeri. Edda tillsammans med det närliggande  Fabriksgatan utgjorde ett


koncentrerat  industri- och hantverksområde.
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Vy från sydost, över brandstationens bakgård. Från vänster Eddagatan 8 byggt 1986, Uppsala Möblerings
AB:s Eddagatan 10 från 1926, Eddagatan 12, f d Appelbergs Boktryckeri från 1935 samt Eddagatan 14, BRF
Beckasinen, från 1980-talet. Båda de äldre husen är karakteristiska inslag i stadsbilden, och de kan även ses
från Kungsgatan.


Gården från väster. Gathusets exteriör är till alla delar ett sevärt exempel på 1920-talets arkitektur och
byggnadsstandard. Den symmetriska fasaden. Fönstren med blåsta glas och tunna spröjsar - lägg märke till
raden av tidstypiska lunetter högst upp.  Fasaden med listverk och dekorativa blinderingar, där murningen
anas under tunnputsen (slamningen), samt spritputs på sockelvåningen. Taket i rödlackerad slätplåt liksom
skorstenarna, som har elegant utformade regnskydd.
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Stadsdel Eriksdal Fastighet LUTHAGEN 22:8, 22:9


Kvarter Bjarne Adress Dalgatan 15


Sammanvägt värde Varsamhet,
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig,
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Benämning  Kappfabriken


1 fabriken 1924 Simon Lindsjö Byggherre Upsala Kappfabrik AB


2 vinkelbyggnaden1935 Gunnar Leche Bransch Textil industri


3 lastkajer 1940 1960 Nuv. användning Företagshotell


4A 4B stora och lilla bostadshuset 1908-11


Fabriken (1) från 1924
till höger, bostadshuset
från 1908 (4A) till
vänster. Det gamla
huset har tidstypisk
form: brutet tak, bukiga
burspråk och stor
svängd frontespis. Den
långa fabruiksfasaden
har tydliga 20-talsklas-
sicistiska drag, såsom
frontonen, de glest
placerade lisenerna, en
slutsten i puts över
några fönster, samt
takkupornas form.
Fönstren har också 20-
talskaraktär. Deras
storlek avslöjar att
huset ursprungligen var
en arbetsplats.


Situationsplan


Skala 1:1500
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 4B 2, 4A 1


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Hus 1+2 är i dag Uppsalas enda återstående centralt belägna större industribyggnad i


20-talsklassicistisk stil. De stora fönstren avslöjar husets ursprungliga användning.


Hus 4A+B uppfördes 1908-11  som bostadshus i typisk jugendstil.  Hus 1 byggdes


1 9 2 4  för Upsala Kappfabrik. Vinkellängan mot gården (2) ritades 1 9 3 5  av Gunnar


Leche, med samma fönster som huvudbyggnaden och klassicistiska detaljer, men


med brutet tak. 1 9 3 9  byggdes ett utvändigt hisschakt i hörnet till vinkellängan. De


båda gjutna lastkajerna (3) tillkom 1 9 4 0 . 1 9 4 5  togs upp en  passage mellan fabriken


och bostaden 4A.,  som delvis inreddes till fabrik. Norra lastkajen byggdes över  på


1960-70-talen . Byggnaderna har i dag en typisk 1980-talsfärgsättning.


Detalj mot Dalgatan. Till
vänster det stora
bostadshuset från
1908-11, med tids-
typiskt brutet tak, till
höger fabriksbygg-
naden från 1924 under
ett stilenligt sadeltak.
Mellan husen ses
sammanbyggnaden
från 1945. Därefter
gjordes bostadshuset
delvis om för
produktionen, och
fönstren byttes till
moderna med kopplade
bågar, som dock har
samma utseende som
de ursprungliga.
Fabriksbyggnaden har
kvar sina ursprunglia
fönster med många
rutor av blåst glas.
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Byggnadsteknik


och material


Hus 1 har ursprunglig putsfasad, ursprungliga fönster med munblåst glas, samt en


på kostad besöksentré från 1940-talet i valvet. På vinkelbyggnadens gavel (hus 2)


finns ett stort skyltfönster som kan vara ursprungligt, och en trappa och dörr av sent


datum. Putsen är ursprunglig. De räfflade listerna på hus 4A , vid takfoten och på


gaveln, är typisk för tidig 1900-talsarkitektur. Alla fasaderna har ursprunglig puts.


Fönstren är moderniserade, från 1945 med maskinglas.   Hus 4B  är tilläggsisolerat


och klätt med locklistpanel på tre sidor. Där är också de flesta fönstren utbytta. Bygg-


nadernas tak är täckta med slätplåt, förutom hus 1 som delvis är omlagt med Plegel.


Miljövärde Kappfabrikens byggnader ligger lite undanskymda men de är ett viktigt landmärke  i


dewn gamla stadsdelen Eriksdal. Gårdsmiljön har prägel av arbetsplats, med stora


grustäckta ytor och några buskar och små skjul i kanterna.


Företagshistoria Grundat 1 9 1 2  av Josef W Larsson. Företaget kallades populärt för ”Kapp-Lasse”.


1 9 0 4  startade Josef W Larsson en kappaffär med syeri på Svartbäcksgatan 18.


Efterfrågan på damkonfektion blev allt större. 1 9 1 2  flyttade man verksamheten till en


våning på Svartbäcksgatan och utökade. Fabrikationen tog fart och 1 9 1 6  flyttade


man till Storgatan. 1 9 1 7  ombildades till aktiebolag med ca 60 arbetare. 1 9 2 4


uppfördes fabriksbyggnaden på Dalgatan. Vid mitten på 1930-talet  hade man ca


300 arbetare varav nästan alla var  kvinnor. 1 9 3 9  överläts bolaget till sonen Hilmer


Larsson. 1 9 4 3  övertar hustrun Britta ledningen.


Tillverkningen var inriktad på damkonfektion, damkappor och dräkter. Det mesta


såldes i Sverige men en viss export förekom till England, Schweiz, Österrike och


Norge. Varumärkena var Upsala Kapp, Larella och Young Lady.1 9 4 7  öppnade man


en filial i Skutskär. Lönsamheten minskade i slutet på 50-talet pga den billiga


importen. Efter en högkonjunktur kring 1 9 6 8  vände utvecklingen nedåt igen. Man


Gården från norr, till vänster körporten med kontorsentrén. Längan efter Dalgatan byggdes 1924, medan
vinkelbyggnaden tillkom 1935. Vinkelns gavel har en klassicistiskt listdekor och ett troligen ursprunglig skyltfönster.
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Företagshistoria
forts


gick samman med andra företag men åtgärderna hjälpte inte,  och 1 9 7 0  lades


tillverkningen ned i Uppsala. Varumärket Larella levde dock vidare en tid.


Branschhistoria Bolaget utvecklades till en av landets större kappfabriker. Företagets varumärken var


kända över hela Sverige. Det var också en av de få kappfabrikerna i landet som hade


egen skinnavdelning med körsnärer. Företagets utveckling är typisk för den svenska


konfektionsbranschens historia.


Traditions- och


symbolvärde


Kappfabrikens byggnader representerar en expansiv period i den dåvarande


förstaden Eriksdal.


Kappfabriken var under många år en av Uppsalas största kvinnoarbetsplatser, och det


minns de äldre Uppsalaborna. För de medelålders förknippas husen med Musikforum


(70-talet) och Kickan´s Work-out (80-talet).


Från nordväst, vid Jumkilsgatan. Till vänster den lilla bostaden (4B)
från 1908-11. Fasaden är tilläggsisolerad och de flesta fönstren
utbytta på 1970-80-talen. Till höger södra gaveln på stora
bostadshuset (4A). Här finns en lastbrygga, en typisk detalj från
industritiden.


Kontorsentrén i körporten till hus 1. Den är utförd
i ek, troligen under 1940-talet.
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Stadsdel Kungsängen inre Fastighet KUNGSÄNGEN 14:2


Kvarter Fjalar Adress Suttungs gränd 3


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala Industrifabrik


1 verkstad, ångmaskinhus m m1885, omb 1908, Bransch Träförädling: såg, hyvleri


ombyggnader 1930-tal, omkr 1950, omkr 1983 Nuv. användning kontor, service, handel


2 kontor m m 1885, påbyggnad 1/2 våning


troligen 1908,  senare ombyggnader som 1


3 lasthall 1908, ombyggnader som 1


Situations-


plan


Skala 1:1500


Från nordost. Enligt byggnadsritningarna hade ångpannan sin skorsten ovanpå den vänstra plinten. Fältet överst
mellan de två kraftiga murpelarna har säkerligen varit bemålat med firmanamnet.


Arkitektur Detta är Uppsalas mest karakteristiska äldre industribyggnad. Placeringen är tydligt


kopplad till järnvägen; den mest artikulerade fasaden är vänd mot bangården. Skärm-


gavel med avsatser är mycket vanligt på industribyggnader vid den här tiden. Fasa-


den är i tegel med dels murad dekor, dels putsade blinderingar. Stilen är en slags


tegelromantik med klassicistiska grundformer: regelbundet placerade lisener (släta


pilastrar) och profilerade listverk i takfoten.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Byggnadstekniken är  typisk för tiden. Fasaderna är murade i kryssförband, med en


rik murad dekor bestående av sågskift, utkragningar, förkroppningar och blinderingar.


Tack vare ojämn färg på teglet är det lätt att avläsa påbyggnaden på hus 2. Putsen är


utförd som slamning (tunnputs). Taktäckningen är utförd på modernt vis, med


fabrikslackerad slätplåt i bandtäckning. På hus 1 finns stora takfönster. Alla dörrar och


fönster är moderna.


Miljövärde Från 1880-talet till mitten av 1900-talet verkade en rad industrier på båda sidor av


gränden. Dessa byggnader bildar tillsammans med fd sidenväveriets hus  tvärs över


gatan en sevärd kvarleva av denna typisk industrimiljö i järnvägens närhet.


Byggnaderna har dessutom en framträdande placering vid järnvägen.


Hus 2 från norr. Här var
det tidigt bl a kontor. I
teglet kan man tydligt
avläsa hur den övre
halvvåningen har
byggts på, möjligen
1908. Trots att
samtliga dörrar och
fönster är högst tjugo
år gamla gör huset ett
genuint och välbevarat
intryck.
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Företagshistoria Litet är känt om det företag som byggde anläggningen. Firman grundas och hus 1


och 2 byggs 1 8 8 5 -1 8 8 6 .  I hus 1 finns maskinhallar, smedja och magasin. I hus 2


finns bl a kontor.  1 9 0 8  byggs husen om till hyvleri och sammansättningshall, och


lasthallen 3 tillkommer. 1 9 1 6  omtalas för första gången namnet Upsala Industrifabrik,


Öhrman & Forsberg.  1 9 2 3  sysselsätts ca 40 arbetare i tillverkning av dörrar, fönster


m fl byggnadssnickerier. Ägare och chef är Claes M Öhrberg. 1 9 3 2  kallas det för


ångsåg och hyvleri, med samma firmanamn som 1916. Senare på 1930-talet  tas


fastigheten över av Mälardalens Lantmän, som här har försäljning och traktorverkstad


m m. Kring 1 9 8 0  har Uppsala kommun planer på att riva bygnaderna för anläggning


av parkeringshus. I stället sker en ombyggnad och upprustning till restaurang,


läkarmottagning, kontor m m.


Branschhistoria Fram till mitten av 1900-talet fanns det åtminstone fem större snickerifabriker i


Uppsala. Den stora utslagningen i branschen kom under massbyggandets epok på


1960-70-talen. Detta företag tycks dock ha avvecklats innan dess.


Traditions- och


symbolvärde


Byggnadernas anonymitet och växlande historia gör att de inte förknippas med något


särskilt företag eller produktion. När man väl har fått upp ögonen för dem, så är det


dock svårt att bortse från att de är en god illustration till historien om Uppsalas


industrialisering.


Från väster. Blinderingarna visar var det har varit portar.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Kungsängen inre Fastighet KUNGSÄNGEN 10:2


Kvarter Suttung Adress Suttungs gränd 4


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Byggherre Upsala Sidenväverier


1 1940-41 Bransch Beklädnad, textil


Nuv. användning kontor


Situations-


plan


Skala 1:1500


Kålsängsgränd från nord-
ost, i fonden Kunsgatan
och Samariterhemmets
sjukhus. Till höger Upsala
Sidenväveriers hus,
framför posthuset från
1964.  Väveribyggnaden är
typisk för hur lokaler för
lätt industri utformades
från 1800-talet fram till
1900-talets mitt: man
byggde i flera våningar,
och tog vara på dags-
ljuset.


Adressen var ursprung-
igen Kålsängsgränd 18,
men när sjukhuset bygg-
des 1966 skars gränden
av, och stumpen mot
järnvägen döptes till
Suttungs gränd.


Arkitektur Förutom ett traditionellt sadeltak så är huset funktionalistiskt: odekorerade fasader,


stora ospröjsade fönster i fasadliv, strikt utformad entré med stora glasytor.


Byggnadsteknik


och material


Byggnaden är av sten med slätputsad fasad. Fönstren är ursprungliga med tids-


typiskt maskinglas i stora format. Entrén från gatan är utförd i material av hög kva-


litet: trappa i granit, smyg i marmor, dörrparti i ek med vågigt maskinglas.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Från 1880-talet till mitten av 1900-talet verkade det en rad industrier på båda sidor av


gränden. Detta hus bildar tillsammans med den gamla fabriken tvärs över gatan en


intressant kvarleva av denna typisk industrimiljö i järnvägens närhet.


Företagshistoria Upsala Sidenväverier bildades 1 9 3 6  som ett dotterbolag till AB Upsala Valskvarn.


Moderbolaget hade grundats på 1880-talet, och växte under årens lopp till ett av


Uppsalas större företag. Till koncernen hörde också Upsala Ättiksfabrik. Väveriet låg


från början i Chokladfabriken Fyris gamla byggnad i kv Suttung, och sysselsatte 15-


20 personer. Man tillverkade klänningstyger av konstsiden och helsiden samt kor-


settsatin, med varumärket Gunilla. Försäljningen gick så bra att man 1 9 4 1  uppförde


en ny fabriksbyggnad i kvarteret.  Tillverkningen utökades, bl a med gardintyger och


nylonvelour, och 1 9 4 8  flyttades hela produktionen till en stor ny fabrik på Kungs-


Från väster.
Gårdsfasaden skiljer
sig obetydligt från
gatufasaden. Ett
typiskt funkisdrag är
att fönstren sitter i
fasadliv, dvs så att
glaset är i stort sett i
nivå med fasadens yta.


Den gamla
chokladfabriken, där
sidenväveriet startade,
låg till vänster om
huset, med framsidan
mot järnvägen. Bygg-
naden revs 1964.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Företagshistoria


forts.


gatan 64. Företaget hade då ca 150 anställda, och i de moderna lokalerna fanns även


ett lekskola för personalens barn. Vid 1950-talets slut minskade efterfrågan på


siden och man började tillverka industriell väv, plastbelagd väv m m. Importkonkurren-


sen tilltog dock, och 1 9 7 1  lades väveriet ned. Moderbolag var då livsmedelsföreta-


get AB Slotts Industrier, f d Upsala Ättiksfabrik, som 1967 byggt en ny fabrik intill


väveriet. I ledningen för alla bolagen satt under årens lopp olika medlemmar av den i


Uppsala välkända företagarfamiljen Edlund.


Byggnadshistoria Husets återanvändning är typisk för äldre flervåningsfabriker.1 9 4 8  köptes fastig-


heten av Nymanbolagen, som under ett tiotal år hade lager och montering här.


Byggnaderna köptes senare av Uppsala stad. Inför bygget av posten 1 9 6 4  revs alla


hus i kvarteret utom nr 1. På senare år det bl a varit kontor i lokalerna.


Branschhistoria Sidenväveriet startades av en expansiv livsmedelskoncern, och det existerade i 35


år. Orsaken till nedläggningen är typisk för den svenska textil- och konfektions-


branschen: konkurrens av import från låglöneländer.


Traditions- och


symbolvärde


Sedan de sista delarna av fabriken vid Kungsgatan revs 1993, så är det anonyma


trevåningshuset på Suttungs gränd vad som finns kvar av Sidenväveriets byggnader.


Det är dessutom den enda industribyggnad som återstår av de som byggdes av den


Edlundska Valskvarnskoncernen.  För det fåtal Uppsalabor som känner till huset så


brukar det förknippas med Nymanbolagen.


Suttungs gränd 10.
Entrén mot gatan är
utförd i material av hög
kvalitet: trappa i granit,
smygen klädd med
marmor, dörrparti i ek
med s k maskinglas.
Glasets svagt vågiga
yta är typisk för den
första mekaniseringen
av glastilvlerkningen. I
dag tillverkas glas med
den s k float-metoden,
som ger ett perfekt
plant glas - och därmed
en helt livlös yta.  De
stora glasytorna är
typiska för 30-40-
talsfunktiona-lismen,
då man fortfarande ville
ta vara på dagsljuset.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri








UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 1 (3)


Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 21:7


Kvarter Ångkvarnen Adress Östra Ågatan 95


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Tullgarns gjuteri och


1 kontor, verkstad  omkr 1900 tillbygg 1920-tal Mekaniska Verkstads AB


2 monteringsavdelning 1930-40-tal Bransch gjuteri, mekanisk verkstad


3 gjuteri, modellsnickeri 1890-t tillb 1930-tal Nuv. användning handel, verkstäder m m


4 svets- o mek.verkstad 1949


5 öppet lager omkr 1930


6 öppet lager omkr 1950


7 lager omkr 1950


8 lager 1960-70-tal (brukas av trävaruhandeln i S)


Situationsplan


Skala 1:2500


Från väster  längs Ö Ågatan. T v gaveln på lager 7, i mitten verkstad och kontor 1, t h monteringen 2 samt lager 8.


Södra gården från norr. Från vänster: öppet lager 6, svets- och mek.byggnad 4, förråd , lager 8 samt monteringen 2.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Arkitekturen hos byggnaderna är mycket blygsam. Hus 1 och 3 har sadeltak och ett


enkelt murat listverk i takfoten och på gavlarna. Det är snudd på tidlöst, och skulle


kunna vara från 1880-920-talet. 30-40-talshusen  2 och 4 har tidstypiskt flacka


sadeltak och ospröjsade fönster.


Byggnadsteknik


och material


Fasaden på de hus som är putsade har bibehållit en genuin prägel. På hus 1 och 3 är


praktiskt taget alla fönster och dörrar/portar moderna. Fönstren på 1:s tillbyggnad mot


gatan är dock bevarade. På hus 2 och 4 är flertalet fönster ursprungliga, med


maskindraget glas och en originell postindelning. I de öppna förråden är stommen av


svetsad I-balk blottad på ett åskådligt vis. De flesta taken är täckta med modern


lackerad korrugerad plåt eller papp. Det äldsta öppna lagret har dock en ålderdomlig


(ursprunglig) sinuskorrugerad takplåt.


Miljövärde De flesta bygganderna är låga och anonyma. Det är egentligen bara hus 1 och 2 som


fångar uppmärksamheten, och bidrar till gaturummet.


Hus 3 från öster. Här ser man det klassicistiska listverket i takfoten och på gaveln. Dessutom illustreras tydligt en
tillbyggnad mot norr, följt av en ombyggnad av taket. Fönster, dörrar och portar är från 1940-80-tal.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Företagshistoria 1 8 7 9  startar ingenjör C Ekendal ett litet gjuteri ca 100 meter söder om den nuva-


rande tomten. Efter ägarbyten och utbyggnader bildas 1 8 9 8  Tullgarns Gjuteri och


Mekaniska Verkstads AB. Förutom gjutgods görs även tegelpressar. I början av


1900-talet arbetar ca 15 man i företaget. 1 9 0 4  tar ingenjör A J Granell över


ledningen. Man specialiserar sig på större ammoniakbaserade kyl- och frysmaski-


nerier. 1 9 1 0  blir civilingenjör Erik Granell vd och ägare. Exporten blir omfattande.


Under 1 9 4 0 -5 0 -talen tillverkas kakelpressar till Upsala-Ekeby samt konstisanlägg-


ningar till bl a Stockholms Stadion och Johanneshov. 1 9 5 0  har man ca 140


anställda, specialiteten är kylanläggningar, samt gjutgods av tackjärn m fl metaller.


1 9 5 5  säljer Erik Granell företaget till konkurrenten Stal-ASEA. Tillverkningen flyttas


succesivt till Stal i Norrköping, och 1 9 6 1  stängs gjuteriet. Lokalerna är i dag ett


företagshotell med många olika verksamheter.


Branschhistoria Från att ha varit ett ordinärt gjuteri utvecklas företaget till ett specialföretag. Vid mitten


av 1950-talet finns bara en konkurrent i landet inom kylmaskiner. STAL i Finspång.


Tullgarn var en bland en handfull tyngre verkstäder i Uppsala, och tre av dessa var


grannar under en följd av år: Osmund, Stål & Maskin samt Tullgarn.


Traditions- och


symbolvärde


Endast en mindre grupp Uppsalabor känner till vilket företag som ursprungligen


använde husen. Eftersom Tullgarn var en av de äldsta industrierna i stadsdelen är


byggnaderna intressanta pusselbitar i historien om Uppsala som industristad.


Vy från öppna lagret 7
mot öppna lagret 6. Nr
6 är från 1920-talet,
och har en troligen
ursprunglig stomme
och taktäckning.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Fjärdingen nedre Fastighet FJÄRDINGEN 28:4


Kvarter Kaniken Adress Västra Ågatan 16


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värdefull
PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Byggherre Almqvist & Wiksell AB


1 1914 Victor Holmgren Bransch Grafisk industri


2 1904 Ture Stenberg Nuv. användning Kontor biograf


3A 3B 1939 Ture Wennerholm


4A 4B 1953 Ture Wennerholm


1-4 1983 ombygg G Wikforss Ark.kontor AB 5 1983 Design 2001 AB 1994 Arosgruppen


Hus 1 från nordost.
Gatufasadens karaktärsdrag
är alla vanliga på ett stenhus i
nationalromantisk stil: sockel
av granit, fasad av mörkbränt
tegel med mönstermurade
partier, tätspröjsade fönster
varav många med låg
spetsbåge, smidda ankarslut,
trappgavel, torn med
krenelering samt lertegel på
taket.


Situationsplan


Skala 1:1500


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 3A+B, 4B 1, 2,  4A


Byggnadsteknik och material 3A+B, 4B 1, 2,  4A


Ursprunglighet 3A+B, 4B 2, 4A 1


Miljövärde - stadsbild 1, 4A


Miljövärde - gård 3 1,  2


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Hus 4 A från öster, med
biografentrén från
1983-94. till höger
Norrlands nations
gamla hus från 1889.


Arkitektur Tryckeriet från 1 9 0 4  kan bara ses från gården. Det har en typisk industrifasad i roh-


bau-stil, med stora fönster placerade i höga stickbågskrönta nischer. Gathuset från


1 9 1 4  är ett representativt exempel på nationalromantisk stil. 1 9 5 3  års fasad mot ån


är typisk för efterkrigstidens traditionalism och materialromantik, med en respektfull


anpassning till 1904 års hus och Norrlands nation. 1990-talets  bioentré, i


avvikande material och färger, samspelar med de äldre delarna. Vindsinredningen av


50-talsdelen vittnar om 1980-talets  höga exploatering.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Byggnadsteknik


och material


1904 och1914 års hus uppvisar en mängd ursprungliga delar, t ex en smidd grind till


den smala gården, dörromfattning i kalksten, smidda ankarslut, fönster med blåst


glas. Fasaderna är i kryssförband med dekor i form av rullskift, sågskift m m. 50-


talshusets åfasad har munkförband i kombination med mönstermurning, burspråk


och prydnadsfönster samt beslag av kopparplåt. Mot den smala gården  är flertalet


fönster ombyggda, liksom mot den inre gården över f d tryckhallen. Där har dessutom


fasaderna putsats i blekt gult.


Miljövärde Komplexet är ett stort blickfång, som utgör ett karaktärsfullt och omistligt  inslag i


årummet. Den långsmala gården mot Västgöta nation domineras av de höga


tegelfasaderna, och inramas av en mur i samma material.


Företagshistoria Grunden till företaget lades 1839, och inriktningen var redan då allt slags veten-


skapligt tryck, med nära koppling till universitetet. 1882 övertogs det av fil kand


Almqvist och studeranden J Wiksell, som bildade bolag 1888. Omkring 1 8 9 0  kom


man till tomten i kv Kaniken. Nybyggnaden sammanhängde med att detta tämligen


lilla tryckeri 1 9 0 5  fick Kungl Vetenskapsakademiens privilegium att framställa


almanackor. Det blev därmed ett av landets mest kända tryckerier, och var under


många år också ett av de största. 1917-28 införlivades bokbinderi, litografisk anstalt


och bokförlag i företaget. Avdelningskontor och bokhandlar fanns bl a i Stockholm


och Göteborg, och vid mitten av 1960-talet hade man 1 100 anställda, varav nära 600


i Uppsala. 1 9 6 1  flyttades bokbinderiet ut till Boländerna.1 9 7 3  gick man upp i


Esselte-koncernen, och året därpå flyttades hela verksamheten till nybyggda lokaler i


Fyrislund. Efter ombildningar har företaget i dag XXX anställda.


Vy från hus 3B (1939) tvärs över tryckhallen 4B (1953) mot 1953 års gathus 4A. Till höger ses övre delen av 1904 års
tryckeri. De stora kuporna på 4A kom till vid 1980-talets ombyggnad.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Branschhistoria Tryckerinäringen i Uppsala växte fram kring kyrkans och universitetets behov, och


flertalet tryckerier grundades i Fjärdingen. A&W blev snabbt störst i staden, men


marknaden för mindre företag har under alla år förblivit god. I dag är de flesta


företagen belägna i industriområdena.


Traditions- och


symbolvärde


Almqvist & Wiksells byggnad med varumärket murat på gaveln mot söder,


symboliserar dels själva företaget, med anknytning till kunskapsproduktion och


vetenskap, dels  en bransch som kring mitten av 1900-talet sysselsatte relativt många


arbetare och tjänstemän i Uppsala.


Vy över den smala
gården från sydväst.
Till vänster Stenbergs
trevånings tryckeri-
byggnad från 1905, där
de flesta fönstren har
minskats ned. I fonden
Victor Holmgrens
gathus från 1914.
Mellan dessa skjuter en
huskropp fram, som
ritades av Holmgren,
och som är utformad
likadant som 1905 års
byggnad. Till höger
muren mot Västgöta
nation.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Kungsängen  inre Fastighet KUNGSÄNGEN 9:7


Kvarter Brynhild Adress Dragarbrunnsgatan 65


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Hjalmar Söderberg


1 bostad byggd 1867-82, skola 1966, kontor Bransch beklädnad, konfektion


2 bostad 1883 industri 1907 +1 1/2 vån 1928 Nuv. användning kontor, restaurang m m


3 industri 1928 Gunnar Leche, bv omb t restaurang1979, ombyggnad 1989


4 bostad 1895, industri +1 vån 1901, omb 1916 K & H. Sthlm, ombyggn 1936, bilfirma 1952, kontor 1989


5 lager 1916 Kellgren & Hammarling Stockholm, ombyggn 1936, bilfirma 1952, 1957, kontor1989


6 industri 1907 ombyggnad 1935, 1989


7 lager i 2 vån 1936 AB Industribyrån T A Bergen, bilfirma 1952 Wolter Gahn, tryckeri 1 tr 1956 W Gahn,


påbyggn kontorsvån 1957 W Gahn, omb 1972, omb 1989 Matell arkitekter, tillbyggn mot gården 2003


Situations-


plan


Skala 1:1500


Kålsängsgränd 8-10
från nordost. Från
höger hus 1, med de
nedre våningarna
från 1883. Den
ursprungliga fasad-
dekoren hyvlades
av 1935, kvar blev
bara listverket i tak-
foten. Till vänster
fanns en körport
som 1907 byggdes
igen med det smala
hus 6. De nästa åtta
likadana fönstren är
hus 4 från 1895 som
påbyggdes 1901.
Sedan nr 5 från
1916, där den gula
fasaden delas in av
en dekor i grå puts.
Längst bort ses hus
7 från 1934-57.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Husen har "årsringar" från 1860-tal till 1950-tal. Dels kan stilarna avläsas, dels berättar


de om villkoren för den lätta industrin i 1800-talsstaden: befintliga hus som omvand-


las och byggs på, infarter som överbryggas och gårdsrum som bebyggs.  Hus 1 har


takvinkel, taklist och proportioner som antyder ett ursprung vid mitten av 1800-talet.


Det fasade hörnet och fönsterformatet hos hus 2 är typiskt för 1870-80-talens


bostäder, och hus 3 är en regelrätt pastisch i samma stil. De övre våningarna på 2+3


är berättar om 20-30-talens förtätning på höjden, och har tydlig karaktär av arbetslokal.


Hus 4 har mist alla ursprungsdrag utom fönsterplaceringen. Övervåning och


putsdekor från 1901, nationalromantiskt spröjsade fönster från 1916, takkupa och


skyltfönster från 1938. Det smala hus 6 har tydlig jugendform på balkong och


takkupa. Hus 5 är från 1916, med fasaddekor i klassicistisk stil med släta putsband.


Den huskropp som tydligast signalerar arbetsplats är nr 7. Den ritades i funkisstil


1934 av ett specialföretag i branschen, och byggdes på i samma anda 1957.


Hus 7 från söder. Ett
lager i 2 våningar rita-
des 1934 för Hjalmar
Söderberg av AB In-
dustribyrån i Stock-
holm, som sedan 20 år
leddes av överingenjör
T A Bergen. Det blev ett
betonghus i strikt fun-
kisstil: lågt motfallstak,
släta fasader och föns-
ter i band mellan vägg-
pelarna. 1957 ritade
den en gång radikale
funktionalisten  Wolter
Gahn en tredje våning.
Den gavs en diskret 50-
talskaraktär med flackt
sadeltak och måttliga
fönsterytor. Båda ske-
dena är välbevarade
mot gatan, medan
gårdsfasaden nyligen
byggts till i 2000-tals-
stil.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Byggnadsteknik


och material


Byggnaderna uppvisar snickerier, material och strukturer från 1870-tal till 1970-tal.


Många hundraåriga fönster är bevarade med tunt blåst glas, liksom de från 1900-


talets mitt med vågigt maskinglas. Takfönster och stora skyltfönster tillkom på 30-70-


talen. De flesta entréerna är moderniserade, t ex har  Kålsängsgränd 10 50-talsform.


De flesta fasaderna har en yta av modern stänkputs, men under den skymtar äldre


tiders profiler och strukturer. På taken ligger slätplåt i skivtäckning samt tegel.


Miljövärde Raden av f d industribyggnader i växlande form och färg är omistliga för östra änden


av Kålsängsgränd. Mot Dragarbrunnsgatan har kvarteret en imponerande front av


1880-talsarkitektur i storformat. Gårdsrummet präglas av  rikt varierade industrifasader


samt parkeringsytor, som ramas in av häckar och gamla träd.


Företagshistoria Grundat 1 8 8 5  då  H Söderberg öppnade garn- och klädesaffär på Vaksalagatan 13.


1 8 9 1  flyttade den till Kungsgatan 15. 1 8 9 5  startades ett väveri i kv Brynhild, senare


även konfektion. 1 9 0 7  bildades AB Hjalmar Söderberg. På Dragarbrunnsgatan 65


tillverkade man barn-, dam- och herrkläder, och butiken specialiserades på herrkläder.


Fabriken byggdes om och till, och 1 9 2 3  sysselsattes ca 150 arbetare. 1 9 3 3  bygg-


des en filial i Örbyhus, senare tillkom en i Lövstabruk. 1940-talet  var ett lysande


decennium, bl a med stora uniformsbeställningar.  Då fanns ca 500 arbetare i Uppsala


och 100 i filialerna. 1 9 5 0  flyttade man till en ny fabrik i ett plan i industriområdet Bo-


länderna. Lönsamheten minskade dock pga felsatsningar och konkurrens av billig im-


port. När företaget gick i konkurs 1958 ägdes det fortfarande av familjen Söderberg.


Dragarbrunnsgatan 65
från norr. 1883 års hus
bestod bara av två
våningar med vardera
sex  fönster närmast
hörnet. 1928 fylldes
luckan mot nr 63 (byggt
1887), och då lade man
även på två vindsvå-
ningar. Högst upp var
det skrädderi.


År 1937 expanderade
man in i nr 63, där det
under ett antal år var
kontor i en f d lägen-
het på 2 tr.


År 1979 öppnades en
pizzeria i en f d
kontors- och
samlingslokal, och
sedan dess har det
varit restaurang här.
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Byggnadshistoria Husens återanvändning är typisk för äldre flervåningsfabriker: 1 9 5 2  flyttade en


bilfirma in i hus 4+5+7. Övervåningen på 7 blev tryckeri. 1 9 5 7  byggdes 7 på med en


kontorsvåning.  Under 50-70-talen fanns statliga förvaltningar här såsom statspolisen,


länsjägmästaren, Hushållningssällskapet och Byggnadsstyrelsen. Omkring 1965


hade Uppsala stads yrkesskolor en laborantutbildning i hus 1. 1 9 8 9  togs fastigheten


över av Mälarinvest AB. 2003 finns det bl a två arkitektkontor i lokalerna.


Branschhistoria  Företaget var på många sätt typiskt för den svenska konfektionsbranschens historia.


AB Hj. Söderberg var ett av de största på sitt område under 1930-40-talen , med


stor specialavdelning för herrkläder, men också särskilda avdelningar för gosskosty-


mer och damkappor. Man moderniserade produktionen i nya, rationella lokaler, men


ett alltför stort sortiment, stora lager och ökande importkonkurrens stjälpte företaget.


Traditions- och


symbolvärde


Av Uppsalas företag inom textil och konfektion var Hjalmar Söderberg det största och


mest kända. Namnet var synmonymt med kvalitet. Dragarbrunnsgatan 65 förknippas


av äldre Uppsalabor fortfarande med Söderbergs. Byggnaderna är fortfarande


arbetslokaler, men i dag är det övervägande kontor, och antalet verksamma är


betydligt mindre än under t ex 1940-talet.


Gårdens östra del från sydväst. I mitten hus 1, som byggdes mellan 1867 och 1882. Det präglas av ombyggnader bl a till
skola omkring 1965, men ett fönster på gaveln är bevarat från 1910-talet. Hus 3 har ett annat utseende än mot gatan,
med större fönster och putsad fasad. Till höger hörnet på en nyligen slutförd tillbyggnad till hus 5+7, bl a med trapphus.
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Stadsdel Svartbäcken inre Fastighet SVARTBÄCKEN 53:11


Kvarter Edda Adress Eddagatan 12


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Appelbergs Boktryckeri AB


1 1935 Gunnar Leche Bransch grafisk industri


2 tryckerihall 1959 Nuv. användning kontor


Vy från öster. Eddagatan 12 är det ljusgula huset, till vänster Möbleringsbolagets hus från 1926 (SVARTBÄCKEN 53:7).
På stadsarkitekt Leches ursprungliga ritningar har tryckeriet likadana halvrunda vindsfönster som grannhuset.


Från öster. Fönstren i  mellan-
våningen har 20-talsspröjs-
ning, medan övriga fönster är
av funkistyp. Gångdörren till
höger är ursprunglig, medan
det stora dörrpartiet är nytill-
verkat i samma stil. På taket
fångas blicken av flera moder-
na omålade ventilations-
aggregat m m.


Situationsplan


Skala 1:1500
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur På Leches ritningar ser huset ut som Eddagatan 10 från 1926, men när det stod klart


1 9 3 5  var det bara övre våningens fönster och entrén med körport som hade 20-


talsstil, samt ett listverk mellan våningarna. Bottenvåning och vindsvåning har tätt


ställda funkisfönster, nästan fönsterband, och fasaden är slätputsad och enfärgad.


Den anonyma tryckhallen från 1 9 5 9  har  ingen arkitektur, bara fönsterlösa


brandmurar. Vid inredningen av vinden omkring 1 9 6 9  förstärktes gårdsfasadens


funkiskaraktär, genom att taket gjordes flackare. Nyligen har porten försetts med ett


nytillverkat dörrparti i ek, som är utformat i samma klassicistiska stil som gångdörren.


Byggnadsteknik


och material


Huset har stark ursprungskaraktär; fasadputs och fönster är bevarade och taket är


täckt med rödmålad slätplåt. På taket finns emellertid också flera iögonfallande


tekniska tillägg från senare år. En påkostad del är entrén, med dörr i ek och


omfattning i granit, samt en granitplatta med firmanamnet över dörren.


Vy från nordväst över
gårdsrumet. Gathuset
reser sig med två
våningar över den
fönsterlösa tryckhallen
från 1959.
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Miljövärde Gathuset är omistligt för stadsbilden vid Eddagatan. Byggnadernas bidrag till


gårdsrummet är litet, och betonar fastighetens karaktär av nyttobyggnad.


Företagshistoria 1 9 0 3  grundas företaget i Fjärdingen, inriktat på boktryck, avhandlingar och affärs-


tryck. 1 9 3 5  flyttar man till de nya lokalerna, med hypermodern maskinpark. 1 9 4 8  har


man ca 40 anställda.1 9 5 9  byggs en hall på gården för en avancerad offsettpress.


1 9 6 4  har man ca 125 anställda, eget förlag och trycker fackböcker, facktidskrifter och


reklam. 1 9 6 9  inrättas tryckeri för läkemedelsetiketter etc på vinden. 1 9 7 2  går före-


taget i konkurs. Huset köps av Salléns Elektriska. Verksamheten överlever genom att


5 anställda köper maskinparken och bildar Upplands Grafiska. De verkar i f d Weilands


Tryckeri på Alsikegatan, sedan i Fyrislund. 1 9 8 8  köps de upp av Almqvist & Wiksell.


Branschhistoria Tryckerinäringen i Uppsala växte fram kring kyrkans och universitetets behov, och


flertalet tryckerier grundades i Fjärdingen. Appelbergs specialiserade sig och blev


med tiden tämligen stort. I dag är de flesta företagen belägna i industriområdena.


Traditions- och


symbolvärde


Tack vare att tryckeriet lät hugga firmanamnet i sten går det fortfarande att förstå vad


huset byggdes för. Huset representerar både själva företaget och branschen, vars


anknytning till kunskapsproduktion och vetenskap är typisk för Uppsala.


Entrén vid Eddagatan
är praktiskt taget i ur-
sprungligt skick, med
dörr och överljus i ek,
samt steg och omfatt-
ning i granit. Skylten
med firmanamnet är
också huggen i granit:


APPELBERGS
BOKTRYCKERIA.-B.


1935


Fasaden är slätputsad.
Till höger skymtar det
nytillverkade dörr-
partiet i den gamla
körporten.
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 20:1


Kvarter Rälsen Adress Verkstadsgatan 8


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Cykelfabriken Fram AB


1 Kontor 1966 Bransch Mek. verkstad, cyklar


2 Fabrik 1966 Nuv. användning Företagshotell med snickeri


3 Lager 1966 tryckeri, lager, kontor m.m.


Situationsplan


Skala 1:3000


Arkitektur Huskropparna har en tidstypisk modernistisk exteriör: rätvinkliga lådor med platt tak,


odekorerade fasader, ljusintagen sammanförda till fönsterband. Kontorsfasaderna är


dock symmetriska på ett snudd på klassiskt vis. Lagrets lastkaj med skärmtak är ett


blickfång. Anläggningen är organiserad på ett modernt sätt, med produktion och


lager utbredda i ett plan, medan administrationen samlats i ett separat hus i två plan.


Från sydost. I förgrunden kontoret (1), därbakom ses fabriken (2), som ligger under samma tak som lagret (3). Husen är
mycket anonyma, liksom de omgivande parkerings- och grönytorna. Foto SE.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Exteriören är praktiskt taget helt ursprunglig. Att fasaderna saknar bärande funktion


avslöjas av murningen över fönstren och av att förbandet har bara löpstenar.  Övriga


ytor är klädda med fibercementskivor eller korrugerad plåt. Fönstren har träbågar


och maskinglas. Kontorets huvudentré är utförd i gedigna material med minsta


möjliga artikulering. Trappa i natursten med raka kanter, dörrar och undertak av teak,


hängränna och stuprör av koppar. Flertalet portar är ombyggda.


Miljövärde Husen är fritt belägna. Eftersom de är låga (i förhållande till sin utbredning) och mer


eller mindre indragna från gatan, så dominerar de inte sin omgivning. Till detta bidrar


också deras anspråkslösa yttre.


Företagshistoria 1 8 9 7  grundas Öbergs cykelfabrik på Svartbäcksgatan 14, med varumärket Fram.


1 9 0 5  övertar fabrikör Josef Eriksson tillverkningen. 1 9 1 7  flyttar han verksamheten


till S:t Persgatan. Efter Erikssons död 1 9 3 2  drivs den vidare av Industrikompaniet i


Helsingborg, tillverkare av cykeln King. Fa-


briken byggs ut 1 9 3 4  och 1 9 4 0 . Under


1 9 5 0 -talet produceras ca 20 000 cyklar per


år, mot ca 150 000 hos Nymans. 1952-66


tillverkas också mopeder och motorcyklar.


1 9 6 6  är lokalerna på S:t Persgatan för


trånga, så man flyttar till Boländerna. Kring


1 9 7 0  uppnår man sin högsta produktion,


32 000 cyklar per år. När största kunden KF


(40 procent av produktionen) går över till att


importera rasar dock lönsamheten. Tillverk-


ningen i Uppsala läggs ned 1 9 7 2 , och hela


verksamheten överförs till moderbolaget


Fram-King i Helsingborg.


Kontorets gatufasad från sydost. Arkitekturen
är typisk 60-talsmodernism, med låglutande tak,
fasad delvis i tegel, delvis i skivmaterial samt
fönster ställda tätt intill varandra. Symmetrin och
den indragna entrén är de enda dekorativa
kvaliteterna. Baksidan är praktiskt taget exakt
lika framsidan.
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Branschhistoria Företagets historia är typisk för en lätt verkstadsindustri med inriktning på konsument-


produkter. Det startas tämligen tidigt i sin bransch, och följer med i uppsvinget som


råder fram till omkring 1950. Då tilltar konkurrensen från import och bilism. Man kan


dock anpassa sig till marknaden, rationalisera och förnya. Importkonkurrensen blir


emellertid till slut för hård.


Traditions- och


symbolvärde


Varumärket Fram är fortfarande ett begrepp i cykelstaden Uppsala. Tankarna går


också till det gamla Framhuset, medan historien bakom de anonyma byggnaderna på


Verkstadsgatan är obekant för de flesta.


Kontorets huvudentré.
Formspråket är moder-
nismens, ytorna är
plana, profilering sak-
nas praktiskt taget
helt. Alla ytor utom
dörrpartiet är dess-
utom "kulisser", som
inte avslöjar bakomlig-
gande konstruktion:
undertak av gles trä
panel med infälld be-
lysning; fasadtegel i
halvstens löpförband;
fasadskivor av Eternit
eller dylikt. Stentrap-
pans natursten är
synnerligen diskret,
och det är bara häng-
rännan i koppar som
andas hantverk och
tradition: ytan är ärgad
och stupröret har
skarpa knän och lödda
fogar.


Fabriksbyggnaden och lagret från nordost. Fasaderna är utförda med samma material och konstruktioner som på
kontoret. Det är framför allt rumshöjden som avviker, och det begränsade behovet av fönster. Till skillnad från de
industrier som byggdes bara tio år tidigare, så utgörs här i stort sett all belysning i lokalerna av konstljus, dvs lysrör eller
liknande.
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Stadsdel Ulleråker Fastighet del av KRONÅSEN 3:1


Kvarter - Adress Ulleråkersvägen 28


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Upsala läns kronobränneri


1 bostad 1776 troligen påbyggd 1800-1840-t Bransch livsmedel, njutningsmedel


2 mälthus 1777 ombyggt t bostad på 1800-t, Nuv. användning bostad


ombyggt 1900-1910


3 källare 1800-tal


4 platsen för bränneriet


Situationsplan


Skala 1 : 4 000


Arkitektur Den gamla bostaden har i stora drag rokokons form, men bl a det ovalmade taket,


listverket i takfoten och fönstertyperna tyder på att det byggts på i början av 1800-


talet. Det f d mälthuset är lika gammalt, men har en nyklassicistisk form. Typiskt är


sadeltaket och det kraftiga listverket i takfoten och vid hörnen. Fönstrens storlek och


spröjsning är resultatet av en ombyggnad i början av 1900-talet.


Från nordväst. Det
äldsta bostadshuset
har ett brutet tak, som
hör ihop med rokoko-
stilen som rådde 1777,
när det byggdes. Enligt
en akvarell, troligen
målad av J G Härstedt,
var dock huset
ursprungligen lägre,
och bör därför ha fått
sin nuvarande form
under 1800-talets
första hälft. En detalj
som talar för detta är
det runda fönstret,
oxögat, i
gavelspetsen, liksom
indelningen på
fönstren i våningarna.


Foto: PE
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 2 1


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Båda bostäderna har oputsade fasader med traditionell karaktär, och rikt profilerat


listverk i takfoten. På hus 2 är alla fönster och dörrar utbytta, men på hus 1 finns ett


fåtal ursprungliga fönster uppflyttade till vinden. Hus 1 har dessutom ursprungliga


detaljer av sandsten: sockeln på husets framsida samt dörromfattningar på tre sidor av


huset. Ytterdörrarna är dock av sen 1800-talsmodell.


Miljövärde De två bostäderna är omistliga delar av sin miljö. De har ett framträdande läge både


sedda från vägen och från årummet. En mycket viktig del av miljövärdet ligger i de


gamla träd och buskar som bevarats, liksom stentrappor, terrasser m m.


Från norr. Till vänster
hus 2 och i fonden hus
1. Brännvinsbränneriet
låg till vänster om hus
2, ned mot ån. Allén av
lindar är en tilltalande
del av miljön, man tror
sig nästan vara på väg
till en herrgård.
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Företagshistoria I Uppsala byggdes länets kronobränneri 1776-77  på kronans mark vid Ulleråker, i


närheten av Sandvikskällan. Där uppfördes bränneri och mälteri, personalbostäder


och magasin. Redan efter ett tiotal år beslöt kronan att avstå från sitt monopol, och i


stället arrendera ut driften. Uppsala stad tog över förvaltningen, och arrenderade i sin


tur ut verksamheten till en enskild. Efter missväxtår i slutet av 1700-talet blev driften


rejält vinstgivande i början på 1800-talet. Detta gav betydande inkomster dels till


staden, dels till arrendatorerna, som kunde samla på sig ett stort kapital.


Branschhistoria För att förbättra kronans finanser lät Gustav III förvandla brännvinsbränningen till ett


kungligt monopol. På 1 7 7 0 -talet anlades därför kronobrännerier i många av de


svenska residensstäderna. Driften var belagd med många restriktioner.Efter att


näringsfriheten införts 1 8 4 6  blev det möjligt för företagare att anlägga brännvins-


brännerier, om än under kronans överinseende. I Uppsala anlades brännerier bl a vid


nuvarande Väderkvarnsgatan, vid Svartbäckstull och senare även vid Ångqvarn.


Traditions- och


symbolvärde


De kvarvarande byggnaderna avslöjar inget om hur de kom till. Deras historia är ändå


intressant, både med tanke på folkets levnadsvanor och de ekonomiska aspekterna.


Dörromfattningarna av
sandsten på hus 1 är
ursprungliga detaljer
av stort värde. På
norra gaveln är ett
fönster placerat i en
sådan f d
dörromfattning.
Ytterdörrarna är av en
modell från 1870-80-
talet.


I sluttningen mellan
hus 1 och 2 finns
denna källare av okänd
ålder. Möjligen har den
utgjort grund till någon
av brännsvinsbränne-
riets byggnader.


         


Vy från gårdsplanen
öster om hus 1, mot
Fyrisån. I förgrunden
en gammal trappa av
kalksten. Nedanför
gångvägen fanns ända
in på 1900-talet en
damm, den s k
Sandvikskällan.
Vattnet drev bl a en
kvarn, och användes
till brännvinstillverk-
ningen.
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 12:3, 36:1


Kvarter Stickspåret Adress Bolandsgatan 9


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala stads renhållningsverk


1 trol. slakthus 1906 C A Ekholm omb 40-70-t Bransch kommunalteknik


2 svinhus 1906 omb bl a 1938 1948 1959 Nuv. användning verkstad, handel, kontor


3 svinhus 1922 omb bl a 1938 1948 1959


4 svinhus 1920-t  omb bl a 1938 1948 1959


5 kontor, laboratorium1948 ombyggt 1968


Situations-


plan


Skala 1:2000


Arkitektur


Hus 1 är är en produktionsbyggnad med karakteris-


tiskt utseende, helt i tegel. Skärmgavel med avsatser


var vanligt på industribyggnader på 1870-80-talen,


men är omodernt efter 1900. Dekoren utgörs av en


liten utkragning och snedhuggning av teglet i takfo-


ten. Här och där sitter också traditionella smidda an-


karslut. Tre fasader har försetts med stora garage-


portar, men på en sida finns en rad ursprungliga


fönster bevarade. Färgsättningen känns autentisk,


med lertegel på taket, engelskt röda plåtavtäckningar


och mörkbruna fönster. Hus 2-4 har en tidig 1900-


talskaraktär, med branta tak, tätspröjsade fönster och


övervåningar med magasinsprägel. Hus 5 är en ano-


nym nyttobyggnad från 1900-talets mitt: slätputsade


fasader, ospröjsade tvåluftsfönster och sadeltak.


Hus 1 från nordväst. Trots att gaveln brutits igenom av en
rad garageportar har huset behållit sin karaktär.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 2 3 4 5 1


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Hus 1 ger prov på traditionellt byggande: gulrött tegel i kryssförband, med smidda


ankarslut. Tvåkupigt taktegel, nocklåda och tidstypiska plåtavtäckningar av  rödmålad


galvaniserad plåt, gjutjärnsfönster med dubbel kittfals. På tvärbyggnaden ligger dock


tegelimiterande plåt. Dörrar och portar är  från 1900-talets mitt eller yngre.


Hus 2, 3, 4  har troligen i efterhand fått murad bottenvåning.  Träytor av smal


fasspontpanel, många ursrpungliga fönster med blåst glas och innanfönster,


magasinsportar klädda med panel, ibland täckta med masonit. Tvåkupigt taktegel. Mot


gården finns dörrar och fönster med typiskt 1940-talsutseende.


Hus 5 har släta putsfasader och taket täckt med korrugerad eternit. Entrén är i


påkostad 40-talsstil: dubbeltrappa med rörräcke, glasad pardörr med ursprungliga


draghandtag m m.


Miljövärde Husgruppen är ett välkommet avbrott i den annars ganska anonyma bebyggelsen i


stadsdelen.  Byggnaderna är låga, men ligger fritt och visar upp en varierad rad av


gavlar och tegeltak mot gatan.


Från norr. Från vänster hus 5, 4, 3, 2 med tillbyggnaden 2B samt hörnet på hus 1.
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Företagshistoria De äldsta byggnaderna uppförs1905-06 för Uppsala stads renhållningsverk. 1 9 1 0


sysselsätts 33 personer. Flera hus tillkommer under 1 9 2 0 -talet. Här bedrivs sop- och


latrinhantering, svinskötsel och slakteri fram till 1 9 3 5 . Det markområde som


disponeras sträcker sig längs nuvarande Bolandsgatan. Kontor och förmansbostad


byggs 1 9 0 5  i korsningen med nuvarande Björkgatan. Denna gula villa har i många år


ägts av Pharmacia. Arbetarbostäderna är rivna. De låg i parkmiljön som flyglar till


kontoret.


1 9 3 8  hyrs delar av lokalerna ut till Uppsala Läns Fiskförsäljningsförening


(Upplandsfisk, även AB Uplands Produkter), som senare köper  byggnaderna. De


bedriver insaltning av strömming och annan konservering fram till 1 9 4 8 .


1 9 4 8  köps husen av  cykeltillverkaren Nymans, som dels inrättar reservdelslager,


dels gör ett laboratorium för dotterbolaget AB Silvercell, som  tillverkar ackumulatorer.


1 9 5 9  moderniseras lagret. 1 9 6 5  flyttar Nymans ut, till sina nybyggda lokaler i


grannkvarteret Cykeln.


1 9 6 8  köps fastigheten av AB Upsala Färghandel, som har lager och yrkesbutik här i


tjugo år.


Byggnadshistoria Byggnaderna är exempel på en vanlig utveckling för industri- och andra produktions-


elller nyttobyggnader. De byter användning helt och hållet, flera gånger. De byggs


om, byggs ut och består till slut av en mängd "årsringar" eller spår av olika skeden.


Traditions- och


symbolvärde


Detta är de äldsta produktionsbyggnaderna i stadsdelen Boländerna. De som har


något minne av vad husen använts till tidigare nämner färghandeln. Den tidigare


historien verkar däremot vara helt okänd.


Ursprungligt fönster med fasta
gjutjärnsbågar med dubbel
kittfals (ett slags tvåglas-
båge), nyligen målade med en
traditionell brun kulör.


Hus 1 från norr. Dekoren är koncentrerad till gavelröstet: två runda fönster,  avsats-
gavel med en profilering/utkragning under murkrönet samt en slät pilaster upp till
gavelspetsen.
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Stadsdel Dragarbrunn Fastighet DRAGARBRUNN 11:1


Kvarter Sandbacken Adress Svartbäcksgatan 13,
Klostergatan 6


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Upsala Bayerska bryggeriet


1 längs Klostergatan: 1795, påbyggd 1817 Byggherre sadelamakare L J Palmgren


2 längs Svartbäcksgatan: 1817 Bransch Livsmedel bryggeri


3 smide vid Klostergatan: 1944, 1983 Nuv. användning Kontor


Kvarteret Sandbacken från söder. Det gula bostadshusets äldsta del, längs Klostergatan, uppfördes 1795 som ett
envåningshus. År 1817  byggdes det på med en våning, och en ny huskropp tillkom längs Svartbäcksgatan. Det
reveterades 1868. 1865-1966  användes det av Uppsala Bayerska Bryggeri AB, som tjänstebostäder och kontor. I dag
brukas det av stadsbiblioteket och Uppsala kommuns kulturförvaltning. På Klostergatan till höger skymtar byggnader
från 1983 som bl a hör till stadsbiblioteket. På den närmaste sitter ett smitt överstycke från den gamla infarten till
Bayerska bryggeriets gård.


Situations-


plan


Skala 1:1500


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Huset är en ganska anonym byggnad i två våningar på en ovanligt hög sockel. Taket


är brutet, en form som blev modern vid mitten av 1700-talet och var populär fort-


farande i början av nästa sekel. Bottenvåningen har en pilasterarkitektur som känns


jämngammal med taket. Den delar in fasaden, och framhäver bottenvåningen på


övervåningens bekostnad. Den slätputsade fasaden, med listverk mellan våningarna


och profilerade fönsteromfattningar, är typisk för det sena 1800-talet, då


reveteringen ägde rum.


Byggnadsteknik


och material


Den oregelbundna sockeln och fasadens tydliga sättningar berättar om husets långa


historia. I övrigt präglas exteriören av moderniseringar: fönstren, putsytan, takplåten,


ventilationsskorstenarna, fönsterblecken och plåtavtäckningen vid sockeln. Grunden


har cementputs. Färgsättningen är  typisk för 1900-talets mitt.


Miljövärde Hörnhuset är en borgargård av den typ som dominerade Uppsalas stadsbild under


1800-talet. Det är ovärderligt som en påminnelse om den småskaliga karaktär som


stadsbilden hade ända in på 1950-talet. Dess värde för det moderna gårdsrummet är


också synnerligen stort.


Företagshistoria År 1 8 5 6  köpte friherre Henrik von Düben gården Svartbäcksgatan 13. Han lät riva


några hus och byggde ett stort bryggerihus utmed Klostergatan. Produktionen växte


och 1860 bildade von Düben ett bolag, som han dock efter ett par år lämnade.


1 8 6 5  ombildades företaget till Upsala Bayerska Bryggeri AB. Tillverkningen var


maltdrycker, såsom lageröl, pilsner och svenskt öl, iskällardricka ”Gambrinus” samt


svagdricka.  I1900-talets  början sysselsattes ca 40 arbetare i bolaget. 1 9 0 8  över-


gick tillverkningen av  mineralvatten och läskedrycker till ett dotterbolag i kvarteret, AB


Apotekarnes Förenade Vattenfabriker. På 1950-talet  arbetade ca 90 personer i


bryggeriet. 1964 övertogs bryggeriet av  Prippskoncernen, som efter två år lade ner


produktionen. Som mest skall man ha haft ca 200 anställda, och det var under alla år


stadens största bryggeri.
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Företagshistoria


forts


Fabriksbyggnader med tillhörande hus revs i början av 1980-talet för att bereda plats


för bibliotek, bostäder och butikslokaler.


Branschhistoria Bryggeriverksamhet har funnit i Uppsala sedan 1700 –talets mitt, och som mest fanns


det 7-8 bryggerier inom Uppsala stad. Från 1860 till början på 1900-talet drevs faktiskt


ett annat, mera hantverksmässigt bryggeri i västra hörnet av kvarteret Sandbacken.


De flesta lokala bryggerierna rationaliserades bort under 1960- och 70-talen.


Traditions- och


symbolvärde


Tillkomsten av bryggeriet markerar början på stadens industrialisering. Under årens


lopp expanderade bryggeriet kraftigt, och tog över ungefär nästan hela kvarteret.


Gamla trähus revs, och moderna industribyggnader och arbetarbostäder uppfördes.


Bostadshuset är allt som återstår av den omfattande industrianläggningen i


Sandbacken. Även om huset inte byggdes för bryggeriet, så användes det av


företaget i hundra år.


Grindöverstycket är numera det enda som minner om den verksamhet som


präglade kvarteret.


På stadsbibliotekets hus vid Klostergatan 6 sitter det smidda överstycket i nyrokokostil  från en av bryggeri-
gårdens grindar. De ritades av stadsarkitekt Leche, och tillverkades 1944 av Albinssons Verkstadsföretag
AB. De moderna husen har fasader i rött tegel, som en påminnelse om bryggeriets stora magasin i tegel som
byggdes 1881 och revs ungefär hundra år senare.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Kvarngärdet inre Fastighet KVARNGÄRDET 33:1


Kvarter Tor Adress Storgatan 19


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Upsala Mejeri AB


1 A 1911 Ture Stenberg Bransch livsmedel, mejeri


1B 1911 Ture Stenberg, 2001 påbyggnad Nuv. användning kontor


Situationsplan


Skala 1 : 2  000


Från väster. Efter nedläggningen 1997 renoverades huvudbyggnaden, och byggdes om till kontor. Takmaterial och
takfönster byttes ut. De flesta ursprungliga fönstren har bibehållits.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Byggnaden har huvudsakligen nationalromantisk stil. Det gäller sockeln av natursten,


den odekorerade fasaden av tegel och de tätspröjsade fönstren. Det borgliknande


utseendet,  liksom rundbågarna över entrén och mejerisalens stora fönster,


påminner om Ferdinand Bobergs byggnader från 1890-talet.


Byggnadsteknik


och material


Materialen är typiska för tiden:  krysshamrad granit i sockeln, gulrött tegel murat i


kryssförband, samt fönster av trä, med blåst glas och innanfönster. Det allmänna


intrycket är att byggnaden är väl bibehållen, men tak och dörrar har uppenbart


modern karaktär.


Miljövärde Gamla mejeriet har en framträdande plats i korsningen Salagatan-S:t Persgatan.


Gamla mejeriet och Framhuset bildar tillsammans en liten grupp av särpräglade


industribyggnader i centralt läge.


Från öster.  Längs den vänstra fasaden fanns ursrpungligen lastkajen. Fasaden är omgestaltad, och taket är påbyggt.
En del av byggnadens särart, med låga och höga partier intill varann, har gått förlorad. Burspråket framhävs kraftigt av
den svarta fabrikslackerade plåten. Nedre delen av de två gårdsfasaderna har putsats.
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Företagshistoria År 1 8 7 1  omtalas Uppsalas första mejeri, beläget i kvarteret Siv (Sivia) och ägt av


Uplands Mejeri-AB. Efter tre år säljs mejeriet. På 1 8 8 0 -talet har det införlivats med


Stockholms Mjölkförsäljningsaktiebolag, som äger många mejerier i Mälardalen. År


1 8 9 8  bildas Upsala Mejeriaktiebolag, ett slags andelsmejeri där leverantörerna får


utdelning efter inlämnad mjölkmängd och fetthalt. I början av 1 9 0 0 -talet ökar


produktionen kraftigt. 1910-11  uppförs det nya mejeriet i grannkvarteret Tor, med


ett 20-tal anställda och en maskinpark som är en av Sveriges modernaste. Fram till 30-


talsdepressionen är mejeriet mycket framgångrikt. P g a låga smörpriser och hård


konkurrens väljer man 1 9 3 2  att gå upp i Mjölkcentralen, bondekooperationens stora


företag. MC moderniserar mejeriet 1 9 3 4 , och 1 9 3 5  betraktas det som en av landets


bästa mejerianläggningar. Antalet anställda är ca 70. 1962-64 byggs mejeriet om.


Tillverkningen mekaniseras och inriktas på dryckesmjölk och fil; tankbilar införs och


mjölken tappas i pappersförpackningar. 1 9 7 6  inleds datoriseringen. 1 9 8 6  arbetar


115 personer vid mejeriet.  År 1 9 9 7  läggs verksamheten ned och efter ett par år


byggs mejeriet om till kontor.


Branschhistoria Mejerierna har gått från ett kvinnohantverk bedrivet precis som i bondehushållet,


runt 1870, via halvmekaniserat med separator och maskinkärnor till mansdominerad


datoriserad processindustri. Från ett 40-tal mejerier i Uppsala län 1931, till tre 1985


och 2003 inget.


Traditions- och


symbolvärde


Mejeribyggnaden symboliserar ett av våra viktigaste baslivsmedel, och en verksam-


het som knöt ihop land och stad. Verksamheten gjorde hörbara och synbara intryck


på omgivningen. Det är också en arbetsplats som många har minnen av.


Mejeriet var den processindustri som dröjde sig kvar längst i stadskärnan, trots att


verksamheten var förenad med tät trafik av tunga lastbilar.  Mejeriets skorsten


utgjorde en klassisk symbol för industrin.


De flesta ursrpungliga
fönstren är bevarade,
med blåsta glas och
innanfönster. Ett sär-
skilt drag hos huset är
de rundade fönster-
smygarna, som bidrar
till intrycket av kraftig
mur. De är murade med
formtegel med en
rundad kant.


Entrén från Storgatan.
Denna dörr gick bl a till
kontoret, och gavs
därför en  mera
dekorerad inramning.
Dörrpartiet är nytt.
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Stadsdel Svartbäcken yttre Fastighet SVARTBÄCKEN 51:1


Kvarter Heimdal Adress Svartbäcksgatan 44


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag firma Lars Erik Larsson


1 fabrik 1905 C A Ekholm, ombyggn 1994 Nils Torp Bransch beklädnad, skor


2 fabrik omkr 1908 C A Ekholm, omb1994 NilsTorp Nuv. användning kontor


3 fabrik 1910-talet C A Ekholm,  omb1994 Nils Torp


4 förråd 1994


5 2002


Situationsplan


Skala 1 : 1 500


z


Från sydväst, vy över Fyrisån. Byggnad nr 1, 3 och 5. Fabrikens äldsta del från omkring 1905 till höger. Den sträckte sig
fram till den andra takkupan från höger. Krönet på den södra gaveln var ursprungligen rakt, trappgaveln kom till vid 1994
års ombyggnad. Den vänstra trappgaveln, däremot, fanns med när byggnadsdel 3 uppfördes under 1910-talet. De runda
trapptornen, krönta med hjälmtak, anspelar troligen på slottstornen.


Miljövärde Miljövärdet är mycket stort. Byggnaden har ett framträdande läge i stadsbilden; den


ses både från gata, gångväg och järnväg. Tomt och omgivande parkeringar saknar allt


som skulle kunna påminna om en industrimiljö. De är dock prydliga och välskötta, och


som sådana en mycket positiv del av miljön.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Huskropp 1 från1905 var en ordinär industribyggnad utan tydliga stilmarkörer, bara


det branta taket var tidstypiskt. Del 2 byggdes omkring 1908 och del 3 på 1910-talet,


och de fick nationalromantisk prägel: tätspröjsade fönster, branta tak och trappgavlar.


De runda trapptornen bidrog till en stilriktig ålderdomlig prägel. Kontoret, däremot,


som byggdes vid gatan 1911, hade en mera stadsfähig jugendstil.


1969 upphörde fabriken, och 1974 revs kontorshus och skorsten. Byggnaderna


användes som skola, däckverkstad m m, och blev med tiden tämligen nedgångna.


 1994 års ombyggnad innebar både förändring och bevarande. De större karaktärs-


dragen blev kvar: putsfasaden, fönsterplaceringen, det branta taket och trapptornen.


Den äldsta huskroppen fick nu trappgavel, och  den sneda gaveln mot gatan, med


valmat tak, murades om till samma utseende som den mot ån. Fönstren krymptes,


bottenvåningen försågs med franska fönster och en arkad. Taket täcktes med blank


slätplåt i band och dekorerades med ultramoderna kupor.


Hanteringen av Hästenhuset är unik i Uppsala. I stället för den vanliga - av snålhet eller


okunskap präglade - urvattningen av skönhet och kulturhistoriskt värde, så har här en


arkitekt gjort ett medvetet val. Bevarande i stort men omgestaltning av delarna, utfört


med hög kvalitet i både formgivning och material.


Från sydost. Båda
gavlarna gjordes om
1994. Den högra hus-
kroppen hade valmat
tak och ett avskuret
hörn. Fasaden kröntes
därför av två små
trappgavlar. Ombygg-
naden innebar att
valmningen togs bort,
att  hörnet rätades ut
och att gaveln fick en
trappmurning. Den
vänstra gavelns raka
krön murades om till
trappform. Burspråken
och de små fönstren
på gavlarna är alla från
1994.
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Byggnadsteknik


och material


Ursprungligheten är låg. Stora delar av de traditionellt putsade fasaderna finns kvar,


men det har också gjorts många ommurningar, framför allt vid fönstren och på


gavlarna. Taken är täckta med en blank slätplåt, Alu-zink. Läggningstekniken - falsad


slätplåt - är traditionell, och den som ursprungligen användes på bygganderna.


Plåtformatet (utan tvärfalsar) och den blanka ytan är däremot moderna egenskaper.


Alla dörrar är nya, och fönstren består av planglas i aluminiumbågar.


Företagshistoria 1 8 9 7  kommer Hälsingeskomakaren Lars Erik Larsson till Uppsala. Han köpter en


skoaffär och ett skomakeri som inom kort sysselsätter 33 arbetare. 1 8 9 9  registreras


varumärket Hästen. 1 9 0 2  köps tomten  på Svartbäcksgatan, där fabriken inreds i


befintliga hus.  1 9 0 5  är företaget ett av Sveriges största i branschen.   Nya lokaler


byggs på tomten 1905 -1920 . 1 9 1 0  sysselsätts ca 200 arbetare och det är då en


av de större industrierna i Uppsala. Produktionen utgörs av alla slags skodon, pjäxor


och stövlar. 1 9 1 4  ombildas firman till aktiebolag. Verksamheten expanderar och


1 9 1 8  är arbetsstyrkan ca 400. 1 9 2 2  lanseras den populära Systerskon, som har


ortopedisk utformning. 1930-40 -talen är mycket framgångsrika år, då man har 350-


400 anställda. På 1 9 5 0 -talet hårdnar konkurrensen från billig import.1 9 6 3  ändras


företaget namn till Hästens Skofabrik AB. Produktionen är helt inriktad på damskor,


och  med 200 anställda är man fortfarande ett av de större företagen i branschen. Vid


1 9 6 0 -talets slut säljs fabriken till ett Umeåföretag. Varumärket Systerskon köps av en


norsk fabrik, och övelever därmed.  När verksamheten i Uppsala läggs ned 1 9 6 9  har


man ca 165 arbetare.


Branschhistoria Företagets utveckling är typisk för den svenska beklädnadssektorn. Efter ett halvt


sekel av hög kvalitet och expansion, så saknades motståndskraft när modet växlade


alllt snabbare, kunderna inte längre var lika kvalitetsmedvetna och konkurrensen


utgjordes av syntetiska material och import från låglöneländer.


Traditions- och


symbolvärde


Varumärket Hästens skor var på sin tid känt över hela landet. Det är fortfarande ett


begrepp i Uppsala, och förknippas då med den gamla fabriksbyggnaden. För en del


hör huset också ihop med arbetar- och industristaden Uppsala.


Från öster. De fasader
som vetter mot järnvä-
gen har inte omgestal-
tats. Ekonomiutrym-
men och utrymnings-
trappor är förståndigt
inplacerade och har
hög kvalitet i utform-
ning och material.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 9:1


Kvarter Turbinen Adress Märstagatan 2


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Juvelbagerierna AB


1 bageri 1946 KF:s arkitektkontor Bransch Livsmedelindustri, bageri


2 bageri, utlastning 1960-70-tal Nuv. användning ombyggnad till läkarmott.


Situationsplan


Skala 1:1500


Arkitektur Hus 1 är ett bra exempel på traditionellt utformad arkitektur kring 1950, med sadeltak,


profilerad takfot och dekorativa detaljer på gaveln mot gatan. Fönstren, däremot, har


typisk funktionalistisk form. Tillbyggnaden är tidstypisk modernism, med sin lådform,


sitt platta tak och minimal dekor:ett skift koppstenar på högkant i takfoten.


Byggnadsteknik


och material


Hus 1: Sockel, fasad, skorstenar samt fönster med maskinglas är bevarade, medan


dörrar ersatts, taket täckts med betongpannor och solskärmar skuggar många


fönster. Fasaden i trådskuret gult tegel är på tidstypiskt vis murad i munkförband. Hus


2 har en skalmursfasad med gult tegel i löpförband. De flesta fönstren är bevarade.


Från sydost. Till vänster en huskropp i två våningar, med bl a trapphus och toaletter. Till höger själva bageriet, där några
fönster är igensatta. Här fanns ursprungligen en lastkaj. Längst till höger tillbyggnaden 2.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 2 1


Byggnadsteknik och material 2 1


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Anläggningen består av låga huskroppar som har ett ganska undanskymt läge i


stadsbilden. Södra gaveln är i dag den mest framträdande fasaden, eftersom den


längsta sidan är skymd av en buskridå.


Höger:
Hus 1. Detalj av östra fasaden. Takfoten har ett profilerat
listverk av formhugget tegel.


Nedan:
Hus 1. Detalj av fasaden. Trådskuret gult tegel murat i
munkförband. Sockel av brädformad platsgjuten betong.


Nederst:
Västra fasaden, hus 2 till vänster och hus 1 till höger.
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Företagshistoria 1930 -31  övertar Konsum Nymans bageri på Kungsängsgatan 28, som hade startats


1 9 0 4 . 1 9 4 6  flyttar man till nybyggda och välutrustade lokaler vid Märstagatan 2, då


sysselsätts ca 33 arbetare. 1 9 4 8  är arbetstyrkan  ca 46 man, bageriet är bland de


modernaste i landet. Produktionen distribueras till ca 30 butiker i Uppsala med


omgivningar. Omkring 1 9 7 0  görs en tillbyggnad med paketering och utlastning. På


1990-talet  finns det ungefär 20 Konsumbagerier i landet. 1 9 9 9  säljer Konsum


sina bagerier till den danska bagerikoncernenSchulstad. Under 2 0 0 2  beslutas att


Lantmännens livsmedelskoncern Cerealia AB skall köpa Schulstad vid årsskiftet


2 0 0 3 . De planerar att lägga ned alla bagerier i mellansverige utom Örebro och


Eskilstuna. Juvelbageriet i Uppsala stängs.


Branschhistoria Bagerierna är den livsmedelssektor som har centraliserats mest. 1958 fanns det 50


s k leveransbagerier i Uppsala, våren 2003 finns det bara sju kvar.  De två största,


Juvel och Skogaholms, lades ned under  2002-03 efter uppköp och centralisering.


Traditions- och


symbolvärde


Av Uppsalas två storbagerier så var Konsumbageriet det mindre kända, bland annat


beroende på att Konsums butiker och varumärken alltid har varit något anonyma.


Hus 1 från söder. Detta
är anläggningens mest
framträdande fasad.
Till karaktärsdragen
hör fasadteglet i munk-
förband, den stick-
bågiga dörrnischen vid
lastkajen, det tidsty-
piska spetsbågiga
fönstret på gavel-
spetsen samt den rakt
avskurna takfoten
utan taksprång.


Tillbyggnaden 2 från
nordost. Huskroppen
är en platt låda. Norra
fasaden utgörs av
lastkajer och angö-
ringar för utlastningen.
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Stadsdel Boländerna (inre) Fastighet BOLÄNDERNA 7:4


Kvarter Gudar Adress Säbygatan 3


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Bryggeriet Holmen


1 Bryggeri, bostad 1935 Gunnar Leche Bransch livsmedel, drycker


2 Bilförsäljning 1990-tal Nuv. användning Kontor, lager


Situationsplan Skala 1:1500


Från öster. I detta väderstreck är bryggeribyggnaden inramad av bilhallen. Ungefär hälften av de ursprungliga fönstren,
med maskinglas i kopplade bågar, sitter kvar. Huset har karaktär av bostadshus, men den högt placerade gördel-
gesimsen och  de höga fönstren markerar att det är en annan slags byggnad. Det närmaste hör till brygghuset. Foto SE.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Huset är ritat i den 20-talsklassicism som blev så populär i Uppsala, att den användes


långt in i 30-talet. Typiskt för stilen är putsfasaden, listverket i takfoten och mellan


våningarna, det tegeltäckta sadeltaket - här  med valmade gavelspetsar  - samt de


putsadeskorstenarna. De halvrunda spröjsade fönstren är också ett vanligt stildrag,


även om de här kröner fönster som går över två våningar.


Byggnadsteknik


och material


Ursprungligheten är tämligen hög. Fasadens släthet är typisk för 30-talet, även om


arkitekturen är 20-tal. De ursprungliga fönstren har tunna spröjsar och s k maskinglas,


med vågig struktur. På taket ligger tvåkupigt lertegel, och plåtdetaljernas gröna färg är


en imitation av ärgad kopparplåt.


Miljövärde Huset har en reslig fasad och är fritt beläget vid en gatukorsning som inramas av


öppen parkmark. Tillsammans med Nylunds Pianofabrik utgör det den mogna


inledningen på industriområdet Boländerna.


Företagshistoria Företagsnamnet kommer från ett bryggeri som grundades vid nuvarande Fyris torg


vid 1700-talets mitt. År 1 8 5 0  togs bryggeriet över av köpmannen Gillberg, som


ägde gården vid torgets norra sida. Bryggeriet moderniserades, och flyttade 1 9 0 7  till


Vaksalagatan 30. 1 9 2 5  övertogs det av W E Nyström, som arbetat i företaget sedan


1907. 1 9 3 5  lät man bygga nya lokaler vid Säbygatan, och hade då 7 anställda. Ett


stort garage byggdes också på tomten. 1 9 3 8  började man tillverka läskedrycker.


1 9 4 8  hade man ca 10 anställda. 1 9 5 9  lades bryggeriet ned.


Branschhistoria Holmen var kanske det Uppsalabryggeri som hade de äldsta anorna, eftersom


bryggeriverksamhet ska ha funnit i staden sedan 1700–talets mitt. Som mest fanns


det 7-8 bryggerier inom Uppsala stad. De flesta lokala bryggerierna rationaliserades


bort under 1960- och 70-talen.


Traditions- och


symbolvärde


Holmen är den enda kvarvarande bryggeribyggnaden i Uppsala. Den har därmed ett


särskilt värde, som minne från en epok då det fanns små bryggerier i alla städer.
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Stadsdel Börjetull Fastighet LUTHAGEN 3:1


Kvarter Cementgjuteriet Adress Hällbygatan 27


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala-Enköpings


1 Kontor 1960-tal Järnvägs AB


2- 4 Betongfabrik 1970-tal, tillbyggd omkr 1980 Nuvarande företag AB Uppsala Cementgjuteri


5 "Snickarboden" troligen 1912 Bransch Lervaruindustri, betong


6,  7 F d lokstallet, 1912, ombyggt  1930-tal Nuv. användning Betongtillverkning, lager för


8,  9 Cementfabriken 1943, utbyggd 1952 cementvaror, verkstäder m  m


10, 11 Betongstation 1957, utbyggd omkr 1960


12, 13 Förråd 1950-60-tal


Situationsplan Skala 1:3000


Lokstallet från norr. Till höger hus 6, som har ursprungligt tak samt sex originalfönster och en dörr (skymd). De är typis-
ka för 1900-talets första decennium, liksom den spritputsade fasaden. Hus 7 har likadan puts, men form, takvinkel och
fönster är resultatet av en ombyggnad i funkisstil för att rymma större fordon. I grusplanen anas vändskivans plats.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 6, 7


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde 5, 6, 7


Arkitektur Halva lokstallet har ursprungsprägel, dvs jugend. Andra halvan byggdes om på


1930-talet till funkis. Betongstationernas exteriörer är  funktionalistiska: lådform-


ade huskroppar med flacka tak, fönsterband, avsaknad av dekor, väggar (delvis) av


lätta skivmaterial. Den nya stationen har även drag av strukturalism: byggnader med


olika funktion har olika färg. Kontoret är en 60-tals enplansvilla med gavelingång.


Byggnadsteknik


och material


Snickarboden är ett trähus med traditionellt utseende, locklistfasad och några


gamla fönster. Taket är dock täckt med betongpannor som säkerligen tillverkats här.


Lokstallet har fasadputs, tegeltak och enstaka fönster med tidig 1900-talskaraktär,


trots ändrad användning och om- och tillbyggnader. Den gamla cementfabriken


har en traditionell putsfasad med tätt placerade murpelare. Den gamla betongsta-


tionens fasad är nedtill i slätputs, upptill i fibercementskivor (Eternit). De låglutande


taken är till största delen täckta med papp.


Vy mot väster från nya betongstationen. Närmast taket på hus 4. Till höger hus 11, bakom detta Snickarbo-
den 5. Det ursprungliga stickspåret gick mellan dessa hus till lokstallet (skymt av hus 10, den gamla
betongstationens torn). Enköpingsjärnvägens banvall skymtar bland buskarna bakom hus 5. I tornet ses tre
byggnadsetapper. Den lilla grå delen till höger är från 1957. 1958-59 breddades det åt vänster, och i början
av 60-talet fick det nuvarande höjd. Ursprungligen gick långa transportband från marknivån upp till tornets
övre del. Till vänster om 10 ses cementfabriken 8. Längre bort till vänster står förråd 13 helt  i korrugerad plåt.
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Miljövärde Anläggningen ligger nära ett bostadsområde, men skärmas av från detta av en rad


stora lövträd. Den nya betongstationens torn är ett markant blickfång, medan den


åldrande gamla betongstationen är något blygsammare.


Anläggningen har en tydlig karaktär av processindustri, som omges av ett rikhaltigt


varulager. Den utgör en betydelsefull övergång mellan en bostadsstadsdel ("Yttre


Luthagen/Stabby") och en stadsdel med arbetsplatser inom kategorierna industri,


verkstad och handel (Librobäck).


Företagshistoria Verksamheten startade 1 9 1 9  i industriområdet vid Svartbäcksgatan/Fabriksgatan.


Tillverkningen av cementrör, cementtegel m m utvidgades 1 9 3 4  med en fabrik vid


Kungsängstull. 1 9 4 2  köptes den nuvarande tomten med Enköpingsbanans lokstall.


Det hade blivit överflödigt sedan SJ köpt in järnvägen på 30-talet. Hela verksamheten


flyttades hit, och man hade 1 9 4 9  32 anställda. Järnvägens stickspår användes flitigt.


Företaget utvidgade verksamheten med ett antal grustäkter norr om staden.1 9 5 7


byggde man en station för framställning av färdig betong. Under en expansiv period


på 50-60-talen byggdes den ut, och man hade som mest 120 anställda. Rörproduk-


tionen överflyttades till det delägda Alfa Rör AB, numera Meag VA-system AB, men


bedrevs fortfarande på fastigheten. 1968-69  köpte man det nedlagda Vaksala-Eke


Tegelbruk, och startade där licenstillverkning av Leca-produkter. På 1 9 7 0 -talet


byggdes en större betongstation. I dag är produktionen koncentrerad till fabriks-


betong från den nya stationen, med 5 anställda. Meags produkter lagras på området.


Ända sedan bolaget bildades 1936 har samma familj funnits med som delägare,


senare som huvudägare och i företagets ledning.  Under flera decennier vid mitten av


1900-talet leddes företaget av en kvinna, vilket var ovanligt i denna bransch.


Den nya betongstationen från söder. Från vänster byggnad nr 4, 3 (tornet) och 2.
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Branschhistoria Om man bortser från den kvinnliga företagsledaren så är företaget ganska typiskt för


branschen. Det har dels påverkats av konjunkturerna inom byggsektorn, dels följt


med i den industriella utvecklingen. Först en mycket blandad och till stor del manuell


tillverkning för en lokal marknad, sedan ett standardiserat sortiment kompletterat med


halvfabrikat som "färskvara", slutligen helt inriktad på halvfabrikatet dvs färdig betong.


Traditions- och


symbolvärde


De äldsta byggnaderna är, tillsammans med Norra stationen, de enda som återstår  i


Uppsala som byggts för Enköpingsjärnvägens behov. Banan var i bruk1912-79.


Av de tre lokstall som funnits i Uppsala återstår endast detta samt SJ:s yngsta stall i


Boländerna.


Betongstationernas torn kan sägas symbolisera den moderna byggteknikens


viktigaste råvara - betongen.
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Värderade industrimiljöer. Ordnade efter fastighetsbeteckning


Fastighet Adress Kvarter Stadsdel Ursprunglig verksamhet


BERGSBRUNNA 18:1 Tegelbruksv 1 - Danmarks sn Bergsbrunna Tegelbruk


KRONÅSEN 3:1 Ulleråkersv 28 - Ulleråker Kronobränneriet


VAKSALA-EKE 3:2 3:8 Östhammarsv - Vaksala sn Vaksala-Eke tegelbruk


BOLÄNDER  5:14 5:20 Bolandsgatan 10 Cykeln Boländerna Monark-Crescent AB


BOLÄNDERNA 7:1 Östungatan 3 Gudar Boländerna vaccinfabrik


BOLÄNDERNA 7:2 Alsikegatan 4 Gudar Boländerna Weilands Tryckeri


BOLÄNDERNA 7:3 Alsikegatan 2 Gudar Boländerna Nylunds Pianofabrik


BOLÄNDERNA 7:4 Säbygatan 3 Gudar Boländerna Bryggeriet Holmen


BOLÄNDERNA 8:1 Bergsbrunnag 1 Motorn Boländerna AB Hjalmar Söderberg


BOLÄNDERNA 8:2 Bergsbrunnag 3 Motorn Boländerna Albinssons Verkstads


BOLÄNDERNA 8:11 Bergsbrunnag 15 Motorn Boländerna AB Dalabagerier


BOLÄNDERNA 9:1 Märstagatan 2 Turbinen Boländerna Konsumbageriet/Juvel


BOLÄNDERNA 10:1 Säbygatan 5 Ställverket Boländerna Konsum chark/Goman


BOLÄNDERNA 11:2 Säbygatan 6 Traktorn Boländerna Almqvist & Wiksell


BOLÄNDERNA 12:1 Danmarksgat 24 Stickspåret Boländerna LEA-bolaget/Dagab


BOLÄNDER  12:3 36:1 Bolandsgatan 9 Stickspåret Boländerna Renhållningsverket


BOLÄNDER  12:5 12:6 Björkgatan 30 Boländerna Boländerna AB Pharmacia


BOLÄNDERNA 19:1 Danmarksgat 26 Stickspåret Boländerna Farmek/Scan SQM


BOLÄNDERNA 20:1 Verkstadsgat 8 Rälsen Boländerna Cykelfabriken Fram


BOLÄND 22:2 22:5 22:6 Sofielundsgat 5 Slakthuset Boländerna Farmek gamla slakteriet


BOLÄNDER 27:1 29:1 Danmarksgat 28 Dressinen Boländerna AB Upsala Nya Tidning


DRAGARBRUNN 3:4 Svartbäcksg 26 Lindormen Svartbäcken Chokladfabriken Sonja


DRAGARBRUNN 11:1 Klostergatan 6 Sandbacken Dragarbrunn Bayerska Bryggeriet


FJÄRDINGEN 1:16 Sysslomansg Holmen Fjärdingen Akademikvarnen


FJÄRDINGEN 28:4 V Ågatan 16 Kaniken Fjärdingen Almqvist & Wiksell
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Fastighet Adress Kvarter Stadsdel Ursprunglig verksamhet


FLOGSTA 11:14 11:69


47:1


Ekebyvägen


Vänortsgatan


- Ekeby Upsala-Ekeby AB


FÅLHAGEN 1:32 Petterslundsg 35 Österängen Petterslund Vaksala Nya Tegelbruk


KUNGSÄNGEN 1:17 Ö Ågatan 85-87 Ångkvarnen Kungsängen AB Upsala Ångqvarn


KUNGSÄNGEN 1:23 Dragarbrunnsg 78 Sleipner Kungsängen Ångqvarns magasin


KUNGSÄNGEN 9:7 Dragarbrunnsg 65 Brynhild Kungsängen AB Hjalmar Söderberg


KUNGSÄNGEN 10:2 Suttungs gränd 4 Suttung Kungsängen Upsala Sidenväverier


KUNGSÄNGEN 13:6 Kungsgatan 79 Sleipner Kungsängen Upsala Margarinfabrik


KUNGSÄNGEN 14:2 Suttungs gränd 3 Fjalar Kungsängen Uppsala Industrifabrik


KUNGSÄNGEN 17:6 Kungsgatan 60 Gugner Kungsängen AB Eric Lindvall


KUNGSÄ 21:2 21:3 22:2 Ö Ågatan 89-91 Ångkvarnen Kungsängen Odal/Lantmännen


KUNGSÄNGEN 21:7 Ö Ågatan 95 Ångkvarnen Kungsängen Tullgarns Gjuteri o Mek


KUNGSÄNGEN 22:1 Sågargatan 5 Ångkvarnen Kungsängen Stål & Maskin AB


KUNGSÄNGEN 23:1 Siktargatan 10 Spolen Kungsängen Nordviror AB


KUNGSÄNGEN 26:1 Sågargatan 9-11 Ångkvarnen Kungsängen Fabriks AB Osmund


KVARNGÄRDET 25:3 St Persgatan 22 Trudhem Kvarngärdet Cykelfabriken Fram


KVARNGÄRDET 27:2 St Persgatan 30 Noatun Kvarngärdet AB Nymans Verkstäder


KVARNGÄRDET 33:1 Storgatan 19 Tor Kvarngärdet Upsala Mejeri AB


LIBROBÄCK 4:1 Börjegatan 77 Blomsterängen Librobäck S:t Eriks Betong AB


LIBROBÄCK 6:1 6:2 Skebogatan 5-7 Skebo Librobäck Gottfrid Lindgren AB


LUTHAGEN 3:1 Hällbygatan 27 Cementgjuteriet Librobäck Uppsala Cementgjuteri


LUTHAGEN 22:8 22:9 Dalgatan 15 Bjarne Erikslund Upsala Kappfabrik AB


SVARTBÄCK 1:10 1:12 Badminstonstigen - Tuna backar Stadens gamla tegelbruk


SVARTBÄCKEN 51:1 Svartbäcksg 44 Heimdal Svartbäcken L E Larsson/Hästen


SVARTBÄCKEN 53:7 Eddagatan 10 Edda Svartbäcken Uppsala Möblerings AB


SVARTBÄCKEN 53:11 Eddagatan 12 Edda Svartbäcken Appelbergs Boktryckeri
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Värderade industrimiljöer. Ordnade efter bransch. Med sammanvägt kulturhistoriskt värde.
Bransch Ursprungl verksamhet Stadsdel Byggn.år Adress Kvarter Fastighet PBL


3:10


PBL


3:12


KML


3.kap


beklädnad konfektion AB Hjalmar Söderberg Boländerna inre 1949 Bergsbrunnag 1 Motorn Boländerna 8:1


beklädnad konfektion AB Hjalmar Söderberg Kungsängen inre 1907-56 Dragarbrunnsg 65 Brynhild Kungsängen 9:7


beklädnad konfektion Upsala Kappfabrik AB Erikslund 1908-35 Dalgatan 15 Bjarne Luthagen 22:8 22:9


beklädnad skodon L E Larsson/Hästen Svartbäcken 1905-10-t Svartbäcksg 44 Heimdal Svartbäcken 51:1


beklädnad textil Upsala Sidenväverier Kungsängen inre 1941 Suttungs gränd 4 Suttung Kungsängen 10:2


grafisk Weilands Tryckeri Boländerna inre 1947 Alsikegatan 4 Gudar Boländerna 7:2


grafisk Almqvist & Wiksell Boländerna inre 1960 Säbygatan 6 Traktorn Boländerna 11:2


grafisk AB Upsala Nya Tidning Boländerna yttre 1963-70 Danmarksgat 28 Dressinen Boländerna 27:1 29:1


grafisk Almqvist & Wiksell Fjärdingen nedre 1904-53 V Ågatan 16 Kaniken Fjärdingen 28:4


grafisk Appelbergs Boktryckeri Svartbäcken 1935-59 Eddagatan 12 Edda Svartbäcken 53:11


kemtekn läkemedel vaccinfabrik Boländerna inre 1939-55 Östungatan 3 Gudar Boländerna 7:1


kemtekn läkemedel AB Pharmacia Boländerna yttre 1949-70 Björkgatan 30 Boländerna Boländerna 12:5 12:6


kommunalteknik Renhållningsverket Boländerna yttre 1905- Bolandsgatan 9 Stickspåret Boländerna 12:3 36:1


lervaru betong S:t Eriks Betong AB Librobäck yttre 1963-69 Börjegatan 77 Blomsterängen Librobäck 4:1


lervaru betong Uppsala Cementgjuteri Librobäck inre 1912-57 Hällbygatan 27 Cementgjuteriet Luthagen 3:1


lervaru kakel Upsala-Ekeby AB Ekeby 1886-1963 Ekebyvägen - Flogsta 11:14 11:69 47:1
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Bransch Ursprungl verksamhet Stadsdel Byggn.år Adress Kvarter Fastighet PBL


3:10


PBL


3:12


KML


3.kap


lervaru tegel Bergsbrunna Tegelbruk Danmarks sn 1958-66 Tegelbruksv 1 - Bergsbrunna 18:1


lervaru tegel Vaksala-Eke tegelbruk Vaksala sn 1958 Östhammarsv - Vaksala-Eke 3:2 3:8


lervaru tegel Vaksala Nya Tegelbruk Petterslund 1879- Petterslundsg 35 Österängen Fålhagen 1:32


lervaru tegel Stadens gamla tegelbruk Tuna backar 1500-1800t Badminstonstigen - Svartbäcken 1:10 1:12


livsmedel Upsala Margarinfabrik Kungsängen inre 1902-39 Kungsgatan 79 Sleipner Kungsängen 13:6


livsmedel bageri AB Dalabagerier Boländerna inre 1956-65 Bergsbrunnag 15 Motorn Boländerna 8:11


livsmedel bageri Konsumbageriet/Juvel Boländerna inre 1946- Märstagatan 2 Turbinen Boländerna 9:1


livsmedel distribution LEA-bolaget/Dagab Boländerna yttre 1952-81 Danmarksgat 24 Stickspåret Boländerna 12:1


livsmedel mejeri Upsala Mejeri AB Kvarngärdet 1911 Storgatan 19 Tor Kvarngärdet 33:1


livsmedel njutningsm Kronobränneriet Ulleråker 1776 Ulleråkersv 28 - Kronåsen 3:1


livsmedel njutningsm Bryggeriet Holmen Boländerna inre 1935 Säbygatan 3 Gudar Boländerna 7:4


livsmedel njutningsm Chokladfabriken Sonja Svartbäcken inre £ 1845 Svartbäcksg 26 Lindormen Dragarbrunn 3:4


livsmedel njutningsm Bayerska Bryggeriet Dragarbrunn 1795-1817 Klostergatan 6 Sandbacken Dragarbrunn 11:1


livsmedel njutningsm AB Eric Lindvall Kungsängen inre 1914-40 Kungsgatan 60 Gugner Kungsängen 17:6


livsmedel slakt/chark Konsum chark/Goman Boländerna inre 1956-64 Säbygatan 5 Ställverket Boländerna 10:1


livsmedel slakt/chark Farmek/Scan SQM Boländerna yttre 1956-60 Danmarksgat 26 Stickspåret Boländerna 19:1


livsmedel slakt/chark Farmek gamla slakteriet Boländerna inre 1935-42 Sofielundsgat 5 Slakthuset Boländ. 22:2 22:5 22:6
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Bransch Ursprungl verksamhet Stadsdel Byggn.år Adress Kvarter Fastighet PBL


3:10


PBL


3:12


KML


3.kap


livsmedel spannmål Akademikvarnen Fjärdingen nedre 1760-1855 Sysslomansg Holmen Fjärdingen 1:16


livsmedel spannmål AB Upsala Ångqvarn Kungsängen yttre 1902-45 Ö Ågatan 85-87 Ångkvarnen Kungsängen 1:17


livsmedel spannmål Ångqvarns magasin Kungsängen inre 1878 Dragarbrunnsg 78 Sleipner Kungsängen 1:23


livsmedel spannmål Odal/Lantmännen Kungsängen yttre 1939-77 Ö Ågatan 89-91 Ångkvarnen Kungsä. 21:2 21:3 22:2


snickeri Uppsala Möblerings AB Svartbäcken 1926 Eddagatan 10 Edda Svartbäcken 53:7


snickeri Uppsala Industrifabrik Kungsängen inre 1885-1908 Suttungs gränd 3 Fjalar Kungsängen 14:2


verkstad Albinssons Verkstads Boländerna inre 1947-80 Bergsbrunnag 3 Motorn Boländerna 8:2


verkstad Gottfrid Lindgren AB Librobäck inre 1954-75 Skebogatan 5-7 Skebo Librobäck 6:1 6:2


verkstad gjuteri Tullgarns Gjuteri o Mek Kungsängen yttre omkr 1900 Ö Ågatan 95 Ångkvarnen Kungsängen 21:7


verkstad gjuteri Stål & Maskin AB Kungsängen yttre 1917-49 Sågargatan 5 Ångkvarnen Kungsängen 22:1


verkstad gjuteri Fabriks AB Osmund Kungsängen yttre 1947-70t Sågargatan 9-11 Ångkvarnen Kungsängen 26:1


verkstad instrument Nylunds Pianofabrik Boländerna inre 1908-42 Alsikegatan 2 Gudar Boländerna 7:3


verkstad manufaktur Monark-Crescent AB Boländerna yttre 1959-65 Bolandsgatan 10 Cykeln Boländerna 5:14 5:20


verkstad manufaktur Cykelfabriken Fram Boländerna yttre 1966 Verkstadsgat 8 Rälsen Boländerna 20:1


verkstad manufaktur Nordviror AB Kungsängen yttre 1924-56 Siktargatan 10 Spolen Kungsängen 23:1


verkstad manufaktur Cykelfabriken Fram Kvarngärdet 1883-1940 St Persgatan 22 Trudhem Kvarngärdet 25:3


verkstad manufaktur AB Nymans Verkstäder Kvarngärdet 1899-47 St Persgatan 30 Noatun Kvarngärdet 27:2
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UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 1 (3)


Stadsdel Bergsbrunna Fastighet BERGSBRUNNA 18:1


Kvarter - Adress Tegelbruksvägen 1


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Bergsbrunna Tegelbruk AB


1 Tegelbruk 2.1, 1958-61 Bransch Lervaruindustri, tegelbruk


2 Tegelbruk 3.1, 1962-66 Nuv. användning Verkstäder, bageri m.m.


3 Lager, utlastning, 1966


4 Tegelmästarbostaden, omkr 1918


5 Idrottsplats, f d lertag


Från nordväst. Alla huskroppar på bilden hör till den yngsta tillverkningslinjen 3.1, som byggdes 1962-66. Innanför
gaveln till vänster fanns panncentralen, och bakom den stod den långa oljeeldade tunnelugnen. Bredvid ugnen och mitt i
bilden inrymdes torken. Byggnaden till höger, med tornet, inrymde lerintag och bearbetning av leran.


Situationsplan (principskiss)
Skala ca 1:4000


Till vänster 3.1:ans norra gavel. Entré med
konstnärlig utsmyckning, mönstermurning
och skärmtak klätt med kopparplåt.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur utsmyckning


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Byggnadernas utformning styrdes helt av funktionen. Murarna är släta, taken flacka


sadel- eller pulpettak, fönster, dörrar  och portar är placerade efter behov. De enda


dekorativa inslagen är utsmyckningen som bevarats på norra gaveln.


Anläggningen är på modernt vis utförd nästan helt och hållet i ett plan. Huskropparna


har lagts till varandra sida vid sida.


Byggnadsteknik


och material


Fasaderna är av eget gult tegel som murats i munkförband - en typisk 50-talsmur.


Fönstren har kopplade bågar med maskinglas, och de flesta är bevarade. Flertalet


dörrar och portar är utbytta, men t ex har 2.1:ans lerintag längst i söder kvar de flesta


ursprungliga portarna. Taken har täckts om med modern fabrikslackerad korrugerad


plåt.


Miljövärde Tegelbruket är en anonym, låg oregelbunden byggnad under flacka tak. Det har inte


några uppenbara estetiska kvaliteter, men det är en byggnad som syns vida kring.


Tegelbruket är viktigt som förklaring till de många lertagen som finns på östra sidan av


järnvägen i Bergsbrunna. Lertagen är i sig värdefulla vittnesbörd om hur råvaran


hämtats ur jorden. Den gamla tegelmästarbostaden är också en intressant del av


industrins historia, trots att den förändrats.


Brukets södra del från söder. I mitten och till höger ses produktionslinjen 2.1 från 1958-61, med den första tunneltorken
och tunnelugnen. Bakom de bevarade portarna till höger är lerintaget. Till vänster skymtar det ombyggda tegellagret,
som uppfördes 1966 sedan den sista delen av 1940-talsanläggningen rivits.
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Företagshistoria I slutet av 1890-talet  anlades Norra Bergsbrunna tegelbruk. Järnvägen var en lokal-


iseringsfaktor. Tillverkningen bestod av  handslaget mur- och taktegel, i säsongsdrift.


När bruket bytte ägare 1 9 1 9  moderniserades det totalt och inrymdes i en stor fem-


vånings träbyggnad. Omkring 1 9 2 5  köptes det av AB Mälardalens Tegelbruk som


ägde ett tiotal bruk. Under 40-talet moderniserades bruket för året runt-drift; man sys-


selsatte då ca 50 man. 1 9 4 7  köpte Kooperativa Förbundet upp Mälardalens Tegel-


bruk. Anläggningen rationaliserades, och arbetsstyrkan vid de två ringugnarna mins-


kade till 38 man. Produktionen utgjordes nu endast av fasadtegel, av gulbrännande


lera från Skälby i Vaksala. 1958-61  byggdes ett nytt bruk intill det gamla. Det var en


av Europas modernaste anläggningar, med tunneltork och tunnelugn, helmekani-


serat och för kontinuerlig drift. 1962-66  byggdes ännu en likadan produktionsinje,


och det gamla bruket revs. När bruket lades ned 1 9 8 4  sysselsatte det 43 man.


Branschhistoria Historien fram till 1960-talet är typisk för de långlivade bland Uppsalabruken: grundat i


slutet på 1800-talet, på1940-talet inriktat på murtegel och på 1960-talet moderniserat


med tunnelugnar.  Det ovanliga är att man lyckades överleva ända fram till 1980-talet.


När bruket lades ned var det det enda i Mellansverige som tillverkade gult fasadtegel.


Traditions- och


symbolvärde


Det lilla villasamhället Bergsbrunnas identitet är till stor del förknippad med


tegelbruket. För många bil- och tågresenärer är det gamla tegelbruket den enda


större byggnad man hinner fästa blicken på vid en genomresa.


  
Ursprunglig port på lerintaget till 2.1. Sydöstra delen. Utlastningen på produktionslinje 2.1.


Porten är ej ursprunglig.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Kungsängen inre Fastighet KUNGSÄNGEN 13:6


Kvarter Sleipner Adress Kungsgatan 79


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag 1       Frykberg & Åfeldts


1A kontor 1902 ombyggt 1927-29, renov 1996           Kolonialvaror


1B magasin 1902, ombyggt t fabrik 1927 och 2+3  Upsala Margarinfabrik


1929 Simon Lindsjö, omb1954,  renov. 1996 Bransch Livsmedel, margarintillverkn


2 fabriksutbyggnad 1938-39 renov bl a 1996 Nuv. användning kroppsvård, restaurang m m


3 lådfabrik 1930 ombyggd till garage m m


Situationsplan


Skala 1 : 1 000


Arkitektur Hus 1 har jugenddrag, det tydligaste är takfoten med mjukt rundade frontespiser. På kontoret


är också putsen, fönstrens spröjsning och deras fria placering typiska för stilen. Fönstren på


1B är från 20-talet. Lådfabrikens gavel utformades för att anknyta till hus 1. Utbyggnad 2 har


en försiktig 30-talsprägel: slät odekorerad fasad men spröjsade fönster och profilerad takfot.


Från öster. Magasinet byggdes antagligen med små fönster. Margarinfabriken behövde mera dagsljus, och då sattes de
nuvarande fönstren in.På magasinet finns ett slätputsat fält för firmanamnet. Vid mitten av 1990-talet gjordes trompe
l´œuil-målningen på brandmuren.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Kontoret och magasinet har olika puts. Kontorets kombination av slät- och spritputs är


typisk för tidigt 1900-tal, medan magasinets slätputs, med konsoler och profiler under


vissa fönsterrader, är 20-talsmässig. Flertalet av de äldsta fönstren är bytta, men på


kontorets gavel finns flera ursprungliga bågar med blåst glas. De flesta dörrarna är


utbytta. Taken på 1+2 är täckt med slätplåt i skivor, på ursprungligt vis. Flera elegant


utförda plåtarbeten från 1920-talet är bevarade på hisstorn m m mot gården. Hus 2


har en tidstypisk odekorerad fasad i slätputs.


Miljövärde Huset vid Kungsgatan är ett omistligt inslag i stadsbilden. Den är en sevärd del i den


grupp av byggnader för livsmedelsindustri som bevarats vid korsningen Strandbod-


gatan-Kungsgatan. Gården mot Hamnesplanaden har bibehållit sin karaktär av


arbetsmiljö.


Traditions- och


symbolvärde


Husen förknippas med Chokladfabriken Sonja, eftersom deras reklammålning har


bibehållits på en gavelspets. En mängd lättare industrier drevs i södra delen av


Kungsängsroten från 1880-talet till 1960-talet. Flera producerade livsmedel. I dag är


de flesta byggnaderna rivna.


Från sydväst. Till
höger fabrikens
utbyggnad från 1938-
39. Huskroppen har
funkisdrag, som den
flacka takvinkeln och
den slätputsade
enfärgade fasaden. En
viss dekor finns dock, i
form av en enkel profil i
takfoten. Den äldre
huskroppen 1B där
bakom har däremot en
typisk 20-talsklassi-
cistisk utformning av
gaveln.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri







UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 3 (3)


Företagshistoria Det äldre huset byggdes omkring 1 9 0 5  för en livsmedelsgrossist, Frykberg &


Åfeldts kolonialvaror. Margarinfabriken grundades 1 9 2 8  av Martin Edlund, direktör


vid Upsala Valskvarn. Företaget var dock inte dotterbolag till Valskvarn. Fabriken ut-


vidgades 1 9 2 9  och tillverkningen fördubblades. 1 9 3 0  byggdes en lådfabrik för em-


ballage, företaget sysselsatte då ca 25 tjänstemän samt 30 arbetare.  I stor utsträck-


ning kom råvarorna från Karlshamns oljefabrik i Blekinge och fraktades sjövägen till


Uppsala. Några varumärken var naturblandningen Sagina, bordsmargarinet Splendo,


margarinet Amiral och Upsala bagerimargarin. 1938-39  byggdes fabriken ut, och


produktionen ökade. 1 9 4 9  hade man ca 45 anställda. Av flera orsaker, framför  allt


försämrad lönsamhet,  flyttades tillverkningen 1 9 5 1  till Kärnans Margarinfabrik i


Helsingborg. Chokladfabriken Sonja köpte husen 1 9 5 4  och producerade här till


1960- talets slut. Efter Sonjas nedläggning har ingen produktion skett i fastigheten.


Branschhistoria Under 1930-40-talen  fanns det ett tjugotal margarinfabriker i Sverige. De flesta var


lokaliserade till hamnstäder. Fabriken i Uppsala svarade för 2-3 procent av den totala


produktionen i landet. Eftersom margarintillverkningen inbegriper ganska lite


hantverk, så ledde moderniseringar och sammanslagningar ganska tidigt till att de


små fabrikerna slogs ut.


Till höger:
Detalj av gaveln på kontoret 1A. Bortsett från den modernt
betongingjutna sockeln så finns här typiska drag från 1900-talets
början: den spritputsade sockeln, originalfönstret - tätspröjsat med blåst
glas, den smala gördelgesimsen (listverket) samt kombinationen av
slätputs och spritputs.


Nedan:
Vy från Hamnesplanaden mot gården. Från vänster till höger kontoret
1A, trapphus och hisstorn på 1B, fabrikens tillbyggnad 3 samt
lådfabriken 2. Lådfabrikens gavel är välbevarad, medan fasad och de
flesta portarna moderniserats. Taket är täckt med modernt korrugerad
plåt.
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 19:1


Kvarter Stickspåret Adress Danmarksgatan 26


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Stockholm-Gävle


1 kontor 1960 Kommunernas Konsultbyrå LBF Slakteriförening


2 slakteri 1956 Kommunernas Konsultbyrå LBF Bransch Livsmedel, slakteri m  m


3 ångcentral, kylanläggn m m 1956 KK LBF Nuv. företag Farmek - Swedish Meats


4 garage, verkstäder 1956 KK LBF


5 utlastningsterminal 1980-90-tal


Situationsplan


Skala 1 : 3  000


Arkitektur Hus 3 och 4 från 1956 har en typisk 50-talsexteriör: breda eller låga byggnader


under ett flackt sadeltak eller veckat tak, och en traditionellt murad tegelfasad med


enkla dekoreffekter. 1 9 6 0  års kontor har en funktionalistisk form: en rätvinkliga låda


med platt tak utan utsprång, och breda ospröjsade fönster.  Utsmyckningen består av


ett kupat skärmtak över entrén,  samt de avsmalnande betongpelarna i valvet intill.


Slakteriet 2 består dels av huskroppar från 1956, dels av yngre tillbyggnader. Formen


på dessa är funkislådor, med fönster av betongglas. Den moderna utlastningen skiljer


sig från de äldre delarna till format, formspråk och färg.


Från öster. Från vänster garage 4, en kontorsbarack, slakteri 2 (moderniserad fasad), ångcentral m m (3).  Längst till
höger, över hus 3, ses östra delen av slakteriet.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 2, 5 1, 3 4


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 1. 2, 3 4


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Tegelfasaderna är på typiskt 40-50-talsmanér murat i munkförband. Takkanter,


stuprör och fönsterbleck är av koppar. På de flesta husen sitter ursprungliga


träfönster, med maskindraget glas. På kontoret är dock de flesta utbytta. Dörrar och


portar är i många fall bytta. Hus 4 har en originell fasaddekor, i form av vertikala band


med klarblåa klinker.


Miljövärde Husen är låga (i förhållande till sin utbredning) och ligger långt indragna på tomten. De


omges av stora kör- och parkeringsytor, och södra delen av tomten kantas av gräsytor


och träd. Östra delen av anläggningen är småskalig och detaljrik, medan västra och


norra delen består av större och enformigare volymer.


Från sydväst. Kontoret
(1) har typisk funkis-
form. Skärmtaket över
entrén avviker dock
från det rätvinkliga,
liksom de
avsmalnande
betongpelarna i
genomfarten till
vänster.


Från väster. Hus 3
består av tre delar, en
låg och platt samt
ångcentral och
kylanläggning.
Ångcentralen har flera
50-talsdrag:
tegelfasad, flackt
sadeltak samt lisener
(släta pilastrar) som
delar upp fasaden.
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Företagshistoria Anläggningen byggs 1956-60  av SGS, Stockholm-Gävle Slakteriförening, som


bildats 1947 med 16 400 boskapsuppfödande medlemmar. I anläggningen utförs


slakt, styckning samt tillverkning av charkuterier och färdig mat. Man har även


fettsmälteri m m för förädling av biprodukter. Antalet medlemmar fördubblas 1 9 7 2 ,


då  Farmek bildas genom fusion av sju slakteriföreningar i östra Mellansverige. 1 9 7 4


äger Farmek 8 slakterier, och man har 400 anställda i Uppsala. Produkterna säljs


under namnet Scan.


Branschhistoria Under depressionsåren 1920-30-talet  har bönderna svårt att få avsättning för sin


slakt och rätt betalt för sina produkter. Bönderna samordnar sig då och bildar


slakteriföreningar i hela Sverige, för att få ut skälliga priser på sina produkter. Detta är


upphovet till Farmek. Slakteriet i Uppsala har under årens lopp växt till ett av landets


största. Det är i dag en av Uppsalas större arbetsplatser.


Traditions- och


symbolvärde


För många stadsbor är det inte bekant att Uppsala under större delen av 1900-talet


har varit en centralort för jordbrukarna i regionen. Det gäller såväl spannmål som


livdjurshandel och slakterinäring. Det stora slakteriet symboliserar den stordrift som


växt fram ur lantbrukarnas föreningsverksamhet.


Garage- och verk-
stadsbyggnadens
norra fasad  från nord-
väst (4). Husets bredd
mildras av det flackt
veckade taket. Huset
har flera 50-talskvalite-
ter: det gula teglet
murat i munkförband,
portarnas vita omfatt-
ningar samt takkanten
av ärgad kopparplåt.


På baksidan finns
dekor av klarblå
klinker.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 12:5 12:6


Kvarter Boländerna f d Lokomotivet Adress Björkgatan 30


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Ursprungl. företag AB Pharmacia


Bransch kemisk-teknisk, läkemedel


Nr Byggnad Byggn.år arkitekt


(GV)


A1


F1


K1


L1


"Gula villan"


kontor


läkemedels-
fabrik
kemisk fabrik


laboratorium


bostad, kontor 1905
C A Ekholm
1949 Torsten Frendin


1949 Torsten Frendin


1949 Torsten Frendin


1949 Torsten Frendin


Kartan är cen-
trerad kring de
äldre husen.


Beteckningar
utan parentes är
enl. Amersham
Biosciences.


Byggnader från
1970-80-talen
behandlas ej i
texten.


P1


A2+3


K2


L2


O1+2


F2+3


K3+4


L3+4


M2


V1


A4


AR


(PV)


K7


L5


S1


S2


panncentral


kontor,
reception
kemisk fabrik


biologiskt
laboratorium
omklädning


fabrik


kemisk fabrik


laboratorium


magasin


-


kontor


reception


portvakt


lösningsmedels-
fabrik
laboratorium


servicebyggnad


servicebyggnad


1949 Torsten Frendin


1950-talet T Frendin


1950-talet T Frendin


1950-talet T Frendin


1950-talet T Frendin


1960-talet T Frendin


1966 Torsten Frendin


1960-talet T Frendin


1967 Torsten Frendin


1967 Torsten Frendin


1978 Matell arkitekter


1978 Matell arkitekter


c1980 Matell arkitekter


1980 Matell arkitekter


1984 Matell arkitekter


1970-talet


1980-talet Situationsplan  skala 1 : 2 500
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur M2 V1 1960-t ej M2V1 1950-t


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild GV K1+3+4 A1+2+3 L1 F1 P1


Dolda värden: Företagshistoria 1950-t


Branschhistoria 1950-t


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde 1950-t


Arkitektur Kvarteret bebyggdes i etapper efter en plan av  arkitekt Torsten Frendin. 50- talshu-


sen var lameller, utom kemifabriken. Kontor, laboratorium och läkemedelsfabrik sam-


lades kring en planterad gård som var tänkt att bli kringbyggd. De fick individuell form i


en tidstypisk traditionellt präglad efterkrigsarkitektur: sadeltak, fönster i stående for-


mat på rad,  mönstermurning med klassicistiska drag i fasad och takfot. Vid gården


mynnade dels en gågata, där laboratorierna skulle radas upp, dels en transportgata.


Längs den placerades panncentralen och den kemiska fabriken, och på tvären mel-


lan gatorna stod läkemedelsfabrikerna. Kemfabriken blev funktionalistisk: en platt


låda med en rad lanterniner på taket. Lastkajer, skärmtak, ventilgaller och skorstenar


utgör dekor. Sidobyggnader till läkemedelsfabrikerna var enkla lådor med långa rader


av fönster. Panncentralen i tegel och puts liknar en basilika. Planen följdes i huvud-


sak under 60-talet , men arkitekturen blev annorlunda: släta fasader, platta tak och


färre och mindre fönster. En udda byggnad är den gula villan i norr. Den byggdes i


jugendstil 1 9 0 5  av  Uppsala stads renhållningsverk, som kontor och förmansbostad.


Nedan: kontoret från
norr. Först byggdes
A1, längst till vänster.
Huset har drag av herr-
gård eller stadspalats.


Nära höger: takfoten
mot gården.


Höger: förbindelsen
mellan A1 och L1 har
nästan kyrkoprägel.
Entrén har en form som
lånats från empire-
arkitekturen,
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Byggnadsteknik


och material


5 0 -talshusen är byggda i material av hög kvalitet. De är murade av rött tegel med san-


dad yta i munkförband. Takkantsbeslag, fönsterbleck, stuprör m m är i kopparplåt. La-


boratoriet har skiffertak med ett originellt skorstensarrangemang, flacka tak är täckta


med koppar eller papp. Fönstren är de ursprungliga, med stora maskinglas i träbågar.


Yttertrappor i granit, med smitt räcke. Även 6 0 -talsbyggnaderna har sevärda material,


såsom sockel klädd med skiffer, och dörrpartier i ek med skulpterade draghandtag i


brons. Fasadytorna i Terrasitputs (glimmerblandad ädelputs) har dock målats. På läke-


medelsfabriken består fasaden till stora delar av plåtkassetter. Gula villan har flera


ursprungliga drag bevarade: grund av granit, fasad av hyvlad spontpanel med dekor-


bräder, tak av lertegel, med dekorativa skorstenar samt smidd vindflöjel.


Höger: laboratorium L1
har ett valmat sadeltak
täckt med skiffer samt
en nockbrygga av be-
tong. Raden av takku-
por har tidstypisk form.


Nedan höger: 1949 års
läkemedelsfabrik F1
reser sig bredvid F2
från 60-talet. F2 har
funkiskaraktär: platt
tak och fönsterband.
Sockeln är klädd med
svart skiffer.


Nedan: dörrarna på
laboratorium 3 har ett
draghandtag i brons,
utformat av en
konstnär. Det är en
stiliserad bild av en
människa som stöter i
en mortel.
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Branschhistoria Kemiskteknisk industri etablerades i Uppsala redan på 1867, då Henrik Gahn anlade


en mindre fabrik. Den växte under 1900-talet, och  hade i början på 1950-talet lika


många sysselsatta som Pharmacia. Läkemedels- och kemiindustrin är en bransch där


forskning och utveckling har stort utrymme, vilket också präglar byggnadsbeståndet.


Traditions- och


symbolvärde


Pharmacia var långt in på 1990-talet symbolen för det moderna Uppsala, med


högteknologisk industri i symbios med universitetet, högutbildad personal och hög


tillväxt. För de som jobbat länge i företaget representerar de äldsta husen "det gamla


Pharmacia", med rötterna i Stockholm.


Från öster (vid tran-
sportgatan). Även
panncentralen gavs en
arkitektonisk form - ett
slags basilika med
flacka sadeltak. Deko-
ren är inskränkt till att
takfoten av betong är
ett smalnande brätte.
Galler och fönster är
på klassiskt vis likfor-
miga och ordnade i
regelbundna rader.
Överbyggnaden är i
vitmålad betong. En
ursprunglig skorsten
revs sedan fastigheten
anslutits till stadens
fjärrvärmenät.


Från norr, vid tran-
sportgatan. Kemiska
fabrikens äldsta del,
K1, sträcker sig
ungefär fram till där
fasaden är i två
våningar. Väggstege,
lastkaj och skärmtak
är ursprungliga.
Fasaden vid lastkajen
är nedtill klädd med
mörkgrå skiffer.
Fasaden är murad i
munkförband, och
avslutas i takfoten
med ett skift koppste-
nar på högkant, något
utkragade. Det är
husets enda dekor.
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Företagshistoria 1 9 1 1  grundas Pharmacia i Stockholm. Det är vårt första företag helt inriktat på läke-


medel. Under följande decennier växer företaget kraftigt. Man breddar sortimentet till


kemisk-tekniska artiklar för jordbruk, industrinoch hem. 1948-50  byggs en ny fabrik i


Uppsala. 1950-51  flyttar man från Stockholm till Uppsala. Antalet anställda är 283,


ungefär halva försäljningen går på export.1 9 6 4  har man ca 560 anställda. 1 9 6 9  bör-


jar man bygga en ny anläggning i Fyrislundsområdet. Dit flyttar man med tiden huvud-


kontoret. Anläggningen i Boländerna förtätas. Företaget fortsätter att växa, på tio år


femdubblas omsättningen. 1 9 7 4  finns 1 100 av koncernens 1600 anställda i Uppsa-


la. Expansionen fortsätter till 1 9 9 0 -talet, då man går samman med och senare delas


upp av konkurrerande företag. I Boländerna sysselsätter Amersham Biosciences AB


ca 850 personer, dels med utveckling och tillverkning av teknologi för biovetenskap-


lig forskning, dels med tillverkning av kemiprodukter för industrier och laboratorier.


Miljövärde Husen dominerar en del av Boländerna. De yngsta fabrikerna - som inte behandlas i


värderingen - är de största och mest spektakulära. De äldsta byggnaderna är betydligt


blygsammare, men gör ändå intryck genom sina gemensamma drag: fasadmaterial,


fönsterformat m m. De har stor betydelse för stadsbilden framför allt längs Björkgatan.


Höger:
Från öster. Omkläd-
ningshus 2 från 1950-
talet, vid gågatan. I
bakgrunden läkeme-
delsfabrik F3 från
1960-talet.


Nedan:
Gågatan från sydost.
Till vänster O2, längst
bort i fonden skymtar
kontorets äldsta del
A1. I mitten laborato-
rium 3 från 1960-talet,
till höger f d biologiska
laboratoriet L2 från
1950-talet. De ur-
sprungliga fönstren är
bevarade, troligen
också entrén.
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Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 8:11


Kvarter Motorn Adress Bergsbrunnagatan 15


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Dalabagerier


1 A kontor m m 1956 Björn Hedvall   1B  1965? Bransch Livsmedel, bageri


2 bageri m m1956 Björn Hedvall Nuv. användning f d bageri, bank


3 tillbyggnad1965 Kadesjös Ingenjörsbyrå


4 ombyggnad till bank efter 1965


Situationsplan


Skala 1 : 1 500


Arkitektur Hus 1 har  funkiskaraktär, men det synliga flacka sadeltaket är typiskt för 50-talet.


Fönstren har funkisformat, men på norra gaveln av hus 2A finns ett friare utformat


fönsterparti i 50-talsanda. Hus 3 har en tidstypisk modernistisk form: rätvinkliga lådor


med platt tak, odekorerade fasader, och fönstren sammanförda till fönsterband. Det


uppglasade trapphuset i öster är en karakteristisk del. Gårdsfasaderna  domineras av


av portar och ombyggda fasader.


Byggnadsteknik


och material


Hus 1 och 2: Sockel av betongelement (1A). Fasad av rött fasadtegel med sandad


yta, lagt  i munkförband.  Öppningsbara fönster av trä med maskinglas, fasta fönster


av betongglas (1A+1B). Dörrar och portar är utbytta, men åtminstone ett skärmtak är


ursprungligt. Hus 3 har en typisk exteriör, med fasad delvis av tegel i skalmur, delvis


av släta skivor i ljus kulör.


Från öster. Längst till vänster kontoret 1A, sedan den del mot gatan som byggts om till bank (4), i mitten den gamla
utlastningen (2A) med bageriskorstenen till höger. Längst till höger trapphuset på 1965 års tillbyggnad (3).
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Anläggningen består av låga och ganska anonyma industribyggnader, det är


egentligen bara det gamla kontoret i två våningar som riktigt fångar blicken - tack vare


den karakteristiska ljusskylten på taket. Samtidigt är husen öppet belägna i en


vältrafikerad gatukorsning, och syns på långt håll.


Företagshistoria AB Dalabagerier grundas i Borlänge 1 9 5 1 . 1 9 5 6  etableras företaget i Uppsala.


1 9 6 4  är man ett dotterföretag till Hakonbolaget, och driver moderna industribagerier


även i Borlänge, Sundsvall och Gävle. I Uppsala arbetar ca 100 personer. Någon


gång på 1970-80 -talen  köps Dalabagarn av Skogaholms, ett storbageri vars vars


historia började i Eskilstuna 1926. År 2 0 0 0  är AB Skogaholms Bröd Nordens


ledande bagerikoncern, med dotterbolag även i Tyskland. Det ägs av Lantmännens


livsmedelsgren Cerealia AB, som planerar ytterlgiare uppköp och sammanslagningar.


I Mellansverige skall det finnas bagerier endast i Örebro och Eskilstuna.


Bageriverksamheten läggs ned 2 0 0 2 , men distribution och paketering fortsätter


ännu en tid. Byggnaderna säljs till Uppsalas kommunala fastighetsbolag.


Gamla kontorshuset
(1A) från öster.
Omkring 1965 gjordes
en tillbyggnad mot
väster (1B), som
skymatar på  bilden.
Dess fasad har
märkbart avvikande
karaktär på teglet.
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Branschhistoria Bagerierna är den livsmedelssektor som har centraliserats mest. 1958 fanns det 50


s k leveransbagerier i Uppsala, våren 2003 finns det bara sju kvar.  De två största,


Juvel och Skogaholms, fick under  2002-03 samma ägare och lades därefter ned förr


att möjliggöra ytterligare sammanslagningar.


Traditions- och


symbolvärde


Av Uppsalas två storbagerier så blev Dalabagarn, senare Skogaholm, det mest kända.


Det hade flest anställda och syntes bäst. En viktig del av exponeringen var de


ljusgröna distributionsbilarna.


Från nordost. Gaveln
på 2B har en typisk
lekfull 1950-tals-
utformning. Observera
hur den övre tvärpos-
ten i fönsterraden
vandrar uppåt,
parallellt med takets
lutning. Fönstren är de
ursprungliga, med
maskinglas samt karm
och bågar av trä, och
matt glas i den nedre
bågen. Fönsterpartiet
ramas in av en
slätputsad yta.


Från norr. Till vänster gaveln på distributionsdelen av hus 2. Till höger kontor och utlastning på hus 3 från 1965.
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Stadsdel Vaksala Fastighet VAKSALA-EKE 3:2, 3:8


Kvarter - Adress Tegelbruksvägen 1


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Vaksala Nya Tegelbruk


1 Lerintag, tegelslageri 1958, omb omkr 1970 Bransch Lervaruindustri, tegelbruk


2 Tork- och ugnshus 1958 omb omkr 1970,


1990-tal


Nuv. användning Cementgjuteri, material-


återvinning, verkstad m m.


3 Sortering, utlastning, kontor m m 1958,


omb omkr 1970, 1990-tal


4 Lertag (del av VAKSALA-EKE 3:8)


Flygbild från sydost på 1980-talet, när tillverkningen av Leca-produkter var som störst. Tork- och ugnshuset har en rad
fönster högt upp vid takfoten. Hela området präglas av den nya verksamheten, bl a uppfördes mindre produktions-
byggnader i skogsdungen bakom bruket. Foto hos Uppsala Cementgjuteri.


    


Detalj av topografiska kartan från omkring 1960.
Vaksala-Eke tegelbruk i övre högra hörnet. I vänstra
kanten det ca 10 år äldre bruket i Brillinge.
Skala1:30.000


Situationsplan (principskiss).
Skala ca 1:6.000
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - landskapsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Byggnadens utformning styrdes helt av funktionen. Murarna är släta, taken flacka


sadeltak, fönster, dörrar och portar placerades efter behov. Dekorativa inslag saknas


helt. Anläggningen är en modern tegelfabrik, utförd nästan helt och hållet i ett plan.


Byggnadsteknik


och material


Fasaderna är av rött tegel av egen tillverkning, som murats i kryssförband. Ett antal


ursprungliga fönster är bevarade, med kopplade bågar med maskinglas. De flesta är


dock utbytta eller nyupptagna, med metall- eller plastbågar. Endast fåursprungliga


dörrar finns kvar. Taken har täckts om med modern fabrikslackerad korrugerad plåt.


Miljövärde Tegelbruket  är en anonym, rektangulär byggnad under låglutande tak. Det har inte


några uppenbara estetiska kvaliteter, men är ganska fritt beläget i landskapet.


Lertagen  är värdefulla vittnesbörd om hur råvaran hämtats ur jorden.


Två ursprungliga dörrar
finns på baksidan av
huset, under ett
gemensamt skärmtak
täckt med kopparplåt.
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Företagshistoria 1 8 7 9  anlades Vaksala Nya Tegelbruk i kvarteret Harald i stadsdelen Petterslund. En


bit in på 1900-talet ägdes det av Wilhelm Lundquist, son till grundaren och delägare i


bruk i Knivsta och Vittinge, samt Oscar Johansson, som var engagerad i Ekolsunds


tegelbruk. Antalet anställda var ca 40, leran togs upp i grannskapet.  Tillverkningen


bestod av  murtegel, radialtegel och rör, som brändes i en större ringugn. Leran i


Petterslund tog slut, och 1 9 5 8  flyttades hela tillverkningen till  ett nytt bruk vid Eke,


under namnet Vaksala-Eke Lervaruindustri. Lera hämtades längs Östhammarsvägen.


1 9 6 6  upphörde tillverkningen, man tillverkade då enbart reveteringstegel. Omkring


1 9 6 9  köptes anläggningen av ägarna till Uppsala Cementgjuteri AB, som började


licens-tillverka Leca-produkter  (byggblock av lättklinker). I dag finns en rad vitt skilda


verksamheter i och kring bruket. Området domineras nu av materialåtervinningen.


Branschhistoria Anläggningens historia är typisk för många Uppsalabruk: grundat nära staden i slutet


på 1800-talet, på1940-talet inriktat på murtegel och kring 1960 utflyttat och nybyggt


med tunnelugn.  Något decennium senare drabbat av dålig lönsamhet, och nedlagt.


Traditions- och


symbolvärde


Byggnadskomplexet är anonymt, och har inget av det traditionella tegelbrukets ut-


seende. För folk i byggnadsbranschen förknippas det oftast med Lecatillverkningen.


Södra gaveln från
söder. Till vänster
lerintag och tegel-
slageri, till höger tork-
och ugnshus. Alla
fönster är ursprungliga,
men uppmärksamheten
fångas av  den nya
porten och fönster-
partiet till höger.


Tork- och ugnshusets
östra fasad hade
ursprungligen bara en
rad små fönster eller
luckor högst upp.
Under 1990-talet har
hela bruket omvandlats
till företagshotell, med
en mängd nya fönster
och dörrar.
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Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 11:2


Kvarter Traktorn Adress Säbygatan 6


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Almqvist & Wiksell


1 Bokbinderi 1960 Sven Jonsson Boktryckeri AB


2 Bokbinderi 1960 Sven Jonsson Bransch Grafisk industri


3 förgårdsplantering Nuv. användning Verkstäder, kontor


Från söder. Byggnaden består av tre "skepp" under parallella flacka sadeltak. Till vänster hus 1, med putsfasad i gult
och mörkgrått. Till höger hus 2 med enfärgad slätputs. Framför norra skeppet ligger en liten park med formklippta träd,
planteringar och sittmöbler. Framför lastkajen till höger går ett gammalt industrispår, som sedan länge är ur bruk.


Situations-


plan


Skala 1:2000


Arkitektur Byggnaden består av tre låga "skepp", med långa fasader under parallella flacka


sadeltak. Hus 1 är en omsorgsfullt formgiven nyttobyggnad, med stora fönster mot


väster och norr för att ta vara på dagsljuset. Det har en dekor av mörkgråa lisener (släta


vertikala band) som markerar  väggens bärande delar mot en ockragul botten. På


gavlarna har fönstrens postindelning varierats för att bryta enformigheten. Den svarta


sockeln är upplöst av källarvåningens långa fönsterband. Hus 2 är en konventionell


industribyggnad med fönster jämnt fördelade över en enfärgad, slätputsad fasad.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 2 1


Byggnadsteknik och material 2 1


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Exteriören är välbevarad. Entréer, lastkajer och skärmtak har förändrats eller lagts till


under 70-och 80-talen, men fasad och fönster är ursprungliga. Hus 1 är ett exempel


på byggande av hög kvalitet från 1900-talets mitt. Fönstren är kanske mest iögon-


fallande, med smala poster och maskinglas i stora format. Putsen är särskilt sevärd, i


en kvalitet som är svår att uppnå i dagens byggande: en glimmerblandad ädelputs i


flera kulörer, med spikriven yta. Denna Terrasitputs var ganska vanlig under 1910-50-


talen, men praktiskt taget alla sådana fasader i Uppsala är i dag renoverade till


oigenkännlighet.  Bokbinderiet är en av Uppsalas sista orörda fasader av


denna typ, som dessutom är endast måttligt nedsmutsad eller skadad.


Vänster: närbild av den spikrivna glimmerhaltiga genomfärgade
putsen (ädelputs). I fönstren sitter tidstypiskt s k maskinglas,
med vågig struktur.


Ovan: Från sydväst. Västra  fasaden på hus 1. Här har fönstren
förändrats på ett typiskt 70-80-talsvis, genom att de övre
bågarna täckts över. Samtliga synliga delar är ursprungliga.
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Miljövärde Fastigheten som helhet är ett välkommet avbrott i den annars ganska anonyma


bebyggelsen längs Säbygatan och Märstagatan.  Dels är hus 1 sevärt, dels är


förgårdsplanteringen ett viktigt inslag. Det anonyma hus 2 är på sätt och vis ett


blickfång, eftersom det ligger närmast gatan.


Företagshistoria Grunden till företaget lades 1 8 3 9 , bolaget bildades 1 8 8 8 . Under 1900-talet växte


företaget kraftigt. 1890-1953 expanderade man inom kv Kaniken vid V Ågatan.


1 9 6 1  flyttades bokbinderiet till Boländerna, och1 9 7 4  flyttades hela verksamheten


till nybyggda lokaler i Fyrislund. Omkring 1 9 7 8  togs lokalerna på Säbygatan över av


Landstingets Verkstäder, senare kallat Samhall.


Branschhistoria Tryckerierna växte fram kring kyrkans och universitetets behov. De flesta grundades i


Fjärdingen, men i dag är de belägna i industriområdena. Almqvist & Wiksell var tidiga


med att flytta från trånga byggnader i stadskärnan till mer ändamålsenliga lokaler.


Traditions- och


symbolvärde


Almqvist & Wiksell var under många år ett av Uppsalas mest kända företag. Deras


gamla lokaler i City, liksom deras stora byggnad i Fyrislund är allmänt bekanta. Husen


på Säbygatan förknippas däremot inte av särskilt många med A&W.


Från nordost, vid
Märstagatan. Närmast
ses hus 2, till höger
hus 1.


Från nordost, vid
Märstagatan. Norra
gaveln på  hus 1
utgörs till största
delen av fönster.
Tillägg på denna
fasad är två
ventilationskanaler
samt en liten lastkaj.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Kungsängen inre Fastighet KUNGSÄNGEN 17:6


Kvarter Gugner Adress Kungsgatan 60


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala Kvarn- &


1 magasin 1914 Viktor Holmgren Handelsbolag


2 1920 kontor, garage 1934 Gunnar Leche Bransch livsmedel, njutningsmedel


3 rosteri, kontor 1940 Per Bohlin Nuv. användning Lindvalls kafferosteri


4 nya rosteriet 1978 (Byggstatik AB)


5 förråd, lager 1981


6 magasin 1990-talet


Situationsplan


Skala 1 : 2 000


Arkitektur Magasinet har nationalromantisk stil. Typiskt är den oputsade tegelfasaden med smidda


ankarslut, de tätspröjsade fönstren och det tegeltäckta taket. Flera ursprunmgliga dörrar är


bevarade. Rosteriet från 1940 är en stilren funkisbyggnad: slätputsad odekorerad fasad,


ospröjsade perspektivfönster, uppglasat trapphus, balkong över hörn m m. En typisk indus-


tridetalj är den runda glaslanterninen på rosteridelens tak. Färgsättningen är ej ursprunglig.


Gamla magasinet från söder. Till vänster en tillbyggnad från 1920 och 1934. En rad av de spröjsade fönstren byttes ut,
troligen i samband med att magasinet hyrdes ut efter 1945. En speciell detalj är de låga, ögonlocksliknande takkuporna.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 1, 2, 3


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 1, 2 3


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


På magasinet är teglet murat i kryssförband, i de ursprungliga fönstren sitter blåsta


glas, flera ursprungliga dörrar finns kvar. Även tillbyggnaden är välbevarad, med sina


dörrar, fönster och trappa. Rosteriet är mycket välbevarat. Bortsett från att fasaden


fått en moden stänkputs i mörk kulör, så är praktiskt taget allt i ursprungligt skick:


fönster med maskinglas, glasparti över entrén,  balkongräcken i funkissmide, takfot


med gesimsränna m m.


Miljövärde Lindvalls hus är omistliga inslag i stadsbilden. De är sevärda delar i den grupp av


byggnader för livsmedelsindustri som bevarats vid korsningen Strandbodgatan-


Kungsgatan.


Neonskylten "Flickan
med koppen" är en
omistlig 50-60-tals-
detalj på magasinets
gavel.


1940 års rosteri från söder. Huset är en typisk funkisbyggnad, sammansatt av tre lådor och
en burk". Praktiskt taget alla synliga delar är ursprungliga.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Företagshistoria En kolonialvarufirma grundas av Eric Lindvall 1 8 9 1  i Tierp. 1 9 0 7  går han samman


med Uppsala Kvarn- & Handelsbolag. 1912 flyttar man till Uppsala,där man börjar ros-


ta kaffe. 1 9 1 4  byggs ett magasin med rosteri. Det är ett av de första industriella roste-


rierna i landet. 1 9 1 8  bildas AB Eric Lindvall. 1 9 4 0  byggs ett modernt rosteri som tas


i bruk först 1 9 4 5 . Magasinet hyrs ut till Sandströms kolonialvaror. De ersätts på 5 0 -


talet av en egen tillverkning av kaffekvarnar, samt av marsipan m fl konditoriråvaror. I


företaget arbetar ca 50 personer. Man utvecklar också nya kaffeförpackningar. Under


70-80 -talen inriktas verksamheten helt på kaffe. 2 0 0 0  har man ca 20 anställda.


Företaget - nu Lindvalls Kaffe AB -  är i samma familjs ägo sedan fyra generationer.


Branschhistoria Företaget har överlevt i en konkurrensutsatt bransch. Omkring 1950 fanns det 150


kafferosterier i Sverige. 2003 är man ett av nio rosterier i landet, med ca 3 procent av


marknaden.


Traditions- och


symbolvärde


Lindvalls byggnader bidrar till stadsdelens identitet,  först och främst visuellt, men när


rostning pågår även med väldoftande rök. Rosteriet är ett landmärke för


gatutrafikanten, medan magasinet/gamla rosteriet är ett blickfång vid järnvägen.


Närmast höger:
Ursprungliga perspek-
tivfönster på rosteriet.


Bortre höger:
En av magasinets
ursprungliga dörrar,
med typiska smidda
gångjärn m m.


Nedan:
Gården sedd från
rosteriets lastkaj.
Längst till vänster
hörnet på nya
rosteriet. Rakt fram
hus 5 och 6. Magasinet
fick en liten tillbyggnad
1920. Större delen är
från 1934, inklusive
garagen. 1945 tillkom
den lilla entrén på
sidan.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri








Uppsalas industribyggnader


från 1700-talet till 1970


Sammanfattning och inledning till


kulturhistorisk värdering 2003


för Uppsala stads kulturkontor


Anders Franzén, Petra Ejdesjö







2


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala Uppsalaindustrier 2003


Förord


Uppsalas historia som industristad är obekant för de flesta. Vi ser i dag på staden som ett centrum


för utbildning, vård och forskning, men under en stor del av 1900-talet fanns det flera skorstenar


än kyrktorn i Uppsalas silhuett.


Två av de karakteristiska industrigrenarna förädlade dessutom lokala råvaror. Tegel, kakel och


keramik tillverkades av traktens lera, medan mjöl, gryn och andra spannmålsprodukter gjordes av


säd från den vidsträckta Uppsalaslätten.


De första industrierna hörde hemma i dessa två branscher. Redan omkring år 1280 brändes tegel


på domberget,  till domkyrkobygget, och vid samma tid snurrade de första kvarnhjulen i kanten av


Fyrisån. Och runt 1510 etablerades stadens första tryckeri, en annan gren som med tiden fick stor


omfattning. Under 1900-talet nådde Uppsala sin kulmen som industristad. Kring 1950 sysselsatte


industrin ca 7 000 personer, vilket motsvarade ungefär 40 procent av de yrkesverksamma.


Verkstadsföretagen dominerade, därefter följde livsmedel, beklädnad och grafisk industri.


Industriepoken i Uppsala är förbi, men den har satt många spår. Åtskilliga av de moderna


kunskaps- och tjänsteföretagen huserar i byggnader som uppfördes av industrierna. I andra delar


av staden finns dessutom levande industrier som är vitala, rent av expansiva.


Alla dessa fabriksbyggnader, och andra spår av industriernas verksamhet, berättar för oss om


gångna tider och om Uppsalas historia. De berättar om företagsamhet och konkurrensvillkor, om


arbetsmiljö och klassamhälle. De är kanske framför allt viktiga inslag i stadsbilden, och därmed i


vårt vardagsliv.


Industribyggnader av alla kategorier är utsatta för omvandlingstryck, vare sig de fortfarande är i


bruk, är återanvända eller blivit överloppsbyggnader. Det är bakgrunden till denna inventering


och värde-ring av deras kulturhistoriska värden. Syftet är alltså att ge ett bättre kunskapsunderlag


för den kommunala planeringen och kulturmiljövården.


Inventeringen och värderingen har utförts på uppdrag av kulturkontoret vid Uppsala kommun.


Rapporten består av två delar, en sammanfattning och inledning samt en katalog med text och


bilder, som behandlar 50 industrimiljöer från 1700-talet till 1970.


Ett arkivbeständigt exemplar av rapporten, utskrivet på papper, har levererats till stadsarkivet,


tillsammans med fotonegativen. Rapporten är även framställd i digital form. Ett omfattande


fotomaterial i digital form är också levererat till stadsarkivet.


Anders Franzén Petra Ejdesjö


byggnadsantikvarie industriminnesvårdare
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Avgränsningar


Industrimiljöerna kan sorteras i följande kategorier, ordnade i en fallande skala:


1. Industrilokaler i drift (industrilokal = lokal för produktion, lager, administration, personal).


2. Industrilokaler med ny användning, eller övergivna.


3. Lämningar efter industrier (ruiner, grunder, tomter, järnvägsspår, lastkajer, råvarutäkter m m).


4. Andra byggnader som uppförts av industriföretag (bostäder, samlingssalar, butiker etc).


5. Platser där industrier legat.


Inventeringen och värderingen har inriktats på de två första kategorierna. Ett fåtal miljöer i


kategorierna 3 och 4 har behandlats, framför allt på grund av deras höga ålder.


Inventering och värdering avser endast byggnadernas exteriör och omgivning.


Geografisk avgränsning


Det område som undersökts är Uppsala stad enligt 1862 års gränser, samt de närmast belägna


delar av Bondkyrko socken och Gamla Uppsala socken som inkorporerades 1946. Därmed


omfattas exempelvis också Ekeby (med Upsala-Ekeby AB) och Röbo (med tegelbruk). På grund


av läget relativt nära staden har dessutom Bergsbrunna i Danmarks socken och Eke i Vaksala


socken inkluderats (båda med tegelbruk).


Avgränsning i tid


Av praktiska skäl prioriteras den bebyggelse som uppfördes till och med 1969. Under 1900-talets


tre sista decennier  tillkom ytterligare industribyggnader och -miljöer i Uppsala. Även dessa har


kulturhistoriskt värde, men de är ännu inte av samma stora historiska intresse som de äldre.


Samtidigt är förändringstrycket mot de yngre byggnaderna stort. Research, inventering och


värdering även av dessa är därför en angelägen uppgift, som bör igångsättas snarast.


Vad är industri?


Industri definieras här som en tillverkning eller bearbetning som till största delen sker med


maskiner. Gränsdragningen mot hantverk är inte skarp. Många verksamheter börjar som hantverk


men mekaniseras, och räknas därför som industri. Exempel är bageri och mejeri. Andra


förindustriella verksamheter kom aldrig att mekaniseras, åtminstone inte i Uppsala, såsom


garverier och färgerier. Det finns också hantverk som mekaniserats endast till mindre del, och


därför ej inkluderas, såsom plåtslageri och låssmide.


Produktionens organisation och karaktär har inte styrt inventeringen. Ägandeformen spelar alltså


ingen roll: det må vara familjeföretag, dotterbolag, koncern eller ekonomisk förening.  Någon skillnad
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har inte heller gjorts mellan tillverkning för försäljning i egen regi och legotillverkning, eller om


produktionen avser unika exemplar eller serietillverkning.


En faktor som indirekt har betydelse är dock verksamhetens storlek - en industri förutsätts här


sysselsätta åtminstone en handfull personer, och innebära en viss specialisering i


arbetsuppgifter.


Byggnader som uppförts som företagshotell omfattas inte, eftersom de inte präglats av någon


viss produktion, utan har en anonym karaktär (exempelvis Hantverkshuset och H-Centrum).


Detsamma gäller för lokaler som hyrts, och exteriört ej anpassats till företagets verksamhet eller


varumärke.


Kommunaltekniska verk m m


En kategori som behandlas översiktligt i historiken, men inte omfattas av inventeringen, är anlägg-


ningar för produktion och distribution av energi, i form av gas, elektricitet eller fjärrvärme. Detta har i


Uppsala huvudsakligen skett i kommunal regi, liksom andra tekniska tjänster såsom


vattenförsörjning och avloppsnät. Alla dessa verksamheter förtjänar dock att inventeras på


samma sätt som industrimiljöerna.


Andra verksamheter som gränsar till industrin, och som satt betydande spår i stadsbilden, är


kommunikationer och handel. Hamnen, med kajer, magasin och tullhus; järnvägarna, med


stationshus, ställverk och lokstallar; spårvägsnätet liksom busstrafikens byggnader bör alla


studeras. Till handelns intressanta byggnader kan man bland annat räkna Saluhallen,


Köttbesiktningsbyrån och Forumvaruhuset.
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Värderingsmetod


Riksantikvarieämbetets system för kulturhistorisk värdering


Värderingen har gjorts enligt Riksantikvarieämbetets system för kulturhistorisk värdering av


bebyggelse. Det publicerades 1995 i RAÄ:s tidskrift Kulturmiljövård, och gavs 2002 ut som bok


med titeln Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Värderingen sker i princip i tre steg,


identifiering, bearbetning och värdering. I schematisk form ser den ut så här:


1. IDENTIFIERING: 2. BEARBETNING: 3. VÄRDERING:


Grundmotiv + Förstärkande, övergripande


motiv
= Sammanvägd


bedömning


D o k u m e n t v ä r d e 


* byggnadshistoriskt värde


* byggnadsteknikhistoriskt värde


* arkitekturhistoriskt värde


* samhällshistoriskt värde


* socialhistoriskt värde


* personhistoriskt värde


* teknikhistoriskt värde


* autenticitet, äkthet


* kvalitet


U p p l e v e l s e v ä r d e 


* arkitektoniskt värde


* konstnärligt värde


* patina


* miljöskapande värde


* identitetsvärde


* kontinuitetsvärde


* traditionsvärde


* symbolvärde


* pedagogiskt värde, tydlighet


* sällsynthet, representativitet


I praktiken är det svårt att dra skarpa gränser mellan olika slags värden. De två kategorierna


dokumentvärde och upplevelsevärde är alltid representerade, däremot är alla olika slags värden


sällan för handen samtidigt.


Vid varje kategoriundersökning är därför det första arbetsmomentet alltid att peka ut vilka slags


värden som är aktuella. I fråga om Uppsalas industrier så har en uppdelning gjorts i synliga


värden och dolda värden, och värdena har getts lämpliga benämningar.
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Synliga värden är arkitektur, byggnadsteknik och material, ursprunglighet samt miljövärde för


stadsbilden. För de anläggningar som ingår i ett gårdsrum har även värdet för gårdsmiljön


bedömts.


Dolda värden är företagshistoria, branschhistoria, arbetslivshistoria samt traditions- och


symbolvärde.


Värdeskalan har tre steg, måttligt, högt och mycket högt. Dessutom beskrivs de olika värdena


kortfattat i textform, och illustreras med foton.


Sammanvägt kulturhistoriskt värde


I början av varje miljöbeskrivning redovisas en sammanvägd värdering, som är relaterad till


byggnadslagstiftningen. Den bygger alltså på de detaljerade värderingarna som beskrivits ovan.


Den har också tre nivåer, där den högsta innebär att miljön bedöms uppfylla villkoren för


byggnadsminne, enligt kulturmiljölagens tredje kapitel (KML). Ett nyckelbegrepp i detta lagrum är


synnerligen märklig:


En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett synnerligen
märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen.


Nästa nivå benämns särskilt värdefull, ett begrepp som hör hemma i plan- och bygglagen (PBL


3:12):


Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.


Den lägsta nivån hänvisar också till PBL, men till 3. kapitlets 10. paragraf, som föreskriver


varsamhet:


Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
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Industriområden i Uppsala före 1970


Det allra tidigaste industriområdet var beläget mitt i stadskärnan, vid Akademikvarnen och


Fyrisån. Redan 1286 fanns det en kvarn nedanför domkyrkan, och under loppet av 1600- och


1700-talen låg här under kortare eller längre tid sågverk, pappersbruk, pumpverk för vatten till


slottet, koppar-hammare och smedja. Ån var som kraftkälla en nödvändig förutsättning för alla


dessa verksamheter. Akademikvarnen drevs av vatten fram till 1888, då en ny ångmaskin gav


tillskottskraft vid lågvatten. 1918 ersattes både vatten- och ångkraften av elektricitet. Kvarnen var


i drift till 1946.


Detalj av Hoffstedts karta från 1702,
återgiven i Bussers Utkast till Beskrifning
om Upsala. 1769-73.


Vid den västra fåran ligger Sågen
respektive Konsthus (dvs pumphuset,
med ledningen av gjutjärnsrör utritad).
På holmen ligger Academ. qvarn.


Skala 1:1500


För jämförbarhet med övriga kartor
återges samtliga kartor orienterade i
nord-syd.


Detalj av Schumburgs karta från 1882.


Den mindre fåran på 1702 års karta finns
kvar, med flera byggnader som är
bevarade till vår tid. Akademikvarnen
nybyggdes på 1760-talet och byggdes
om omkring 1855.


Skala 1:1500


Akademikvarnen beskrivs i katalog-
delen.


I fastigheten med nummer 54
grundades Bryggeriet Holmen vid
1700-talets mitt.
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I Nedre Fjärdingen, mellan slottet och ån, låg en rad större och mindre tryckerier från omkring


1770 och ungefär tvåhundra år framåt. Närheten till universitetskansli, institutioner och domkapitel


var en självklar lokaliseringsfaktor. Tryckerierna gav dock inte stadsdelen någon särskild


industriprägel. Almqvist & Wiksells tegelfasad vid Östra Ågatan är det enda bestående minnet av


dessa verksamheter.


Detalj av Schumburgs karta från 1882.
Skala 1:5000


Detalj av Karta över Uppsala stad upprättad
1958 och kompletterad 1967.


Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter
(fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1  Academiæ Tryckeriet 1770


2  Wahlström och Låstboms tryckeri 
1859-1890, ombildas till Almqvist & 
Wiksell


3  Edv. Berlings Boktryckeri AB 1869-
1918 i Laboratorium Chemicum fr1753


4 Almqvist & Wiksell AB 1890-1975
(först i Kræmerska gården som senare 
rivs)


5 UNT i Olympen 1890-1892


6  UNT i Oxenstiernska huset1892-1928


7  Upsala Kontorsboksfabrik 1906-1917


8  Appelbergs Boktryckeri 1911-1935
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Ett industriområde, som egentligen var ett hantverkarmiljö, uppkom under 1700-talet längs östra


åstranden, i stadsdelen inre Svartbäcken. Där, mellan nuvarande Skolgatan och S:t Olofsgatan,


anlades flera verksamheter som förutsatte god tillgång till vatten, såsom färgerier och garverier. På


gårdarna intill fanns kopparslagare, guldsmeder m fl hantverkare. Den sista egentliga industrin i


området var Chokladfabriken Sonja, som flyttade härifrån 1954.


Detalj av Schumburgs karta
från 1882. 1:2500


Detalj av Karta över Uppsala
stad upprättad 1958 och kom-
pletterad 1967. Skala 1:2500


Ett urval av verksamheter
(fetstil = finns i katalogdelen):


1 garveri omkr1780-1901
s k Barkströmska


2 garveri 1813-1840
Langenberg


3 färgeri 1817-1950-tal
Berggren, Malmberg,
Upsala Spinneri & Fär-
geri, Upsala Färgeri &
Kemisk Tvätt


4 garveri omkr 1780-omkr
1880 
Hellsten, Schagerström


5 garveri omkr1850-1885
Lundros


6 Chokladfabriken 
Sonja 1921-1954
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Uppströms ån, i yttre Svartbäcken, växte under 1800-talet fram Uppsalas första egentliga


industriområde. Från Skolgatan bort till Repslagargatan etablerades en rad olika fabriker, såsom


brännvinsbränneri, kakelfabrik, jästfabrik, separatorfabrik, snickeri, strumpfabrik, bageri, skofabrik,


boktryckeri och gjuteri. När en verksamhet upphörde kom ofta en annan och tog över lokalerna.


Fabriksgatan är en adress som i dag är utplånad, men som låg mitt i detta område. Den sista


industrin som lämnade området var Appelbergs boktryckeri, som lades ned 1972.


Detalj av Schumburgs karta
från 1882.


Skala 1:5000


Observera Svartbäcken i nordost,
som korsar järnvägsspåren och
rinner ut i Fyrisån.


Detalj av karta över Uppsala stad
upprättad 1958 och kompletterad
1967. Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter:
(fetstil = beskrivs i katalogdelen)


1 bränneri 1843-1862


2 Boives Kakelfabrik omkr 
1850-1920-t


3 bränneri 1862-1902


4 Åbergs Bageri 1902- ?


5 Noréns Cigarrfabrik 1901


6 Larssons skofabrik/ 
Hästens 1902-1969


7 Möbleringsbolaget 
1910-1954


8 AB Osmund 1912-1918


9 AB Osmund 1918-1947


10 Upsala Separatorfabrik
1904-1943?


Uppsala Manufaktur AB
strumpfabrik 1943-50-tal


1 1 Appelbergs Bok-
tryckeri 1935-1972
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Kvarteren norr om Stora torget, i Dragarbrunn, dominerades av handel och hantverk. Här


etablerades dessutom några mindre verkstäder och industrier under 1800-talet. Flera av dem


flyttade ut ur stadskärnan när verksamheten expanderade, såsom Nymans Velocipedfabrik och


Öbergs Cykelfabrik (Fram). Lokalerna togs ibland över av andra företag. En anläggning som blev


kvar, och bredde ut sig i sitt kvarter, var Bayerska Bryggeriet.


Detalj av Schumburgs karta från 1882.
Skala 1:4000


Detalj av Karta över Uppsala stad
upprättad 1958 och kompletterad 1967.
Skala 1:4000


Ett urval av verksamheter
(fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1 Bayerska Bryggeriet 
1856-1966


2 Lindroths bryggeri, senare
P E Erikssons 1860-omkr 1910


3 Ahlqvist och Gustafsson
Metallgjuteri 1882-1960


4 Dubois Bageri 1885-1960?


5 A F & J Nymans Verkstad
1893-1900
J Ekholms Skofabrik 1905-17
Östmans Boktryckeri 1919-27


6 B Öberg & Co /Josef Erikssons
 Cykelfafbrik (Fram) 1897-1917


7 Upsala Kartongfabrik 1915-50-t


8 Merkantiltryckeriet 1932-1950-t
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En utveckling som påminner om den i Dragarbrunn ägde rum i Övre Fjärdingen. Åbergs Bageri


och Erlangens Bryggeri blev båda ganska stora. Enstaka mindre snickerier och verkstäder fanns


kvar i stadsdelen ända in mot 1900-talets mitt. Stadsdelen dominerades annars av bostäder,


kontor och olika slags lokaler för universitetet.


Detalj av Schumburgs karta från 1882.
Skala 1:5000


Detalj av Karta över Uppsala stad upprättad 1958
och kompletterad 1967. Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter:


1 Carl Åbergs bageri 1855-1902


2 Erlangens Bayerska Bryggeri 1864-1900
Uppsala Malt- & Utsädes AB 1900-?


3 Erlangens Bryggeris bostadshus 1872


Uppsala Malt- & Utsädes AB:s bostadshus
omkr 1930


4 Svenska Racketfabriken 1927-1942
glasmästeri 1970-1990-t
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I inre Kungsängen, sydost om Stora torget, etablerades en lång rad industrier av vitt skilda slag.


De som växte sig störst var Gahns och Hjalmar Söderbergs konfektion. Fortfarande finns en


atmosfärskapande industri kvar, Lindvalls kafferosteri.


Detalj av Schumburgs karta
från 1882.
Skala 1:5000


Detalj av Karta över Uppsala
stad 1958 kompletterad
1967.
Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter:


(fetstil = beskrivs i katalog-
delen)


1 Upsala Tekniska  Fabrik (gr. av Henrik Gahn) 1870-1899
2 Ångqvarns magasin 1878-1945?
3 Kallenbergs såg m m omkr 1880-1970-t
4 Uppsala Industrifabrik 1885-1932
5 Hjalmar Söderberg AB 1895-1950
6 Gottfrid Ånstrands Orgelfabrik 1898-1945
7 Henrik Gahns AB  1899-1968
8 Berglöfs Trikåfabrik 1904-1959
9 Lindvalls kafferosteri 1914-
10 Upsala Kontorsboksfabrik 1917-1958
11 Upsala Margarinfabrik/Chokladfabriken Sonja 1928- omkr 1970
12 FyrisChokladfabrik/ Uppsala Sidenväveri 1906-1936/1940-1948
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Uppsalas första planerade industriområde, som var tänkt att hysa fabriker och verkstäder, var


yttre Kungsängen. Först på plan var Upsala Ångqvarn 1864, i anslutning till ett äldre mälteri,


därefter följde en rad företag, med tonvikten på tyngre industri. Den sista verkstaden i området var


Nordviror, som lades ned 2000. De flesta lokalerna från 1900-talet är bevarade och åter-använda.


Stadsdelen präglas i dag av spannmålssilos och kvarnbyggnader, som alla är i bruk.


Detalj av Wåhlbergs karta från 1889.
Skala 1:5000


Detalj av Karta över Uppsala stad 1958 kompletterad 1967.
Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter (fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1 Littorins mälteri/AB Upsala Ångqvarn/Nord Mills AB 1814/1864-
2 Tullgarns Gjuteri o Mekaniska Verkstads AB 1879-1970
3 Vårby Brädgård (ångsåg) -1882-1889-
4 Stål & Maskin AB 1917-1972
5 AB Nordiska Metallduksväveriet/Nordviror 1924-2000
6 Mälardalens Lantmannaförbund/Odal/Lantmännen 1939-
7 Fabriks AB Osmund 1947-1976
8 AB Upsala Sidenväverier 1947-1971
9 AB Slotts Industrier/Cadbury/Marabou/Unilever 1967-
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Kvarngärdet i stadens nordöstra utkant var vid 1800-talets mitt landsbygd med ett fåtal


bostäder och några väderkvarnar. Bostadsbebyggelsen förtätades från och med 1880-talet.


Under 1900-talets första hälft fick stadsdelen även karaktären av ett blandat industriområde. Först


på plan var dock väderkvarnarna, där alltså kraftkällan får antas ha varit en viktig


lokaliseringsfaktor. Kring 1900 etablerades verkstadsindustrin i form av Nymans Verkstäder, som


snart fick sällskap av AB Josef Eriksson (Fram). Andra verksamheter i stadsdelen under årens


lopp var ättiksfabrik, valskvarn, skofabrik, mejeri och bageri. Flera av industrierna hade nytta av


läget nära järnvägens godsmagasin.


Detalj av Karta över Uppsala stad 1958 kompletterad 1967.


Skala 1:5000


Ett urval av verksamheter (fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1 väderkvarnar sent 1700-t-1860-t?
2 brännvinsbränneri 1840-t-1880-t?
3 Uplands Mejeri AB 1871-1911
4 AB Upsala Valskvarn omkr1880-omkr 1970
5 AB Nymans Verkstäder 1899-1965
6 Upsala Mejeri AB/Arla 1911-1997
7 AB Johan Ekholms Skofabrik 1916-1954
8 AB Josef Erikssons Cykelfabrik (Fram) 1917-1966
9 AB Upsala-Bröd 1918-1969
10 AB Upsala Ättiksfabrik 1919-1967
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Öster om Vaksala torg anlades flera tegelbruk, med början vid 1800-talets mitt. Här var närheten


till råvaran lera en tungt vägande lokaliseringsfaktor. Stadsdelen Petterslund öster om


Vaksalagatan präglades länge av tegelproduktionen.


De flesta tegelbruken och lervaruindustrierna anlades dock 2-5 km från stadskärnan, också de i


närheten av lertag.


Detalj av Karta över Uppsala stad 1958 kompletterad 1967.


Skala 1:5000


De viktigaste industrierna och industrilämningarna (fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1 Vaksala Tegelbruk AB, gamla tomten 1855-1898


2 Vaksala Tegelbruk AB, nya tomten 1898-1948


3 Vaksala Nya Tegelbruk 1880-1958


4 Vaksala Nya Tegelbruks lertag/Österängens idrottsplats 1960-talet
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Uppsalas andra riktiga industriområde var Boländerna i sydost, som planlades på 1930-talet.


Redan 1859 hade Upsala Kakelfabrik byggts här, och 1905 anlades stadens renhållningsverk i om-


rådet. Hit lokaliserades livsmedelsindustrin, i form av slakteri, charkuterifabrik, glassfabrik och bage-


rier. Här anlades också verkstäder, tryckerier och bokbinderier, samt den expansiva läkemedels- och


kemiproducenten Pharmacia. De flesta byggnaderna finns kvar, några är fortfarande industrier.


Detalj av Karta över Uppsala stad 1958 kompletterad 1967. Skala 1:8000


Anläggningar i området (alla utom nr 1 beskrivs i katalogdelen):


1 Upsala Kakelfabrik (ungefärligt läge) 1859-
1928


11 Hjalmar Söderberg 1950-
1958


2 Upsala stads renhållningsverk 1905-
1930-t


12 LEA-Bolaget/Dagab/Andersson Tillman
Charkuteri


1952-


3 Uppsala-Stockholmsortens
slaktdjursförsäljningsförening


1935–19
76


13 Stockholm-Gävle Slakteriförening/
Farmek/Swedish Meats


1956-


4 Bryggeriet Holmen 1935-
1959


14 Dalabagerier/Skogaholms 1956-
2003


5 Länshushållningssällskapets
vaccinfabrik/Riksglass m m


1939-
1970-t


15 Upplands Kooperativa
Charkuteriförening/KF Chark


1956-
omkr 97


6 Nylunds Pianofabrik 1942- 16 Nymanbolagen/Monark-Crescent/Volvo
Penta/ Hjalmarsson & Söner/ Prometek


1959-


7 KF:s bageri/Juvelbagerierna 1946-
2002


17 Almqvist & Wiksell 1960-
1974


8 Albinssons Verkstadsföretag 1947- 18 Upsala Nya Tidning 1963-


9 Weilands Tryckeri 1947-
1977


19 Cykelfabriken Fram 1966-
1972


10 Pharmacia/Amersham Biosciences 1949-
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I Erikslund och Eriksdal, i stadens västra utkant, etablerades två industrier kring år 1900. Det


var S:t Eriks Lervarufabriker, som även byggde ett stort tegelbruk, och Larssons kappfabrik.


Båda expanderade, och hade ganska stora anläggningar vid mitten av seklet. Dessutom förekom


ett fåtal mindre industrier i området under kortare tid.


Detalj av Karta över
Uppsala stad 1958
kompletterad 1967.


Skala 1:7000


Industrier och industriminnen i stadsdelen  (fetstil = beskrivs i katalogdelen):


1 S:t Eriks Lervarufabriker, kakel- och keramikfabrik 1888-1938


2 S:t Eriks Lervarufabriker, tegelbruk 1907-1962


3 S:t Eriks Lervarufabriker, cementfabrik 1942-1962


4 Lertag för S:t Eriks tegelbruk 1907-1942


5 S:t Erikshuset, uppfört av S:t Eriks Lervarufabriker 1929


6 Bostadshus med S.t Eriks Lervarufabrikers kontor 1938


7 Uppsala Kappfabrik AB 1924-1968


8 Uppsala Lådfabrik och Trävaruaffär (ungefärligt läge) 1930-t-1943
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I nordväst planerades ett ganska blygsamt industriområde, Librobäck, mellan Gysingevägen


och Fyrisån. Där anlades flera företag med koppling till byggnadssektorn, en rad verkstäder samt


mindre handelsföretag. Först på plan 1942 var Uppsala Cementgjuteri, som egentligen ligger i


utkanten av Stabby gärde, sedan uppförde byggföretaget Gottfrid Lindgren en verkstad, som


med tiden utvecklades till industri. Mest framträdande blev kanske S:t Eriks Betong, vars fabrik


reser sig i områdets norra del.


Detalj av Karta över Uppsala stad 1958 kompletterad 1967. Skala 1:10000


Industrier i området  (alla beskrivs i katalogdelen):


1 Uppsala Cementgjuteri 1942-


2 Byggnadsfirma Gottfrid Lindgren AB/Libro Verkstäder 1954-1980-t


3 S:t Eriks Betong AB 1963-
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Uppsalas industrihistoria


För en fylligare bild av stadens industrihistoria än utrymmet här medger, kan man gå till


exempelvis Jean-Paul Darphins beskrivning i boken Nymans verkstäder, till Kersti Ullenhags


Industriell utveckling och demokratisering eller till Carl Erik Bergolds Uppsala. Stadsbyggande


1900-1960.


Livsmedelsindustrin


Spannmål


Kvarnar har funnits i Uppsala sedan 1200-talets slut. De första drevs av Fyrisåns vatten. Väder-


kvarnar fanns på höjderna öster om stadskärnan ungefär 1750 till 1850. Produktionen fick sin


avsättning huvudsakligen i Uppsala.


Spannmålshandeln och kvarnnäringen tog fart efter mitten på 1800-talet, av två orsaker: närings-


friheten samt ångkraftens införande. Kvarnanläggningarna blev färre men större. Mellan 1914 och


1958 hade Uppsala två stora handelskvarnar och grynfabriker, Ångqvarn och Valskvarn. I dag


återstår Ångqvarn/Nord Mills, som är landets nordligaste handelskvarn. Lantmännen dominerar


spannmålshandel med ca 90 procent av marknaden.


Bagerierna är den livsmedelssektor som har centraliserats mest. 1958 fanns det 50 så kallade


leveransbagerier i Uppsala, våren 2003 finns det bara sju kvar. De två största, Skogaholms och


KF:s Juvelbageri, lades ned under 2002-03 efter uppköp och centralisering. Produktionen


avsattes fram till 1960-70-talen huvudsakligen lokalt, sedan utvidgades marknaden till hela


Uppland.


Spannmålsbaserade njutningsmedel, som brännvin och öl, framställdes i Uppsala under


åtminstone tvåhundra år. Det första brännvinsbränneriet grundades av kronan i slutet av 1700-


talet. Vid 1800-talets mitt infördes näringsfriheten, medan husbehovsbränningen förbjöds. Därefter


fanns det underlag för ett par, tre anläggningar i staden. De största drevs i anslutning till de stora


kvarnarna, fram till ungefär 1940. Vid Ångqvarn förekom jästtillverkning under 1900-talets första


hälft.


Ölbryggning bedrevs traditionellt i varje hushåll. Bryggeriverksamhet för försäljning


etablerades i Uppsala vid 1700–talets mitt, och efterfrågan växte under 1800-talet. Som mest


fanns det 7-8 bryggerier innanför stadsgränsen. De producerade huvudsakligen för den lokala


marknaden. Uppsalas sista bryggerier köptes up och rationaliserades bort under 1960- och 70-


talen.


Vid 1900-talets början fanns det många små slakterier i landet. Under depressionsåren på 1920-


30-talen hade bönderna svårt att få avsättning för sina slaktdjur och få ut skäliga priser. De


samordnade sig därför och bildade slakteriföreningar i hela Sverige, med målet att ha lönsamma


slakterier i egen regi. Dessa anläggningar var ett betydelsefullt led i moderniseringen och


industrialiseringen av slakterinäringen. Under 1900-talets senare del tilltog centraliseringen och
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monopoltendenserna i branschen. Lantmännens slakteri i Uppsala har under årens lopp växt till


ett av landets största, och är i dag en av stadens större arbetsplatser.


Genom att charkuterifabrikerna är tätt knutna till slakterierna, har de genomgått en liknande


utveckling: från många små tillverkare i stad och landsort till allt färre och större anläggningar i


slakteriernas närhet. Kooperationen drev egen tillverkning i Uppsala från 1930 till 1998. I dag


återstår Lantmännens stora fabrik vid slakteriet i Boländerna. Vid sidan av  denna utveckling finns


det dock fortfarande utrymme för  små lokala företag, med närmast hantverksmässig produktion, så


även i Uppsala.


Även mejerinäringen är en industrigren med anknytning till lantbruket. Utvecklingen i branschen


påminner om den i slakterinäringen: från ett 40-tal mejerier i Uppsala län 1931, till tre 1985 och


2003 inget.  Det har gått från ett kvinnohantverk, som runt 1870 bedrevs precis som i


bondehushållet, via halvmekanisering i 1900-talets början till en mansdominerad och datoriserad


processindustri.


Margarin
Under 1930-40-talen  fanns det ett tjugotal margarinfabriker i Sverige. De flesta var lokaliserade till


hamnstäder. Fabriken i Uppsala svarade för 2-3 procent av den totala produktionen i landet.


Eftersom margarintillverkningen inbegriper ganska lite hantverk, så ledde moderniseringar och


sammanslagningar ganska tidigt till att små fabriker, som den i Uppsala, slogs ut.


Kaffe
Lindvalls kafferosteri i Uppsala har överlevt i en konkurrensutsatt bransch. Omkring 1950 fanns


det 150 rosterier i Sverige. 2003 är man ett av nio kafferosterier i landet, med ca 3 procent av


marknaden.


Choklad och konfekt
I Uppsala fanns under årens lopp åtminstone fyra karamell- och chokladfabriker. Två var


Lundholms Karamellfabrik, som drevs 1888-1967, och Chokladfabriken Fyris, som var störst i


staden (1910-1960-tal). De enda bevarade produktionsbyggnaderna tillhörde Chokladfabriken


Sonja, som också lades ned i slutet av 1960-talet. Denna snudd på hantverksmässiga produktion


överlevde förvånansvärt länge, innan de stora tillverkarna till slut tog över marknaden.


Senap m m


Denna kategori av livsmedelsproduktion präglades under senare delen av 1900-talet av uppköp


av stora multinationella koncerner, som sedan verkställde rationaliseringar och nedläggningar.


En ättiksfabrik som grundats 1885 knöts 1919 till Upsala Valskvarn. På 1920-talet inleddes


tillverkning av senap. Under 30-50-talen utvidgades sortimentet med måltidsdrycker, marmelad,


majonnäs m m. På 1960-talet bytte man namn till AB Slottsindustrier och flyttade från Kvarngärdet


till yttre Kungsängen. På 1970-talet köptes man upp av Cadbury Schweppes, och 1978 var man


stadens sjunde industri med 218 anställda. Under de följande decennierna automatiserades


tillverkningen allt mera. Flera ägarbyten har ägt rum, följt av rationaliseringar, och antalet anställda


är 2003 ca 50. Fabriken har utvidgats i flera etapper sedan den uppfördes 1967, och byggts om


till oigenkännlighet.
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Lervaruindustrin


Tegel- och lervaruindustrin var under många år en av stadens viktigaste näringsgrenar,  och utan


tvekan den som var mest beroende av tillgång på råvaror med särskilda egenskaper. Uppsalas


första tegelbruk anlades för domkyrkobygget i slutet av 1200-talet. Nästa tegelbruk omnämns


på 1530-40-talen. Det låg i nuvarande Stadsträdgården, och drevs av Kronan bl a för


slottsbyggets behov. Uppsalas tredje tegelbruk kan ha varit det s k Gamla tegelbruket, som


omtalas på 1570-talet. Det drevs av staden och var beläget vid Fyrisån norr om nuvarande


Fyrishovsområdet.


Under 1700-talet fanns det flera små bruk i Uppsalas utkanter. Efterfrågan, och därmed


lönsamheten, varierade dock mycket. Näringsfrihetens införande i mitten av 1800-talet innebar


förändrade villkor. En stor marknad öppnade sig lokalt, när staden växte. Konjunktursvängningar


och säsongsdrift medförde dock ojämn sysselsättning. Efter sekelskiftet 1900 mekaniserades


branschen. 1940-50-talens byggboom gynnade Uppsalabruken, som sålde framför allt murtegel


över hela landet. 1960-70-talens lätta byggteknik medförde dock att efterfrågan minskade radikalt,


och 1984 lades det sista bruket ned.


Kakel och keramik. Uppsvinget i husbyggandet  i Uppsala under 1800-talets andra hälft


medförde stor efterfrågan på kakelugnar. Mot slutet av seklet fanns det 4-5 kakelfabriker i staden.


Två av dessa slog sig även på formgiven keramik, Upsala-Ekeby och S:t Eriks Lervarufabrik.


Ekeby köpte upp sina konkurrenter under 20-30-talen, och utvecklades till en mycket framgångsrik


koncern inom kakel, keramik och porslin. Konkurrensen från plastmaterial, liksom utländsk


massproduktion, bidrog till att företaget slogs ut vid slutet av 1900-talet.


Cementvaror och betong hör till 1900-talets byggande. De används till gator, i vatten- och


avloppsanläggningar samt vid uppförandet av hus och broar. I Uppsala finns tre företag i


sektorn, varav två har anor från 1900-talets mitt.
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Verkstadsindustrin


Lätta verkstäder, manufaktur


Den enda äldre verkstadsindustrin som har överlevt i Uppsala är den mycket specialiserade


pianotillverkningen vid Nylunds. Den är en kombination av finmekaniskt verkstadsarbete och


avancerat möbelsnickeri.


Uppsalas profilindustri på verkstadsområdet var cykeltillverkningen, och den blev under en


period en av stadens viktigaste näringsgrenar. Nymans och Fram genomgick båda ett förlopp


som var typiskt för den lätta verkstadsindustrin med inriktning på konsumentprodukter. De


grundades på 1880-talet, och expanderade starkt under första hälften av 1900-talet. Sedan tilltog


konkurrensen från import och bilism. Under ytterligare ett något decennium kunde man anpassa


sig till marknaden, rationalisera och förnya. Importkonkurrensen blev emellertid till slut för hård, och


fabrikerna lades ned på 1970-talet.


Metallduksväveriet Nordviror var en ovanlig specialindustri; det fanns vid 1900-talets mitt bara tre


sådana fabriker i landet. Mot slutet av 1900-talet hårdnade konkurrensen. Uppköp och samman-


slagningar ledde till allt större enheter, där Uppsalafabriken till slut slogs ut.


I verkstadsbranschen finns många större och mindre företag i gränslandet mellan hantverk och


industri. Albinssons är ett typiskt sådant exempel, med kopplingar framför allt till


byggnadssektorn, liksom Libro Verkstäder som började som byggfirman Gottfrid Lindgrens


verkstad.


Tunga verkstäder
Under 1900-talets andra hälft låg Uppsalas tre tyngre verkstäder intill varann i yttre Kungsängen.


Tullgarns Verkstäder och Osmund specialiserade sig inom kylmaskiner respektive ugnar, medan


Stål & Maskin var en mångsidig legotillverkare. Utländsk och inhemsk konkurrens blev trots det


med tiden för hård, de köptes upp och lades efter hand ned.
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Beklädnadsindustrin


Konfektion
De två sömnadsindustrierna i Uppsala genomgick en utveckling som på många sätt var typisk för


svensk konfektion. AB Hjalmar Söderberg var en av de största på sitt område under 1930-40-


talen. Under 1950-talet moderniserade man produktionen i nya, rationella lokaler, men ett alltför


stort sortiment, stora lager och ökande importkonkurrens stjälpte företaget. Kappfabriken var mera


specialiserad, och var känd över hela landet. Den genomgick en snarlik utveckling, och lades ned


även den mot slutet av 1960-talet.


Skodon
De två skofabrikerna i Uppsala genomgick en utveckling som är typisk för den svenska


beklädnadsbranschen. De började runt 1900 genom mekanisering av ett rent hantverk. Efter ett


halvt sekel av hög kvalitet och expansion, så saknades motståndskraft när modet växlade allt


snabbare, kunderna inte längre var lika kvalitetsmedvetna och konkurrensen utgjordes av


syntetiska material och import från låglöneländer.


Textil
Konstsidentillverkningen var en udda industrigren för Uppsala, som bedrevs i 35 år kring mitten


av 1900-talet. Den startades som ett slags kemisk-tekniskt experiment av den expansiva


livsmedelskoncernen kring Upsala Valskvarn och Ättiksfabriken. Orsaken till nedläggningen är


typisk för den svenska textil- och konfektionsbranschen: konkurrens av import från låglöneländer.
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Grafisk industri
Branschen växte fram kring kyrkans och universitetets behov med början redan på 1500-talet.


Den bestod ursprungligen av många olika grenar, som vanligen bedrevs av skilda mindre företag:


stilgjuterier, klichéanstalter, tryckerier, kartongfabriker och bokbinderier. Bland företagen i Uppsala


utvecklades Almqvist & Wiksell till en bjässe, som verkade inom de flesta av dessa grenar, och


även etablerade bokförlag och butiker.


Tidnings- och reklamtryck utgjorde redan under det sena 1800-talet en betydande och snabbt


växande gren av den grafiska industrin. Den första dagstidningen var den konservativa


Tidningen Upsala, som grundades 1845 och lades ned 1958. Upsala Nya Tidning grundades


1901, och är i dag en av Sveriges större landsortstidningar. De har ett stort beställningstryckeri


med modern teknik.


Trots ett par dominerande aktörer i branschen har det under alla år funnits utrymme även för ett


flertal mindre grafiska företag.


Kemisk-teknisk industri
Uppsalas äldsta kemisk-tekniska industri startade 1867, då Henrik Gahn anlade en mindre fabrik


för konserveringsmedel och desinficerande preparat. Mot slutet av 1800-talet producerades även


tvål och kosmetika, och dessa grenar kom med tiden att dominera sortimentet. Gahns blev en av


Uppsalas större industrier. Under 1960-talet köptes företaget av konkurrenten Barnängens, som


flyttade många maskiner till sin fabrik i Stockholm. Den s k strukturrationaliseringen blev därmed


slutet för Gahns. Fabriken sysselsatte 175 personer när den lades ned 1968.


Den första läkemedelsindustrin var troligen en fabrik för TBC-vaccin som anlades i Boländerna


1939. 1950 flyttade läkemedels- och kemitillverkaren Pharmacia från Stockholm till Uppsala, och


gav redan från början arbete åt ca 250 personer. Företaget expanderade kraftigt, och blev under


1900-talets senare del Uppsalas främsta profilskapande industri, och en av de största


arbetsgivarna. Pharmacia har på senare år delats och köpts upp av större producenter, men


anläggningarna för forskning, produktutveckling och tillverkning är fortfarande omfattande. Detta är


stadens största industrigren.


Snickerier
De mindre snickerierna hade specialiteter, som möbler, butiksinredningar, emballage eller karosser.


Denna hantverksmässiga tillverkning fick mot mitten av 1900-talet hård konkurrens av inhemsk


massproduktion och moderna material. De större snickerierna var framför allt leverantörer till


byggnadssektorn. Fram till mitten av 1900-talet fanns det åtminstone fem större snickerifabriker i


Uppsala. Den stora utslagningen i branschen kom under massbyggandets epok på 1960-70-


talen, då produktionsvolym och snabbhet blev viktigare än kvalitet.
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Uppsalas kommunaltekniska verk och kommunikationer


En viktig förutsättning för stadens och industrins utveckling har varit olika gemensamma tekniska


anläggningar, där de flesta är i kommunal ägo. Till anläggningarna hör ofta byggnader som här


omnämns i korthet.


Vattenförsörjningen


I äldre tider tog man sitt vatten från naturliga källor, grävda brunnar samt direkt från Fyrisån. Det


första vattenledningen i Uppsala utfördes redan på 1600-talet för att förse Uppsala slott med


vatten. Den tillkom i samband med drottning Kristinas kröning. Vattnet togs från S:t Eriks källa vid


Akademikvarnen och kraften togs då från kvarnfallets vattenhjul som drev två pumpar, som via en


tryckledning transporterade vattnet till en reservoar till borggården. Senare utökades denna


anläggning för att förse några fastigheter i Fjärdingen och Svartbäcken med vatten. Ett


vattenhämtningsställe anordnades inom kv. Kamphavet nuvarande Martin Luther Kings plan.


Det dröjde sedan ända till 1860-talet då frågan väcktes om gemensam vattenförsörjning i staden.


Beslutet kom 1872 att anlägga ett vattenledningsnät. Vattenuppfodringsverket, vattenledningar


och vattenreservoar kallat Pumphuset vid Islandsfallet blev klart 1875. Pumphuset innehöll en


vattenturbin, som drev en kolvpump. En ångmaskin fanns i reserv vid låg vattenföring,


kompletterat med en vattenreservoar belägen på Slottsbacken. Vattnet togs från S:t Eriks källa


och från år 1876 även från Sandkällan, mellan Fyrisån och Fyrisvallsgatan.


Pumphuset ritades av Adrian Crispin Peterson. 1900-01 utvidgades Pumphuset åt söder i


samma stil som tidigare efter ritningar av C. A. Ekholm. Det var i drift fram till slutet av 1960-talet,


och är i dag museum för kommunal teknik.


I samband med utbyggnaden av Pumphuset togs vatten från Slottskällan och Sandkällan, som


leddes till en samlingsbrunn i tillbyggnaden. S:t Eriks källa behövdes ej mer utnyttjas som


vattentäkt.


När staden expanderade byggdes ytterligare ett pumphus vid Galgbacken i Tunåsen, som stod


klart 1940. Sedan 1963 tar man vatten ur Fyrisån norr om staden, och filtrerar det i åsen, innan det


leds till Galgbacken.


Några romantiska vattentorn har det aldrig funnits i Uppsala, bl a därför att man haft det effektiva


pumphuset. Dock fanns det en stor reservoar i Slottets södra torn från 1904 till 1990-talet.


Vattenbehovet tilltog allteftersom invånarantalet ökade och 1958 var det dags för Uppsala att


bygga sitt första vattentorn. Det är beläget i Stadsskogen. De skilda näten sammanfördes till ett


nät sammankopplat med vattentornet. År 1970 invigdes ytterligare ett större vattentorn, placerat


i Boländerna. Det är i dag en del av Uppsalas moderna silhuett tillsammans med domkyrkan och


slottet.
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Avloppsnätet


I gamla tider hälldes avfall i rännstenen och i Fyrisån. Kring Stora Torget blev förhållandena så


ohälsosamma 1833 att alla gårdsägare runt torget förpliktigades att gräva ner trummor av trä ned


till ån. Detta var den första avloppsledningen för gemensamt bruk. Avloppsledningar började på


allvar anläggas i samband med vattenledningarna på 1870-talet.


Allt eftersom avloppsledningarna utbyggdes inom staden och sedan utsträcktes till nya


bostadsområden ökade olägenheterna av utsläppen som mynnade ut i Fyrisån. På 1920-talet


förvärrades detta då WC blev allt vanligare. 1924 påbörjades byggandet av ledningar som förde


samman alla avlopp. Till en början mynnade ledningarna nedströms Islandsfallet så att man slapp


se eländet. Detta gjorde att Uppsala hamn fick ta emot avloppsvattnet, vilket ledde till växande


slambankar och besvärade sjöfarten.


1927 när man hade slutfört arbetena med samlingskulvertar på ömse sidor av Fyrisån. Då började


man bygga en pumpstation vid Tullgarn vid hamnens nedre del. Den skulle ingå i ett


sammanhang med ett planerat reningsverk, men det blev inte klart förrän nästan 20 år senare.


Fortfarande på 1940-talet hade Uppsala ganska få vattenklosetter. 1944 började man bygga ett


reningsverk i yttre Kungsängen som togs i bruk 1945. Det var nu renat vatten som släpptes ut i


Fyrisån. Pumpstationen vid Tullgarn byggdes ut avsevärt 1950, och var i bruk fram till början på


1990-talet. Man byggde då ett nytt pumphus bredvid det gamla. I dag använder man den äldre


byggnaden som förråd.


I och med Uppsalas utvidgning så har ett stort antal pumpstationer och lokala reningsverk


byggts. Anläggningen har tillbyggts och utvidgats från slutet av 1950-talet och fram till 1970-talet.


Gasverket


1859 anlades Uppsalas stads gasverk i kvarter Munin i Kungsängen. Då upptog tomten en


gasklocka, en kollada, ungshus och stationsregulator. 1881-82 uppfördes en ny gasklocka och ett


reningshus ritat av arkitekt C. A. Ekholm. Gasledningarna grävdes ofta ned i anslutning till vatten-


och avloppsledningar. Gasverket lades ned 1967. Alla byggnader revs, och på platsen ligger i


dag Livsmedelsverkets och Länsstyrelsens byggnader.


Elverket


I Början på 1900-talet fanns det ett stort behov av elkraft i Uppsala. Elektricitetsverket som


stod klart 1906 låg i direkt anslutning till gasverket, även denna byggnad ritad av C. A. Ekholm.


Anläggningen drevs från början av generatorer drivna med suggasmotorer, försörjda av


gasverket. Man uppförde även bostadshus för personalen, dessa var belägna vid hörnet


Strandbodgatan-Kungsgatan och uppfördes 1905 och 1908. Först användes elkraften mest till


belysning, men den blev snart allt vanligare som kraftkälla i verkstäder och industrier.


Redan 1908 var elverkets kapacitet för liten. 1914 tecknades ett kontrakt med Kgl


Vattenfallstyrelsen om kraftleverans från vattenkraftverket i Älvkarleby. Den stora kraftledningen
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från Dalälven till Västerås passerade Uppsala, där en transformatoranläggning uppfördes vid


Husbyborg. Mellan åren 1926-1935 skedde ytterligare utvidgningar som bibehölls fram till


nedläggningen 1967. I kvarteret Örnen kvarstår en administrationsbyggnad från 1940-talet ritad


av Gunnar Leche.


Hamnen


Innan järnvägen kom till Uppsala var land- och sjövägen de transportmöjligheter som staden hade


att tillgå, och av dem var vattenlederna viktigast.


Uppsala hamn har sedan medeltiden använts till handel. Under 1600-talet genom fördes de första


muddringarna och hamnen förbättrades, det grundades även ett skepparämbete för


godstransporter.


Ångbåtstrafiken mellan Stockholm och Uppsala kom i gång på 1830-talet med en hjulångare som i


sin tur efterträddes av propellerdrivna båtar. Uppsala hade ett eget ångbåtsbolag med tre båtar,


den mest kända var Garibaldi. Dessa tre båtar transporterade ungefär 28 000 passagerare per år


samt en mängd styckegods.


Under 1860-70-talen muddrades hamnen för att kunna ta emot större fartyg upp till Islandsfallet.


De största industrierna vid hamnen var Upsala Ångqvarn, Tullgarns Gjuteri och Mekaniska


Verkstad, Gasverket och elverket. Viktigast var Upsala Ångqvarn. 1937 byggdes en anordning


för lossning av koltransporter till det närbelägna gasverket.


1889 uppfördes ett tullhus vid Strandbodgatans mynning. Det var i bruk till 1937, då ett nytt


tullhus uppfördes på Ångbåtskajen, ritat av stadsarkitekten Gunnar Leche. Det används av


Tullverket fram till 1990-talet. Ett godsmagasin byggdes 1882 längst uppe vid Islandsfallet, det är


i dag inrett till restaurang.


Båtresorna konkurrerades ut först av järnvägen, sedan av busstrafiken. Efter andra världskriget


överflyttades också allt mera transporter till landsvägarna. För bulkvaror och vissa tyngre


transporter var dock sjövägen fortfarande fördelaktig. Vattenleden har trafikerats bl a av


holländska, danska och västtyska fartyg. Dessa lossade och lastade främst spannmål, lera och


gödselmedel. Under 1950-talet förbättrades hamnen, och kajerna har byggts om åtskilliga gånger.


Den största förändringen inträffade när gasverket lades ned 1967. Från mitten av 1970-talet var


det endast spannmål som transporterades till och från hamnen. Fram till 1990-talets slut var det


framför allt spannmål för Nord Mills och Lantmännen som fraktades med fartyg. I dag är hamnen en


gäst- och turisthamn, som invigdes 1986.
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Järnvägen


Debatten om dragningen av järnvägen norrut från Stockholm var en långvarig process. 1863


påbörjades Norra stambanans sträckning mellan Uppsala och Stockholm och 1866 invigdes


järnvägen. Stationshuset ritades av Statens Järnvägars egen arkitekt, Adolf Wilhelm Edelsvärd.


Ett flertal projekt startade om järnvägsdragningar under 1800-talets slut och vid 1900-talets början.


1873 öppnades stambanesträckan Uppsala-Heby för trafik.


Året därpå öppnades en privat bana Upsala-Margretehills järnväg, senare benämnd Uppsala-


Gävle järnväg. 1876 öppnades sträckan Uppsala-Lenna Järnväg. 1879 uppfördes ett


stationshus för Lennabanan strax öster om stambanans bangård. Det är en smalspårig järnväg


som i dag fungerar som museijärnväg. Stationshuset är rivet.


Järnvägarna byggdes först och främst för industriernas behov av billiga transporter. Bruksföretag


och sågverk ingick ofta i de privata bolagen, t ex Lennabanan. Även inne i Uppsala drogs


järnvägsspår till industrierna, framför allt i Kungsängen. Hamnspåret på Ångbåtskajen tillkom 1877.


Till järnvägen genom Uppsala hörde många olika byggnader. Förutom stationshusen uppfördes


godsmagasin, lokstallar, ställverk och banvaktstugor. Av dessa finns det i dag kvar Uppsala


centralstation, Norra stationshuset, ställverket Uppsala II söder om bangården samt lokstallet


sydost om bangården.


Uppsala hade under 1800-talet blivit en järnvägsknut. 1912 öppnades ännu en enskild järnväg,


Uppsala-Enköping och man uppförde ett stationshus, Uppsala Norra och ett lokstall beläget


vid Börjegatan. 1979 lades banan Uppsala-Enköping ned. Det norra stationshuset och lokstallet


finns fortfarande kvar.


Fortfarande under 1950-60-talen anlades industrispår i Uppsalas industriområden, Kungsängen,


Boländerna och Librobäck. I dag är dock de flesta sträckorna tagna ur bruk.
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UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 1 (3)


Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 22:1


Kvarter Ångkvarnen f d Upplaget Adress Sågargatan 5


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Stål & Maskin AB


1 smedja, mek.verkstad 1917 tillbyggd 30-40-t Bransch gjuteri, elektriskt smältverk


2 industrihall 1950-60-tal Nuv. användning Odals verkstad, smedja m m


3 industrihall 1950-60-tal


4 kontor 1960-tal


5 laboratorium 1949 ombyggt 1980-90-tal


Situationsplan


Skala 1:2500


Arkitektur Den äldre delen av hus 1 är en traditionell verkstadsbyggnad under parallella


sadeltak. De stora och tätspröjsade fönstren visar att även tillbyggnaderna är från


1900-talets första hälft. Hallarna 2 och 3 är typiska funktionalistiska byggnader: breda


och låga byggnader med flackt pulpettak och fönsterband.


Byggnadsteknik


och material


På de äldre huskropparna är både fasader och tak moderniserade, och klädda med


fabrikslackerad korrugerad plåt. Endast fönstren är bevarade från 1910-40-talen. De


yngre husen är troligen byggda med korrugerad plåtfasad.


Från sydost. Från vänster till höger: hus 4, hus 5, hus 1 och hus 4. I bakgrunden ses Odals silor.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Husen är anonyma, och ligger undanskymt i skuggan av Odals silobyggnader. Hall nr


2 har en framträdande plats vid Sågargatan.


Företagshistoria Hjalmar Sanner grundar Stål & Maskin AB på fastigheten 1 9 1 7 . Det består då av


smedja och mekanisk verkstad, främst för tackjärns- och smidestillverkning. Under


1920- talet sysselsätts ca 50 arbetare. 1 9 4 3  övertar uppfinnaren Matts Vigborg


verksamheten. Då tillverkas bl a järnvägssmide och delar till Bolinder-Munktell. 1 9 4 7


utökas verksamheten med ett eget plåtslageri, då sysselsätts ca 65 arbetare. 1 9 4 9


utvidgas verksamheten genom att man bygger 2 elektrostålugnar, samt ett stållabora-


torium. Tackjärnstillverkningen avvecklas. Under 1 9 5 0 -talet görs delar till lastbilar och


truckar. 1 9 6 2  säljs företaget till AB Gustaf Carlsson i Sundbyberg. Nu startar man ett


varmvalsverk för valsning av stångstål för smedjan. 1 9 6 4  har man ca 110 anställda.


1 9 6 6  inköps Sveriges största smidespress. 1 9 7 2  går företaget ihop med Atlas


Copco Dalaverken i Smedjebacken, varefter verksamheten i Uppsala läggs ned.


Fastigheten köps av Svea Lantmän, i dag Odal, som river mindre delar av


anläggningen och återanvänder övriga byggnader.


Från nordväst. Hus 1, som delvis är från företagets första tid.
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Branschhistoria Företaget utvecklas till att bli en legotillverkare och leverantör av specialprodukter


över hela landet. I början på 1960-talet var den inhemska konkurrensen liten. Stål &


Maskin var en bland en handfull tyngre verkstäder i Uppsala, och tre av dessa var


grannar under en följd av år: Tullgarn, Osmund samt Stål & Maskin.


Traditions- och


symbolvärde


Endast en mindre grupp Uppsalabor känner till vilket företag som ursprungligen


använde husen. Eftersom Stål & Maskin en av de äldre industrierna i stadsdelen är


byggnaderna intressanta pusselbitar i historien om Uppsala som industristad.


Företagets varumärke
bestod av två elefanter
som drar en
smidespress. I vinkeln
på kontoret 4 sitter en
smidd och målad
"grind" med
varumärket. Detta är
ett värdefullt minne av
den nedlagda
industrin.
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Stadsdel Petterslund Fastighet del av FÅLHAGEN 1:32


Kvarter Österängen Adress Petterslundsgatan 35


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Fast fornlämning
KML 2.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag lertag för


Vaksala Nya Tegelbruk


Bransch Lervaruindustri, tegelbruk


Nuv. användning idrottsplats


Vaksala Nya Tegelbruk låg i kv Harald, söder om
"Petter" i Petterslundsgatan.


Situationsplan Skala 1 : 4 000.


Vy från sydväst. Bakom trädraden till vänster går Österängsgatan, till höger Hjalmar Brantingsgatan. Idrottsplatsens
låga nivå och de höga slänterna har sitt upphov i att detta från 1879-1958 var en del av Vaksala Nya Tegelbruks lertag.


Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde
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Miljövärde Nivåskillnaden, trädraderna och grönytorna har stort värde i det i övrigt helt plana och


mestadels bebyggda stadslandskapet.


Företagshistoria 1 8 7 9  anlades Vaksala Nya Tegelbruk i kvarteret Harald i stadsdelen Petterslund. En


bit in på 1900-talet ägdes det av Wilhelm Lundquist, son till grundaren och delägare i


bruk i Knivsta och Vittinge, samt Oscar Johansson, som var engagerad i Ekolsunds


tegelbruk. Antalet anställda var ca 40, leran togs upp i grannskapet.  Tillverkningen


bestod av  murtegel, radialtegel och rör, som brändes i en större ringugn. Leran i


Petterslund tog slut, och 1 9 5 8  flyttades hela tillverkningen till  ett nytt bruk vid Eke,


under namnet Vaksala-Eke Lervaruindustri.


Branschhistoria Upphovet till Österängen är tegelbrukens behov av lera. Tegel- och lervaruindustrin


var under många år en av stadens viktigaste näringsgrenar,  och utan tvekan den som


var mest beroende av nära tillgång på råvaror med särskilda egenskaper.


Vaksala Nya Tegelbruks tidiga historia är typisk för Uppsalabruken: grundat i utkanten


av staden i slutet på 1800-talet, moderniserat och utbyggt i flera etapper, men med


tiden inringat av bebyggelse och gator.


Traditions- och


symbolvärde


Traditions- och symbolvärdet är högt. Det gamla lertaget illustrerar en nödvändig del


av tegeltillverkningen.  Det representerar den industrigren som är starkast förknippad


med Uppsala och denna del av Uppland.


Den nuvarande användningen som idrottsplats har gett Österängen en särskild


betydelse för Uppsalaborna.
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Stadsdel Centrum Fastighet FJÄRDINGEN 1:16


Kvarter Holmen Adress S:t Eriks torg 10


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värdefull
PBL 3:12


Byggnadsminne
enligt KML


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Akademikvarnen


1 A 1760-t troligen Carl Johan Cronstedt,
ombyggnad omkr 1855, 1959 Åke Porne


Byggherre Uppsala universitet


1 B ångmaskinhus 1888 Bransch livsmedel verkstad


2 kvarnsmedja omkr 1760 Nuv. användning museum


3 magasin omkr 1760


4 stenvalvbro 1759


5 garage 1700- och 1900-tal


Kvarnholmen från sydväst. Från vänster magasinet (3), garaget (5) sammanbyggt med smedjan (2). På kvarnens gavel
finns tillbyggnader från 1888, då ångmaskin installerades (1B). Mellan gatan och holmen går kvarnbron (4). Runt holmen
löper en stensatt vattenränna.


Situationsplan


Skala 1:1500


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri







UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 2 (4)


Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 3, 4 2 1


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Miljövärde - gård


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur På 1700-talet formgavs industrier oftast med omsorg, även om de inte låg mitt i


staden. Akademikvarnen är alltså inget särfall. I dag förenar den två stilar, rokoko och


empire. De nedre våningarna är i huvudsak bevarade sedan 1760-talet. En typisk del


är mittrisaliten, med lisener, rusticering och det nedre listverket från en ursprunglig


fronton. Ett annat 1700-talsdrag är de tätspröjsade fönstren. Överbyggnaden är


däremot typisk för empiren, som dominerade 1800-talets första hälft: sadeltak med


rikt profilerat listverk i takfoten samt frontespiser med lunettefönster och hörnkapitäl.


Framsidan från nordväst. Dörrarna vid hörnen tillkom på1760-talet. Ursprungligen fanns hjulhus innanför båda gavlarna.
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Byggnadsteknik


och material


I kvarnen finns alla traditionella material för ett murat hus, från grövsta gråsten i led-


armar och grundmur, till finaste slätputs i takfotens listverk. De tre dörröppningarna på


framsidan är skodda med sandsten för att tåla slitage. Fönster och dörrar nygjordes


vid ombyggnaden till museum 1957-59. Smedjan har ett vackert åldrat tegeltak med


plåtskoning runt alla kanter och på nocken. Enstaka blåsta glasrutor finns i det gamla


överljuset. Magasinets exteriör är renoverad, men panelen är troligen från 1800-


talets mitt. Grinden är ett mycket konstfullt smidesarbete. Kvarnbron består av ett


kraftigt valv, där slutstenarna är märkta med byggnadsåret 1759.


Miljövärde Efter domen är kvarnen den mest framträdande byggnaden i stadens hjärta. Den


brusande kvarnrännan och den enkla gårdsplanen med omgivande hus gör att


byggnadens ursprungliga funktion fortfarande kan förstås. Under torrsommar,


isvinter eller vårflod uppenbaras naturkrafterna för stadsborna, och kvarnen spelar då


alltid en betydande roll.


Företagshistoria På 1200-talet  anlades den första kvarnen av domkyrkan. Under 1500-talet


tvingades man lämna ifrån sig kvarnen till kronan, som skänkte den till universitetet


1 6 4 7 . Till stadsbornas förtret gavs akademikvarnen monopol på malning fram till


1 7 8 8 . En stor del av universitetets intäkter kom därifrån. Genom att komplettera med


ångmaskin 1 8 8 8  kunde malning bedrivas året om. Efter en brand 1 9 1 0  ersattes


vattenhjulen av turbiner. 1914-46  arrenderades Akademikvarnen av AB Upsala


Valskvarn.1 9 1 8  elektrifierades driften.


Mot slutet av 1800-talet drev J F Carlsson verksamhet bl a i kvarnsmedjan. Det var då


ett av stadens största smidesföretag. Firman lever vidare än i dag som låsspecialisten


Pettersson & Barr.


Smedjan var
ursprungligen helt
knuten till underhållet
av kvarnen. Den är liten
och blygsam, men den
är lika gammal som
kvarnen. Listverket i
takfoten är bevarat,
trots gamla
sättningsskador. Taket
är utfört på ett sätt som
var vanligt på
påkostade byggnader
under 1700-talet.
Kanterna på taklaget
skyddades då med
järnplåt. I överljuset,
över dörren, sitter flera
rutor av munblåst glas.
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Branschhistoria Vid slutet av 1700-talet  hade kvarnen hela tio stenpar, och var en av landets största


industribyggnader. I den bördiga Uppsalatrakten fanns det flera stora vattenkvarnar,


t ex i Ulva. Dessutom stod det åtskilliga väderkvarnar kring staden, såsom på


Kvarngärdet. När ångkraften tog över utvecklades kvarnnäringen till storindustri, men


oftast långt från vattenfallen.


Smidesverksamheten kan ses som en avknoppning, som expanderade kraftigt


under 1800-talets sista decennier, och senare flyttade till annan adress.


Traditions- och


symbolvärde


För många upplänningar förknippas akademikvarnen i dag med Upplandsmuseet.


Samtidigt representerar den den tidigaste industriella utvecklingen i jordbruks-


bygden. Den påminner också om kraftmätningen mellan kyrka och stat, liksom mellan


borgerskap och akademi.


Kvarnens framsida
sedd från norr.
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Stadsdel Svartbäcken inre Fastighet DRAGARBRUNN 3:4


Kvarter Lindormen Adress Svartbäcksgatan 26


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag -


1 bostad senast 1845, fabrik och lager 1924-54 Ombyggt av Upsala Karamellfabrik


 (lager på vinden) Bransch Livsmedel, njutningsmedel


Nuv. användning bostad


Situationsplan


Skala 1 : 1 500


Arkitektur Byggnaden har tydlig karaktär av traditionellt bostad. Takfoten är inklädd med trä på


ett sätt som är typiskt för 1800-talets första hälft. Fönstren var troligen inte högre än


ytterdörren, och det har antagligen funnits en rad med smala sidliggarfönster


nedanför takfoten. Fasadens spritputs är typisk för tiden kring sekelskiftet 1900.


Byggnadsteknik


och material


Fasadputens avslöjar att det är en liggtimmerstomme: knutraderna syns tydligt på


långsidorna. Bräderna i takfoten är säkerligen de ursprungliga. Taket fick troligen sin


plåttäckning (slätplåt i skivor) samtidigt med putsen. Fönstren är sentida, medan


dörrar och luckor kan vara från 1900-1950. Grunden är ålderdomlig, av natursten.


Från nordost. Den högra skorstenen har traditionell form, medan den vänstra är en pannskorsten från 1900-talets mitt.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild och gårdsrum


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


SVARTBÄCKEN 3:4 från väster. Längst till vänster gathuset, en bostad med bottenvåning från 1815, övervåning från
1845. Därefter hus 1, f d chokladfabriken. Det gröna huset är en bostads- och verkstadsbyggnad uppförd före 1882. Till
höger ett bostadshus från 1980-talet.


Miljövärde Huset är omistligt för sin miljö. Sedan 1960-talet har åtskilliga äldre och yngre


ekonomibyggnader i kvarteret rivits, så att den genuina strukturen i dag är svår att


förstå. Detta hus är ett typiskt exempel på "bostad över gården", i ett kvarter där


tomterna var så djupa att det fanns två gårdar. Gården längst från gatan var då enbart


en nyttogård, för husdjur och arbetsplatser.


Företagshistoria Företaget grundas av grosshandlare Lars-Erik Andersson 1 9 2 1  under namnet


Upsala Karamellfabrik, Eriksson & Andersson. Lokalerna är i en f d verkstad från 1917


på norra sidan av gården (riven). 1 9 2 4  utvidgas företaget med en avdelning för


tillverkning av choklad. Ett bostadshus (1) tas i anspråk. En trägång byggs mellan f d


verkstaden och bostadshuset, en trappa upp. 1 9 2 6  ombildas företaget till


aktiebolag med varumärket Sonja. 1 9 3 4  tillverkas choklad, marmelad, kola, konfekt,


gelé, lakritsartiklar, dragé pastiller, fyllda och ofyllda karameller och julgranskonfekt.


Ca 50 arbetare. Mitten på 1930-talet  avlider grundaren, sonen Johan Andersson


tar över tillsammans med en kompanjon K. H. Eriksson. 1 9 5 4  köper man f d Upsala


Margarinfabriks lokaler på Kungsgatan 79, och flyttar verksamheten dit. Vid 1960-


tallets slut upphör verksamheten. Byggnaden har därefter använts till olika ändamål,


på 1990-talet  var den föreningslokal.


Branschhistoria I Uppsala fanns det fyra karamell- och chokladfabriker. Två andra var Lundholms


Karamellfabrik,  som drevs, 1888-1967, och Chokladfabriken Fyris, som var störst i


staden (1910-1960-tal). Denna snudd på hantverksmässiga produktion överlevde


förvånansvärt länge, innan de stora tillverkarna till slut tog över marknaden.
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Traditions- och


symbolvärde


"Sonjas" är den enda av choklad- och karamellfabrikerna, där en av dess första


byggnader finns kvar. Detta är dock känt bara av en liten skara äldre uppsalabor. I


stället förknippas varumärket oftast med deras sista lokaler i kv Sleipner, där en


reklamtext på fasaden har bevarats och underhållits.


Upsala Karamellfabriks historia är intressant därför att den börjar i ett av stadens mest


utpräglade hantverkskvarter. Här fanns under 1800-talet dels de hantverk som


krävde rik tillgång på vatten, nämligen garvning och färgning, dels andra traditionella


hantverk såsom sadelmakeri, tenngjuteri, guldsmide och kopparslageri. När


karamellfabriken sedan flyttar vidare hamnar den i en del av Uppsala där många lättare


industrier etablerats. Karamellfabriken utgör alltså även på detta sätt en länk mellan


hantverk och industri.
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Stadsdel Tuna Backar Fastighet SVARTBÄCKEN 1:10, 1:12


Kvarter - Adress Badmintonstigen


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Fast fornlämning
KML 2.kap


Byggn.nr, byggd år Ursprungl. företag Upsala stads gamla tegelbruk


- Byggherre Uppsala stad


- Bransch Lervaruindustri, tegelbruk


- Nuv. användning stugby, badmintonhall, campingplats, odlingslotter


Situationsplan Skala 1:4 000. Kartan är redigerad.
Röd linje = gräns för fornlämning enligt länsstyrelsens fornlämningsregister.
Antalet stugor och deras placering är ej korrekt på underlagskartan.


Juridisk status


m  m


Platsen är skyddad som fornlämning nr 506 i Uppsala stad enligt Riksantikvarie-


ämbetets inventering i juli 1980 (länsstyrelsens fornlämningsregister).


Badmintonhallen "Fyrisfjädern" byggdes 1974-76 mitt i fornlämningsområdet.


Odlingslotterna anlades 1983.


Stugbyn  tillkom under 1980-90-tal.


Från norr. Hela det
gamla tegelbrukets
område ligger på två
olika nivåer, där de
lägre delarna är gamla
lertag. Större delen av
stugbyn ligger på den
högre "platån", men
några stugor längst i
öster ligger på lägre
nivå (bilden).
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Platsen är kuperad och delvis bevuxen med stora lövträd, varav några kan ha stått här


redan när tegelbruket var i drift. Topografi och växtlighet har stort värde som


karaktärsskapande inslag i det annars nästan helt plana landskapet.


Höger:
Infarten från sydväst,
till höger skymtar
badmintonhallens
västra fasad. En kort
allé av bland annat
lönnar kantar den
gamla vägen som
fortfarande utgör infart.


Nedan:
Här och där i slänterna
kring badmintonhallen
och inne i träddungarna
ligger handslaget
murtegel och vittrar. I
odlingslotterna stöter
man ofta på gammalt
tegel när man gräver.
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Företagshistoria Här låg stadens eget tegelbruk från 1500-talet till 1800-talets mitt. Det omnämns först


i ett brev från Johan III daterat 20 oktober 1570. Då donerades marken av kungen till


staden, för att där bygga ett tegelbruk. Driften arrenderades ut under större delen av


tiden. 1639 fanns här en tegelugn, en tegellada, ett torkhus och en byggnad för


tegelslagaren.1685 arbetade tio man vid bruket. Produktionen bestod av mursten.


Lönsamheten var periodvis dålig, bl a p g a vedbrist och konkurrens från närbelägna


bruk. Omkring 1700 såldes dock tegel till bygget av Stockholms slott. Efter 1702 års


stadsbrand och kring mitten på 1700-talet gick det  tämligen bra. År 1858 fanns det


fortfarande byggnader på platsen, men då var driften troligen nedlagd. Någon


enstaka byggnad fanns på platsen fortfarande vid mitten av 1900-talet.


Branschhistoria Uppsalas första tegelbruk anlades för domkyrkobygget i slutet av 1200-talet. Nästa


tegelbruk omnämns på 1530-40-talen. Det låg i nuvarande Stadsträdgården, och


drevs av Kronan bl a för slottsbyggets behov. Stadens tegelbruk bör därför kunna


betecknas som det tredje äldsta tegelbruket i Uppsala.


Tegel- och lervaruindustrin var under många år en av stadens viktigaste närings-


grenar,  och utan tvekan den som var mest beroende av tillgång på råvaror med


särskilda egenskaper.


Traditions- och


symbolvärde


Traditions- och symbolvärdet är mycket högt. Dels är detta platsen för ett av de äldsta


tegelbruken i Uppsalas historia. Dels representerar platsen den industrigren som är


starkast förknippad med Uppsala och denna del av Uppland. Detta motiverar en


noggrann undersökning av platsen, och fördjupade studier av kartor


och dokument. Informationsskyltar bör sättas upp i området.


Från norr. Odlings-
lotterna ligger i ett
gammalt lertag i
områdets västra del. I
bakgrunden västra
delen av stugbyn.
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Stadsdel Kungsängen inre Fastighet KUNGSÄNGEN 1:23


Kvarter Sleipner Adress Dragarbrunnsgatan 78 B


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala Ångqvarns AB


1A magasin 1878 Lundberg Bransch Livsmedel, spannmål


1B tillbyggnad  troligen från 1902 Nuv. användning museimagasin


Situationsplan


Skala 1 : 1 500


Arkitektur Magasinet har en anonym och förenklad variant av de nystilar som användes på 1860-80-


talen. Ett vanligt klassicerande drag är den profilerade takfoten. En enkel profil finns också


över fönstren på trapphusen. I övrigt är det en traditionell symmetri som präglar exteriören.


Byggnads-


teknik och


material


Huset har en stark ursprungsprägel, trots att både fönster och färgsättning är moderna. Till


detta bidrar sockeln av granitblock, denn tunnputsade fasaden, de många äldre dörrarna och


takets slätplåt i skivtäckning.


Från väster. Magasinet var först symmetriskt, med trapphus mitt på var långsida. Senare förlängdes det med två föns-
ter. Troligen skedde detta 1902, när brännvinstillverkningen sattes igång vid kvarnen. Mältning av kornet utfördes på
magasinsbottnarna, och tillbyggnaden inrymde bl a en värmepanna. På en reklamteckning från 1910-talet ser man en
skorsten vid södra änden av magasinet.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Magasinet är ett karaktärsfullt och omistligt inslag i stadsbilden. Det är en i en grupp av


byggnader för livsmedelsindustri som bevarats vid korsningen Strandbodgatan-


Kungsgatan. Dess sneda läge berättar om järnvägens förlorade roll.


Traditions- och


symbolvärde


Magasinets koppling till Ångkvarnen nere vid ån är okänd för de flesta. Det betraktas


som en ålderdomlig nyttobyggnad i största allmänhet, där funktion och historia är


okänd. Som en i gruppen kring gatukorsningen förtjänar huset att lyftas fram som


representant för de äldsta industrierna och den äldre arkitekturen.


Från nordost. År 1877
anlades ett järnvägs-
spår i en båge från
bangården ned till
kvarnanläggningen vid
hamnen. Magasinet
byggdes snett för att
stå längs spåret.
Fortfarande på 1980-
talet låg rälsen kvar.


Plåtklädd gammal
trädörr på södra
gaveln. Putsen är
ganska tunt pålagd, så
att strukturen i muren
kan anas.


Den ursprungliga fön-
stertypen, liksom fasad-
dekoren, är samma som
på ångkvarnsbyggna-
den, som revs under
1940-talet. De nuvaran-
de fönstren är från 1970-
talet, och har en förenk-
lad postindelning och
spröjsning.
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Företagshistoria 1 8 6 4  anläggs en ångdriven tullkvarn vid Uppsala hamn. 1 8 7 4  köps den av det


nybildade Upsala Ångqvarns AB. Syftet är att driva kvarnrörelse samt tillverka och


förädla sprit. Läget vid hamnen är strategiskt för transporterna. De underlättas när


man 1 8 7 7  får ett stickspår från järnvägen till kvarnen. Halvvägs mellan bangård och


kvarn bygger man 1 8 7 8  ett stort spannmålsmagasin i samma stil som kvarnbyggna-


den. 1 9 0 2  uppförs ett brännvinsbränneri i anslutning till kvarnen. Av en reklambild


från 1910- talet framgår att magasinet då används som mälteri. Mältningen är ett led i


tillverkningen av brännvin med spannmål som råvara. Detta inleddes antagligen redan


1 9 0 2 , då bränneriet togs i drift. All lagring av spannmål sker  sedan omkring 1 9 0 0  i


silor, och det gamla magasinet hade antagligen blivit överflödigt som sådant. Sprittill-


verkningen upphör 1 9 4 5 , och magasinet får då, om inte förr, en annan användning.


Branschhistoria Upsala Ångqvarn växte snabbt till ett storföretag i Uppsala. På 1920-talet  var


Ångqvarn bland de medelstora handelskvarnarna i Sverige. Efter ombyggnader och


nybyggnader på 1940-50-talet  var industrianläggningen en av de modernaste i sitt


slag i Europa.


Brännvinsbränning anses ha varit en av de första riktigt lönsamma industrierna i


Uppsala. Man syftar bl a på kronobränneriet som anlades vid Ulleråker på 1790-talet.


Brännerier fanns under 1800-talet bl a vid Svartbäcken och i trakten av Vaksala torg.


Efter 1945 omstrukturerades brännerierna, och de mindre lades ned.


Nedan:
Från öster. Portarna vid de båda lastkajerna är
ålderdomliga trädörrar med ramverk och släta
speglar. Sockeln utgörs av stora kilade
grantiblock.


Höger:
Från sydväst. Den enkla lastkajen i trä används i
dag när museiföremål skall lastas in eller ut.
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Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 8:2


Kvarter Motorn Adress Bergsbrunnagat 3 (kontor)


Märstagatan 4 (verkstad)


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värdefull
PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag, Albinssons


1 kontor 1947 byggherre Verkstadsföretag AB


2 gamla verkstaden1947 Bransch verkstad


3 nya verkstaden omkr 1970 (smide, varmförzinkning)


4 nya verkstaden omkr 1980 Nuv. användning 3-4 verkstad 1-2 service


Kontoret vid Bergsbrunnagatan från nordost. Det tar upp nästan hela bredden på den långsmala tomten. Här blandas
påkostade material, som fasadens puts och kopparplåten på skärmtaket, med enkla material, som pappen på taket.


Situationsplan


Skala 1:2000
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Kontoret (1) ser ut som en låg villa  med ett flackt valmat tak.  Stilen är en försiktig


funkis. Gamla verkstaden (2) har en anonym odekorerad fasad, där de stora


fönstren är ett drag från den tid då dagsljuset togs till vara. De nya verkstäderna


(3–4) är rent funktionella byggnader, där dagsljuset tas in via högt placerade


fönsterband och där fasadelementen på ett brutalistiskt vis lämnats obehandlade.


Byggnadsteknik


och material


1947 års hus (1-2) är väl bibehållna, med ursprunglig puts och de flesta fönstren och


dörrarna bevarade. Kontoret gör ett påkostat intryck med skärmtak och stuprör i


koppar.


De nyare verkstäderna (3-4)har en fasader av obehandlade lättbetongelement, på tak


och gavelspetsar ligger trapetskorrugerad fabrikslackerad plåt.


Gamla verkstaden (2)
från nordväst. Till
vänster skymtar hörnet
på kontoret (1), till
höger nya verkstaden
(3-4).
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Miljövärde Kontoret spelar en ganska anonym roll i raden av företagslokaler längs


Bergsbrunnagatan. Verkstadsgården mot Märstagatan är en mera iögonfallande tung


arbetsmiljö, där material och maskiner hanteras inför öppen ridå.


Företagshistoria Grundat 1 8 9 0  av Albin Andersson som bleck- och kopparslageri. Från 1899 till


1 9 4 6  låg verksamheten på Kungsängsgatan.1 9 4 7  flyttade företaget till nya lokaler


på Boländerna. Vid 1950-talets början sysselsatte man ca 50-60 personer och hade


rostfriverkstad, grovplåts- och smidesverkstad samt varmförzinkning. Verksamheten


drivs i dag av fjärde generationen företagare, och man ägnar sig bara åt


varmförzinkning. Ca 7 anställda.  De äldre lokalerna är uthyrda till ett tjänsteföretag.


Branschhistoria I verkstadsbranschen finns många större och mindre företag i gränslandet mellan


hantverk och industri. Albinssons är ett typiskt sådant exempel, med kopplingar


framför allt till byggnadssektorn.


Traditions- och
symbolvärde


Albinssons är i dag ett av  den handfull äldre industriföretag i Uppsala, som under


årens lopp förblivit i samma familjs ägo.


Verkstadsgården i södra änden av fastigheten, vid Märstagatan 4. Vy från sydväst.
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Den yngre verkstadsdelen från sydväst. Byggnaden har en funktionalistisk, närmast brutalistisk arkitektur.
Konstruktionen med väggelement av lättbetong ligger bar, de horisontella fogarna är synliga medan de vertikala döljs av
enkla metalprofiler.
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Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 23:1


Kvarter Spolen f d Väveriet Adress Siktargatan 10, Sågarg 8-12


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Nordiska Metallduksväveriet


1 tråddrageri och bostad 1946 Bransch verkstad, manufaktur


2 lastkaj, kontor 1946 Nuv. användning (under rivning)


3 kontor, personallokaler 1937


4 vävsal 1937


5 vävsal 1924, till/ombyggd 1950-tal


6 kontor, personalbyggnad 1956


7 kontor, personalbyggnad 1956


Situationsplan


Skala 1:4000


Arkitektur Vävsalsbyggnaderna har funkisform, liksom det gamla personalhuset: lådor med låg-


lutande tak och stora fönster. Tråddrageriet med lastkaj samt nya kontoret och perso-


nalbyggnaden är fina exempel på 1940-50-talens typiska arkitektur med dekorativa


detaljer såsom fönsteromfattningar i puts, mönstermurning och smidda räcken.


Från söder. Till vänster den längsta fasaden mot Sågargatan. Tvåvåningshuset byggdes 1937 som kontor och
personallokaler. Den låga byggnaden i mitten är 1937 års vävsal, bortom den den något högre äldsta vävsalen från
1924. Fasaderna har under 70-90-talen klätts med lackerad korrugerad plåt, men de flesta fönstren är bevarade.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 3 4 5 1 2 6 7


Byggnadsteknik och material 3 4 5 1 2 6 7


Ursprunglighet 3 4 5 1 2 6 7


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


1920- och 30-talsbyggnaderna är helt inklädda i modern koorugerad plåt, och det


är braa fönstren (delvis täckta) och enstaka dörrar som är bevarade. 1940- och 50-


talshusen är mycket väl bibehållna. De flesta är i gult fasadtegel med enkla dekorativa


effekter, såsom utkragad fönsteromfattning med kantställda koppstenar. Plåtbeslag


och stuprör m m är i koppar. Fönstren har maskinglas i träbågar. Ett hus är putsat med


glimmerblandad genomfärgad puts i två kulörer.


Miljövärde Nordvirors byggnader dominerar kvarteret, och har mycket stor betydelse för


stadsbilden vid Siktargatan och Sågargatan.


Höger: Trådddrageriet
1 från 1946 är en udda
byggnad med höga
smala ljusintag av be-
tongglas. På baksidan
av huskroppen finns
två tjänstebostäder.


Nedan: 1956 anlades
en liten park och bygg-
des kontor och perso-
naIbyggnad i hörnet
Siktargatan-Sågarga-
tan. Tegelfasaden är
helt odekorerad. Puts-
fasaden (skymd) är
tidstypisk och sevärd.
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Företagshistoria Viraduk vävs av tunn metalltråd, och används framför allt i pappersbruken när massan


ska avvattnas och bli till papper. Företaget etableras på fastigheten 1 9 2 4 ,  av företrä-


dare för den tyska viratillverkaren Wangner. Man börjar med tre vävstolar och syssel-


sätter ca 30 arbetare. Under 1930-talet  växer tillverkningen kraftigt, och anlägg-


ningen byggs ut. 1 9 4 6  startar man ett avancerat tråddrageri för koppar- och rostfri


tråd. Nu sysselsätts ca 120 man på Uppsalas nionde största industriarbetsplats - min-


dre än Fram men större än Gahns. Under 1950-talet  utökar man ytterligare och an-


talet arbetare är nu ca 300. 1 9 6 4  är man ett av Europas största företag i branschen.


Ungefär halva produktionen exporteras.1 9 6 5  köper man in grannkvarteret Mejeriet i


öster, och en bit av  Mältargatan. Här byggs ytterligare vävsalar, bl a för 22 m breda


vävstolar. 1 9 6 7  byter man namn till Nordviror AB, men förblir ett dotterföretag till


Wangner. Metalltråden trängs ut av syntetmaterial och elektronik introduceras.  Per-


sonalstyrkan reduceras därför, till 200 på 70-talet  och till 100 på 90-talet . I januari


2 0 0 0  går Wangner ihop med en amerikanskägd tillverkare, Huyck. I april ges besked


om uppsägning av 65 personer och nedläggning. Fabriken är för liten, och konkur-


rensen är för hård. Under hösten 2 0 0 0  upphör driften. Vävstolarna flyttas till


Wangners fabrik i Reutlingen. Kvar i Uppsala blir bara ett försäljningskontor.


Branschhistoria Företagets produkter gick till en av våra viktigaste  industrigrenar, pappersbruken. I


Sverige fanns under 30-50-talen tre tillverkare av viraduk. Mot slutet av 1900-talet


hårdnade konkurrensen. Uppköp och sammanslagningar ledde till allt större enheter,


där Uppsalafabriken till slut slogs ut.


Traditions- och


symbolvärde


Det stora fabrikskomplexet var tämligen okänt i staden, men hade ett framträdande


läge i stadsdelen. Vartefter arbetsstyrkan minskade så  föll "Metallduken" i glömska.


De karakteristiska kvarvarande byggnaderna har ett stort värde som påminnelse om


en unik industriarbetsplats, som länge var ett tongivande inslag i stadsdelen.


Vänster: Tråddrageriet. Fösnter med maskindraget glas, murad omfattning, stuprör i koppar.
Mitten: Entré på hus 6 vid Siktargtan. Trappa i granit, omfattning i kalksten, dörrar och överbeslag i koppar.


Det ursprungliga företagsnamnet är etsat i överljusets glas.
Höger: Detalj av hus 7. Den ursprungliga fasadputsen är av mycket hög kvalitet, en glimmerblandad ädelputs i


två kulörer. Fönstret är ursprungligt med maskinglas. Det traditionella utförandet av blecket fungerar
utmärkt, tack vare bra material och skickliga hantverkare.
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Stadsdel Kungsängen yttre Fastighet KUNGSÄNGEN 1:17


Kvarter Ångkvarnen Adress Östra Ågatan 87


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Ursprungl. företag AB Upsala Ångqvarn


Bransch livsmedel, kvarn


Nr Byggnad Byggn.år arkitekt m m


1


2


3


4


5


6


7A


7B


8


9


1 0


1 1


1 2


1 3


1 4


1 5


Silo 1


Skeppselevator


–


kvarnbyggnad


kontor


jästfabrik


maccaronifabrik


mjölsilo


Silo 2


spannmåls-
mottagning
–


Silo 3


Silo 4


silo


in/utlastning


magasin,
verkstad


1908-13


1914 omb omkr 1960


(1974-80)


1940 Carl Ritzén


omkr 1960


1902 C A Ekholm


1942 packeri omkr 1970


1942


1945 och 1947


1980-90-tal


–


omkr 1970


1974


–


omkr 2000


Tage Rosenlind


Situationsplan  skala 1 : 1 500
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Från väster. Till vänster Silo 3 (11) bakom mottagningen (9). Skeppselevatorn (2) skymmer Silo 1 (1), bakom den anas
Silo 2 (8). Silo 1 har en förbindelse (3) till stora kvarnbyggnaden (4), som förbinds av kontoret (5) med jästfabriken (6).


Från öster. I vänstra kanten en av Lantmännens silor, med en elevator till Ångqvarnsområdet. Bakom elevatorn ses
jästfabriken (6), framför den några låga förråd etc (16). Nästa höga fasad är kvarnbyggnaden (4). Till höger om den mjöl-
silon (utan fönster, 7B) sammanbyggd med maccaronifabriken (7A). Därefter en liten silo i vitt (13). Framför dem det låga
magasinet (15). Bredvid detta in/utlastningshallen (14), därbakom den gråa Silo 4 (12) samt Silo 3 (11) under målning.


Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden Arkitektur 2 7 8 15 1 4 5 6


Byggnadsteknik och material 2 7 8 15 1 3 4 5 6


Ursprunglighet 2 8 11 12 15 1 4 5 6 7


Miljövärde - stadsbild 3 9 14 16 7 15 1 2 4 5 6 8 11 12


Dolda värden Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Två hörn på kvarteret utgörs av stora traditionella industribyggnader. Tegelfasaden är ty-


pisk för epoken. Pilastrar och listverk gör Silo 1 till ett nyrenässanshus, men de fasade


hörnen är ett drag från jugend. Jästfabriken har också drag av äldre arkitektur: en put-


sad takfot med rundbågsfris, gavlar med avsatser. Den släta fasaden och gavlarnas puts-


dekor har däremot jugendkaraktär. De rödmålade plåttaken är också tidstypiskt. Kvarn-


byggnaden  och maccaronifabriken är funkislådor med den utkragade takfoten som


enda dekor. Fabriken har funkisfönster. 40-talets silor är tidstypiska  lådor och cylindrar.


Magasinet har 50-talsutseende: tegelfasad med betongpilastrar, ett flackt sadeltak.


Kontoret är en litet prov påi 50-talets höghusarkitektur i glas och metall.
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Byggnadsteknik


och material


Byggnaderna från 1902 till 1942 utgör en provkarta på tegelbyggande  i olika stilar,


med olika kulör, förband, fogning och dekor. Socklar är utförda i granit, putsad be-


tong eller formgjuten betong. Silotorn finns i omålad betong, målad betong eller


plåtinklädda. Plåtarbeten finns i forma av platsmålade skivtäckta tak med traditionell


läggning, eller gesimsrännor och stuprör i koppar, eller fabrikslackerad korrugerad


plåt kring silocylindrar och i tillbyggnader. De flesta äldre fönstren har bytts ut, men


många bågar med blåst glas finns ännu kvar. Kontoret är en alldeles särskild uppvis-


ning av sin tids moderna material: pelare i rostfri plåt, fönster med aluminiumbåge och


fasadkassetter av emaljerad plåt.


Miljövärde Kvarteret har två ansikten, ett formgivet, med höga fasader av solida material, på rät


linje. Det är vänt mot Ågatan och årummet. Det dominerar sin miljö, och är t ex för båt-


resenären en självklar del av Uppsalas profil. En betydelsefull komponent är skepps-


elevatorn nere på kajen. Det andra ansiktet är anläggningens bakgård, med asfaltpla-


ner, järnvägsspår, magasin och silotorn. Det gör ettsplittrat intryck och är inte lika


estetiskt tilltalande, men det är ändå en på sitt sätt betydelsefull del av stadsrummet.


Höger:
Kontoret från omkring
1960. Fönstren på
jästfabriken till höger
är bytta, men färg och
indelning är väl
anpassade till
ursprungligt utseende.


Nedan:
Från nordväst. Från
vänster in/utlastning
14 (skymd), Silo 3, hus
10, spannmålsmottag-
ningen vid foten av Silo
2. I hörnet Silo 1, som
är ett sevärt blickfång
för alla slags resenärer
och flanörer.
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Företagshistoria 1 8 6 4  anläggs en ångdriven kvarn vid Uppsala hamn. 1 8 7 4  köps den av det nybilda-


de Upsala Ångqvarns AB. Syftet är att driva kvarnrörelse samt tillverka och förädla


sprit. Det är ett av stadens allra första aktiebolag, och vd för företaget blir grosshand-


lare H W Söderman. Han och hans ättlingar står sedan i företagets ledning till 1 9 6 4 .  


Läget vid hamnen är strategiskt för transporterna. De underlättas när man år


1 8 7 7  får ett stickspår från järnvägen till kvarnen. 1 9 0 2  bygger man en jästfabrik i an-


slutning till kvarnen. I1900-talets  början är Upsala Ångqvarn Uppsala stads enda


företag i miljonklassen.  I kvarn, jästfabrik och brännvinsbränneri arbetar ca 80 perso-


ner. 1 9 1 6  övergår man från ånga till elektrisk drift. Stora utvidgningar görs under


åren. 1 9 3 7  har Ångqvarn även ett stort modernt laboratorium. 1 9 3 9  invigs en ny


mjölkvarn, 1 9 4 1  en ny mjölsiloanläggning och maccaronifabrik, 1 9 4 5  och 1 9 4 7


nya betongsilos för spannmål. Företaget sysselsätter  1 9 5 3   ca 150 arbetare. Några


varumärken är vetemjölet Blixtgyllen och Blixt maccaroni. Nya betongsilos byggs


1947-48 , omkring 1 9 7 0  samt 1 9 7 4 . 1 9 8 9  datoriseras kvarnen. 1 9 6 4  har man


180 anställda, 1 9 7 4  85 och  2 0 0 3  38 st. 1 9 5 6  köps Ångqvarn av Kungsör-


nenkoncernen och 1 9 5 8  köper man in den största lokala konkurrenten, Upsala


Valskvarn. 1 9 6 6  tas Kungsörnen över av Svenska Lantmännens Riksförbund.


Sedan 1990-talet  hör Ångqvarn till Nord Mills AB, som är ett dotterbolag till


Lantmännens livsmedelskoncern Cerealia AB.


Branschhistoria Från 1914 ti l l  1958  hade Ångqvarn konkurrens av AB Upsala Valskvarn. Detta


företag gick in på andra sektorer, såsom ättiksfabrik och konstsidenväveri, och sålde


kvarnverksamheten till Ångqvarn. På 1920-talet  var Upsala Ångqvarn bland de


medelstora handelskvarnarna i Sverige. Efter ombyggnader och nybyggnader på


1940-50-talet  var Ångqvarns industrianläggning ett av de modernaste livsmedels-


industrierna i Europa. I dag  är Nord Mills i Uppsala landets nordligaste handelskvarn.


Jästfabriken från söder. Stadsarkitekt Ekholm skapar ett palats med strandtomt, när han ritar jästfabriken. På
tidstypiskt vis bryter han upp fasaden med mitt- och sidorisaliter (framskjutande partier i fasaden). Taket görs mindre
enformigt med hjälp av gavlar med mönstermurning och putsdekor, samt en fronton med urtavla och en skylt med texten
UPSALA JÄSTFABRIK. Sedan jästtillverkningen lades ned 1955 har byggnaden delvis stått tom, delvis byggts om för
nya ändamål. På taket till höger ses en ganska sentida påbyggnad.
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Byggnadshistoria Kvarnnäringen med sidoverksamheter har under 140 år förändrats avsevärt. Den har


vuxit i storlek, mekaniserats, automatiserats och bytt inriktning. Man har därför byggt


om eller ersatt byggnader som i vilken annan processindustri som helst. Det enda


som i dag påminner om den gamla ångkvarnsbyggnaden är magasinet i kv Sleipner,


som byggdes i samma stil. Kvarnområdet drabbades av brand 1 9 0 0  och 1 9 4 0 .


Jästfabriken klarade sig undan branden 1 9 4 0  och är i dag den äldsta byggnaden.


Traditions- och


symbolvärde


Ångqvarnen var den första industrin som etablerades i Uppsalas äldsta egentliga


industriområde, då kallat Hovstallängen. Det är i Uppsala unikt att en produktion finns


kvar på sin tomt sedan 140 år. Ångqvarnens byggnader bidrar först och främst till


stadsdelens identitet, men också till Uppsalas, som centralort i en bördig


jordbruksbygd. De symboliserar sambandet mellan stad och land, och utgör


landmärken i årummet och stadsbilden.


Detalj av Silo 1.
Fasaden är murad i
kryssförband med
profilerade fogar.


Skeppselevatorn
framför Silo 1 byggdes
omkring 1960. Den
ersatte 1914 års
elevator. Den
välmurade kajen
tillkom omkring år
1900.
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Stadsdel Boländerna yttre Fastighet BOLÄNDERNA 12:1


Kvarter Stickspåret Adress Danmarksgatan 24


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag LEA-Bolaget


1 1952 Ralph Erskine, Sören Wimmerström Bransch handel


2 tillbyggnad 1963 Fredriksén & Nedgard, Sthlm Nuv. användning Livsmedel (charkuteri)


3 tillbyggnad 1981 kontor


Vy från väster. Kontorsdelen mitt i bilden, med den bevarade ursprungliga entrén till vänster.


Situationsplan


Skala 1:3000
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Detta är Ralph Erskines enda verk i Uppsala. Det representerar en grupp byggnader


inom livsmedelssektorn från omkring 1950, med gemensamma drag i färg och form.


Det har tidstypiska drag: de utbredda huskropparna, de låglutande taken, det gula


teglet. Andra drag är mera originella. Typiskt för Erskine är att huset så att säga svävar,


genom att sockeln är indragen och upplöst till en rad murpelare. Gatufasaden är till


största delen  en slät, fönsterlös tegelmur. På kontorsdelen är den delvis genom-


bruten av fönster, inramade av en betongstruktur. En entré är bevarad med en


personligt formgiven dörr.  I norr finns en täckt gång vid lastkajen samt ett lågt staket


runt tomten, där stolparna av betong smalnar mot toppen, och är svartmålade.


Byggnadsteknik


och material


Fasad av trådskuret tegel i munkförband. Betong med tidstypisk slät finish. Flertalet


fönster kvar. Dörren mot nordväst i ädelträ, med ytor i kopparplåt med 50-talsform. Vid


den lilla lastkajen finns mur och stolpar av betong, där formsättningen använts på ett


dekorativt sätt. Förvanskningarna består i att nya entréer och fönster tagits upp, att ett


hängande skärmtak skrotats och att tillbyggnader i tegel och plåt uppförts.


Från norr. I förgrunden tillbyggnaden 2, där bl a Banankompaniet haft sina lokaler. Till höger hus 1 samt lastkajen.
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Miljövärde Den långa och fritt belägna fasaden gör att huset har ett betydande värde för stads-


bilden. Staketet i norr är enkelt men originellt utformat  och har därmed ett klart värde.


Företagshistoria Livsmedelsgrossisten L E Andersson anlitade Ralph Erskine när nytt lager, kontor


och butik skulle byggas. Under 1970-80-talen användes huset av Dagab partihandel


och Banankompaniet. Nu hyrs lokalerna av Andersson Tillman AB charkuteri och


Pharmacia.


Branschhistoria LEA-huset var ett stort grossistlager för sin tid. Produktion och distribution av livsme-


del har sedan dess blivit ännu mer storskalig och centraliserad. Det har medfört att


många tillverknings- och lagerlokaler som denna övergivits,  bytt funktion och byggts


om.


Vy från söder. Till höger
en del av tillbyggnaden
3. Innan den uppfördes
fanns ett skärmtak på
sydöstra gaveln. Det
bars upp av stag som
var fästade i två
betongstolpar på taket,
varav den ena syns på
bilden. Fönstren
närmast kameran är
troligen upptagna i sen
tid.
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Detalj från norr. Till
höger kontorsdelen
som är något högre,
hitom den en hall med
ett mycket flackt
sågtak. Båda har stark
50-talsprägel. Längst
till höger ses en del av
det speciellt utformade
taket vid lastkajen.Till
vänster tillbyggnaden
2.


Den ursprungliga
kontorsentrén, med
dörr i ädelträ skodd
med kopparplåt och
formgiven i bästa 50-
talsstil.
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Stadsdel Kvarngärdet inre Fastighet KVARNGÄRDET 27:2


Kvarter Noatun Adress S:t Olofsg Väderkvarnsg Salag


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Nymans Verkstäder


1 A verkstad 1899 C A Ekholm Bransch Mek. verkstad, cyklar, motor-


1B porrtvakt 1900, påbyggd 1911, 1921 cyklar, båtmotorer m m


1C verkstad 1932 G Leche, påbyggd 1934 GL Nuvarande Företagshotell: kontor,


1D verkstad 1941 Sten Hummel-Gumælius användning hantverk m m


2A kontor 1915, vån 3 1937 G Leche 3A+B verkstad 1917+19 T Kellgren, vån 3 1960-70-t


2B kontor 1922 S Lindsjö, vån 3 1937 G Leche 4 magasin 1936 Gunnar Leche


2C kontor troligen 1932 Simon Lindsjö 5 verkstad, personallokaler1947 Per Bohlin


Höger:


Situationsplan  skala 1 : 2 000


Korsningen S:t Persgatan-Väderkvarnsgatan från öster. I förgrunden kontoret, med övervåning och entré från 1937,
vänstra delen från 1915 och högra från omkring 1922. Mellan kontoret och tvärbyggnaden 1B står den första
verkstadsbyggnaden från 1899. Fram till 1937 var fasaderna i oputsat tegel, s k roh-bau. Då putsades kontorsdelen,
medan verkstaden putsades på 1960-70-talen.
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 1D, 5


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet 1D, 5


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Byggnaderna kännetecknas mera av nyttoarkitektur än av stiluppvisningar. Ett typiskt


drag för verkstäder ända fram till 1950 är de mer eller mindre tätspröjsade fönstren.


Här känns dock den äldsta huskroppen igen på att fönstren har stickbågiga över-


stycken och djupa utvändiga smygar. Taken skiljer sig också,de äldre är branta eller


brutna med breda kupor, medan de efter 1935 är  flacka eller platta. Riktigt ren funkis


syns i dag på gavlarna på 1947 års verkstad, medan de tidstypiska perspektiv-


fönstren på1937 års kontorsvåning på senare år har spröjsats. Hus 3 gör intryck av


funkis, men är resultatet av takombyggnad och fönsterbyte i sen tid. Färgsättningen


av alla byggnader är påfallande likformig; de vita fönstren, gula fasaderna och svarta


taken gör intryck av  1970-tal.


Byggnadsteknik


och material


Större och mindre förändringar har ägt rum sedan industrin flyttade. Tegelfasaderna


har putsats, flertalet fönster har bytts ut och ibland även förändrats; fönster och dörrar


har tagits upp eller satts igen. På taken ligger fabrikslackerad slätplåt i bandtäckning.


Det brutna taket på hus 3 har gjorts om till ett flackt sadeltak, och kuporna på hus 1 har


slagits ihop. Fortfarandehar dock fasaden mot Vädekvarnsgatan en genuin karaktär,


liksom 1947 års verkstad. Många fönster med blåst eller maskindraget glas finns kvar,


och den slammade eller kvastade fasadputsen har en autentisk prägel.


Kontorsentrén vid S:t Persgatan är till stor del bevarad.


Verkstad nr 5 från
söder. På översta
våningen fanns en
modern personalmat-
sal, och utanför den en
planterad takterrass.
Fasaden mot Salaga-
tan har traditionell in-
dustriprägel, med täts-
pröjsade stora fönster i
jämna rader. Gavlarna
har en tuffare funkis-
stil, rakt avskurna och
med ventilationsgaller
och små fönster ut-
strödda över fasaden.
Skärmtaket på denna
gavel påminner om det
som ursprungligen
fanns på andra änden.
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Miljövärde Byggnaderna har mycket stor betydelse för stadsbilden. Den långa fasaden längs


Väderkvarnsgatan är likformig i stort men varierad i detaljerna. Den utgör därmed ett


positivt inslag i gaturummet.  1947 års verkstad skänker med sina höga gavlar en viss


dramatik åt både S:t Olofsgatan och Salagatan. Gårdsrummen och omgivande parke-


ringar bevarar kvarterets karaktär av arbetszon.


Företagshistoria 1 8 7 3  grundar instrumentmakaren A F Nyman en finmekanisk verkstad i Uppsala, där


han gör sin första cykel 1 8 8 8 . 1 8 9 3  startar hans söner instrumentmakeri och veloci-


pedfabrik på Dragarbrunnsgatan. 1 8 9 6  tillverkas 100 cyklar av märket Hermes, och


1 8 9 8  har man 48 anställda. 1 8 9 9  byggs en ny fabrik i kv Noatun, där produktionen


fortsätter att växa, nu ca 500 cyklar per år av 70 anställda. Företaget expanderar kraf-


tigt 1900 -1920 , då man har 490 sysselsatta som gör 30 000 cyklar, och därmed är


störst i Skandinavien.  Under 20-30- talen köper man in konkurrerande industrier


och varumärken, såsom Crescent, och inleder motorcykeltillverkning. Allt större del


av kvarteret bebyggs. Vid slutet av 4 0 -talet tillverkas ca 150 000 cyklar per år, och fö-


retaget är norra Europas största och ledande cykeltillverkare, samt Upplands största


industri med ca 1200 anställda. Man har försäljningskontor och dotterbolag över hela


landet. Bilismen bidrar till att verksamheten måste breddas: 1 9 5 2  görs den första


mopeden, 1 9 5 4  den första båtmotorn och 1 9 5 7  den första gräsklipparen. 1 9 6 0


köper Monark i Varberg in sig i Nymans. Koncernen Monark-Crescent bildas, med


huvudkontoret i Varberg. Dit flyttas tillverkningen av cyklar och mopeder, medan båt-


motorer och transportmopeder skall byggas i Uppsala. 1 9 6 3  görs den sista cykeln


och  1965  flyttas övrig produktion till en nybyggd fabrik i Boländerna. Hela anlägg-


ningen i Noatun köps av  Uppsala kommun. 1 9 7 9  läggs den sista tillverkningen  i


Boländerna ned.


Gamla verk-
staden 1A,
gården från
söder. De ur-
sprungliga
fönstren er-
sattes med
de nuvaran-
de någon
gång på
1920-30-
talen. Den
ursprungliga
tegelfasa-
den putsa-
des efter att
Nymans flyt-
tat ut, likaså
byggdes
takkuporna
om till den
nuvarande
plåtklädda
vindsfasa-
den. T v
skymtar 1D.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Branschhistoria Den lätta verkstadsindustrin, och då framför allt cykeltillverkningen, var under en


period en av stadens viktigaste näringsgrenar. 1910 fanns fem företag som produce-


rade cyklar. Nymans hade på 40-50-talen erövrat en särställning i branschen. Företa-


get var en av flera Uppsalaindustrier som under 1900-talet framgångsrikt anpassade


sig till marknadens förändringar och utvecklades till branschledande koncern, men till


slut ändå  gick under, bl a som en följd av utländsk konkurrens.


Traditions- och


symbolvärde


Varumärket Nymans är fortfarande ett begrepp i cykelstaden Uppsala, som förknippas


med det gamla fabrikskvarteret Noatun. För många hör miljön också ihop med arbe-


tarstaden Uppsala, där industrierna satte sin prägel framför allt på denna stadsdel.


Övre vänster:
fönster på hus 1A mot
gården.


Nedre vänster:
Kontorsentrén S:t
Persgatan 30
skapades 1937.
Granit i den runda
trappan och kalksten
i dörromfattningen.
Dörrpartiet är från
1980-90-tal.


Höger:
Hus 1 D var den sista
förlägningen av gamla
verkstaden, ritad av
Sten Hummel-Gumæ-
lius 1941. Gaveln
med trapp- och hiss-
torn är i kantig funkis,
medan gatufasaden
anpassats till 1C från
1932.


Nedan:
Från söder. T v hus 4
från 1936, i mitten
gårdsfasaden av 1A,
till höger kontorets
delar 2C och 2A.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Librobäck inre Fastighet LIBROBÄCK 6:1, 6:2


Kvarter Skebo Adress Skebogatan 5-7


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Byggnadsfirma Gottfrid


1 kontor, personallokaler 1975 G Lindgren AB Lindgren AB


2 verkstad 1960, 1964 G Lindgren AB Bransch verkstad, byggnadssmide


3 verkstad 1954, 1956 Hans Skoglund Nuv. användning företagshotell


4 tvätthall 1964 Byggnadsf:a G Lindgren AB


5 verkstadstillbyggnad 1982


6-7 förråd, garage 1954-60-tal


Situationsplan


Skala 1:1500


Arkitektur Alla byggnader har en arkitektur där funktion och material har kommit i första hand.


Verkstaden 2-3 har en imponerande lång, låg baksida där murpelare bryter


enformigheten och skapar fack bestående av tegel och  spröjsade stora fönster.


Tvätthallen 4 är modernistisk på  typiskt 60-talsvis: en låda med platt tak, fasad av


tegel och plåt med fönsterband. 70-80-talsdelarna är typiska anonyma lådor, där


det industriella fasadmaterialet - lackerad korrugerad plåt - dominerar.


Byggnadsteknik


och material


De äldre husen är tämligen välbevarade.  Fasadteglet och  fönstren med träbågar och


maskinglas är genuina inslag. De enkla förråden i tomtens norra ände, samt bevarat


plank och grindar, är byggda på traditionellt vis. Där ingår återanvänd järnvägsräls,


rödfärgat trä och sinuskorrugerad eternit eller galvaniserad plåt.


Från sydost. Hus 3 (vänstra delen) och 2 har en lång, låg likformig fasad. På de flacka sadeltaket ligger papp. Foto SE.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Miljövärde Byggnaderna ligger ganska undanskymda, och ses bäst från gång- och cykelvägarna


samt från Skebogatan.


Företagshistoria Byggnadsfirman Gottfrid Lindgren var ett av Uppsalas tre största byggföretag. Det


köptes på 1970-talet upp av Stockholmsföretaget John Mattsson Byggnads AB, som


senare lade ned verksamheten i Uppsala. En grupp f d anställda tog då över lokalerna


och bildade Libro Mekaniska Verkstads AB. Sedan detta företag lades ned har


lokalerna delats upp och används av olika firmor.


Branschhistoria Under det ganska intensiva byggandet på 1950-60-talen gjordes allt större del av


konstruktionerna i förväg. De stora byggnadsföretagen hade egna verkstäder där de


förtillverkade framför allt stålkonstruktioner. Anders Diös AB hade liknande lokaler på


Kapellgärdet.


Traditions- och


symbolvärde


I dag är det praktiskt taget ingen som minns vem som lät bygga lokalerna. Möjligen


känner man till Libro Mekaniska.


Tvätthallen 4 har en
exteriör som känns
igen från 1960-talets
bensinstationer, med
de typiska vikportarna,
de högt placerade
fönsterbanden och
takfoten klädd med
korrugerad
aluminiumplåt.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Verkstadens norra del
2. Fasad och fönste är
ursprungliga.


Höger:
Längst i söder finns
enkla förråd byggda av
t ex räls, bräder och
korrugerad eternit.


         


Mot gatan ramas
tomten in av ett staket
eller plank med enkel
konstruktion. Det är en
karakteristisk del av
miljön.


Från väster. Från vänster kontor- och personalbyggnaden 1, följt av verkstadens tredje och fjärde etapp (2). Enstaka
dörrar eller portar är bevarade.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna Fastighet BOLÄNDERNA 22:5 22:6
del av 22:2


Kvarter Slakthuset Adress Sofielundsgatan 5-7


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värdefull
PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungligt
företag


Uppsala-Stockholmsortens
slaktdjursförsäljningsförening


1 Slakthus, kylhallar 1935, omb. 1940, tillb 1976 Bransch Slakteri, charkuterifabrik


2 Kontor, garage, bostad 1935, tillb. rökeri 1950 Nuv. användning lager, verkstäder m m


3 Djurstallar 1935


4 Hudlager, destruktion, fettsmälteri m m 1940 Gösta Hultman, Stockholm


5 garage, lager 1942 ombyggt till kontor m m 1963, ombyggt 1990-tal


Situationsplan Skala 1: 2000


Från sydväst. Till vänster djurstallet 3, till höger hus 4 som har kvar det ursprungliga taket av korrugerad
eternit. Här finns den enda utsmyckningen, en klassicistisk dekor på gaveln. Till vänster, utanför bilden, står
hus 5 på en egen tomt. Det har i flera omgångar genomgått total ombyggnad och ändrad användning, och
omfattas därför inte av värderingen. Foto SE.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Hus 1, 3 och 4 har en traditionell prägel, med sadeltak och måttliga taksprång. De är


odekorerade, utom 4 som har en gavel med nyklassicistiskt listverk. Hus 2 liksom den


ombyggda östra änden av hus 1 har något mera funkiskaraktär.


Byggnadsteknik


och material


Husen har tegelfasader murade i kryssförband. Många dörr- och fönsteröppningar är


igenmurade eller nyupptagna. En del fönster är ursprungliga, av trä, järn eller betong-


glas, men åtskilliga är utbytta. Någon ursprunglig innerdörr är återanvänd som ytter-


dörr. Ett tak har kvar ursprunglig korrugerad eternit, som fått en typisk patina. Andra är


omtäckta med modern korrugerad plåt. Genom tillbyggnader har karaktären förvan-


skats framför allt hos 1 och 2.


De många ventilationsskorstenarna, liksom skullportarna på en gavel, avslöjar att det


funnits djurstallar m  m i husen.


Miljövärde Husen är långa och låga. De ligger indragna och avskilda från gatan, och är därför


ganska tillbakadragna i stadsbilden.


Från nordost. Hus 2 har styckats av till en egen fastighet, och tegelfasaden är vitmålad. Till höger skymtar hus
1. Foto SE.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Företagshistoria Anläggningen byggdes 1 9 3 5  av SSF, Stockholmsortens Slaktdjursförsäljningsföre-


ning, med fler än 9 000 medlemmar i östra Mellansverige.  Placeringen valdes bl a där-


för att järnvägen fanns i närheten.1 9 4 0  kompletterades slakteriet med charkuteri-


fabrik, fettsmälteri, destruktionsanläggning m m. 1 9 4 2  byggdes en benmjölsfabrik


och ny destruktionsanläggning, samt en länga med garage och skyddsrum m m.


Efter bildandet av SGS, Stockholm-Gävle Slakteriförening,1 9 4 7  hade man 16 400


medlemmar. Produktionen ökade snabbt, och slakteri och charkuterifabrik m m


flyttades till en ny anläggning vid Danmarksgatan 26 med början1 9 6 0 . Charkuteriet


användes 1960-76  av Alvar Johansson Charkuteri AB.


1 9 6 3  flyttade SH-bygg AB sin verksamhet till området. Sedan dess har några hus


rivits och ett har byggts om mycket kraftigt. De hus som tas upp i värderingen har


fortfarande ett visst samband med varandra.


Branschhistoria I 1900-talets början fanns det många små slakterier. Under depressionsåren 1920-


30-talet  hade bönderna svårt att få avsättning för sina slaktdjur och få rätt betalt.


Bönderna samordnade sig därför och bildade slakteriföreningar i hela Sverige, med


målet att ha lönsamma slakterier i egen regi.


Traditions- och


symbolvärde


För många stadsbor är det nog inte bekant att Uppsala under större delen av 1900-


talet har varit en centralort för jordbrukarna i regionen. Det gäller såväl spannmål som


livdjurshandel och slakterinäring. Både gamla och nya slakteriet har spelat en viktig


roll i detta sammanhang.


Det gamla slakteriet är en viktig symbol för lantbrukarnas föreningsverksamhet. Det


representerar också ett betydelsefullt led i moderniseringen och  industrialiseringen


av slakterinäringen.


Från sydost. Till vänster hus 4 och gaveln på hus 3. Till höger f d slakteriet 1, där östra änden byggdes om till
två våningar 1942, för bl a personalrum. Längst till höger hörnet på hus 2. Foto SE.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna Fastighet BOLÄNDERNA 7:1


Kvarter Gudar Adress Östunagatan 3


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Uppsala läns hushållnings-


1 vaccinfabrik 1939 Olov Stylin, Örebro sällskap, TBC-avdelningen


2 hisstorn 1944 Simon Lindsjö Bransch kem.tekn., läkemedel


3 glasslager 1954 Bengt Kocken Nuv. användning verkstad, gym m m


4 kontor m m1955 Stig Kson Sandberg


5 lager 1959, ombyggn 1975


Situationsplan


Skala 1:1000


Från öster, till höger
bilförsäljningen vid f d
Holmens Bryggeri.
Härifrån ser hus 1 ut
som ett bostadshus
med ovanligt stora
fönster. Fönstren till
höger i övervåningen
är moderniserade,
övriga är från 1939.
Över gaveln sticker
hisstornet från 1944
upp (2).


Arkitektur Hus 1 har klassicistiska drag, såsom takvinkeln och den murade profilen i takfot och ga-


vel. Ett funktionalistiskt drag är att trapphuset bryter igenom takfallet och skjuter fram ur


fasaden. Mot gården är det mera funkis, med enkla "lådor" adderade till gathuset.


Byggnadsteknik


och material


Hus 1 har en tidstypisk slätputs. Fönstren är ursprungliga, utom perspektivfönstren en


trappa upp. Entrédörren är nyligen bytt. Sockeln är i konststen. På taket ligger lertegel,


och skorstenar m fl plåtarbeten på taket är på traditionellt vis rödmålade.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur 5 1-4


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Från väster. Om huset ser ut som en bostad mot gatan, så är det mera av arbetsplats mot gården. Här kompletteras det
klassicistiskt utsmyckade gathuset med några typiska funkisvolymer: en länga med flackt tak, ett hisstorn och en låg
huskropp med fönsterband över det avrundade hörnet.


Miljövärde Husen ligger vid en sidogata, men där spelar framför allt hus 1 en framträdande roll.


Företagshistoria Fastigheten har en omväxlande historia med vitt skilda verksamheter. Hus 1 byggs


som fabrik för TBC-vaccin för jordbrukets behov. 1 9 5 4  börjar Riksglass tillverka glass,


1 9 5 9  är det delvis livsmedelslager. På 80-talet  kursverksamhet, kontor, karateklubb


m m. 1 9 4 4  har Svenska Gummiforskningslaboratoriet en barack på tomten. 1 9 5 9


ersätts den med nuvarande barack för Kobias Fabriks AB, med okänd verksamhet.


Från väster. Baracken
hus 5 har en typisk
1940-50-talsexteriör.
Fasaden har
locklistpanel och taket
är täckt med lertegel.
Grundläggningen på
plintar beror på att den
uppfördes som ett
provisorium.
Permanent bygglov
beviljades1970.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna inre Fastighet BOLÄNDERNA 7:3


Kvarter Gudar Adress Alsikegatan 2


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Nylunds Pianofabrik AB


1 verkstad 1942 Byggnf:a A Fredlund, vind 1958 Bransch Verkstäder, instrument


2 bostad 1908, vindsinredn 1958 Per Lundquist Nuv. användning Nylunds Pianofabrik AB,


3 lager 1956 Per Lundquist försäljning och reparation,


4 passage 1965 Per Lundquist bostäder


Situationsplan


Skala 1:1500


Från väster. Husets äldsta del (2) vänder sin gavel mot kameran. Det var en villa i två våningar, med fyra fönster längs
gatan. 1942 tillbyggdes hörnhuset (1), och fönstren på villan byttes till de nuvarande. Takkupan är från 1958. På gården
finns lagret(3) från 1956, med tegelfasad och taklanternin.  Det bands 1965 ihop med stora huset med en passage (4).


Arkitektur Kring 1900 var detta ett bostadskvarter. 1908 byggdes en villa i 2 våningar i tidstypisk
jugendstil. 1942 gjordes en tre gånger så stor tillbyggnad, och huset gavs ovanligt
nog en 20-talsklassicistisk exteriör. Takfotens listverk är ett typiskt drag, liksom fönst-
rens spröjsning. Kombinationen av putsfasad och oputsad tegelmur är en kvarleva
från 1908. Verkstaden på gården har en rent funktionalistisk lådform.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Byggnadsteknik


och material


Slätputsen är välbevarad. Tegelytorna är murade i kryssförband med konvexa fogar.


Flertalet fönster är ursprungliga med maskinglas, medan entrédörrarna är moderna.


På större delen av taket ligger lertegel, och de äldsta skorstenarna är putsade.


Miljövärde Hörnhuset har en framträdande plats i stadsbilden. Det är en omistlig del i den grupp


av industribyggnader som finns i kv Gudar, Ställverket, Motorn och Turbinen.


Företagshistoria 1 9 0 6  inledde Emil Nylund tillverkning av pianodelar i en verkstad på den nuvarande


adressen. 1 9 2 8  flyttades tillverkningen till Vretgränd 22. 1 9 4 2  flyttades fabriken till-


baka till nybyggda lokaler på Alsikegatan 2. Pianotillverkningen upphörde 1 9 7 7 ,  fa-


briken hade då 60 arbetare. Sedan dess ägnar man sig åt reparation och renovering,


samt uthyrning och försäljning. Företaget är fortfarande i familjen Nylunds ägo.


Branschhistoria Pianotillverkningen var en kombination av finmekaniskt verkstadsarbete och avance-


rat möbelsnickeri. I slutet av 1940-talet var Nylunds en av nio pianofabriker i landet.


Traditions- och


symbolvärde


Nylunds Pianofabrik är ett begrepp för många äldre Uppsalabor. Det är ett hus som


passeras av många varje dag, på vägen till och från jobbet.


Från öster. Större
delen av huset upptas
av de lokaler som
inrymde pianofabriken.
Arkitekturen är ovanlig
för sin tid - en nyklas-
sicistisk pastisch som
skapades 1942 för att
anpassa en ny fabriks-
byggnad till en befintlig
jugendvilla och ett
intilliggande klassi-
cistiskt bryggeri från
1935. Huset är därför
svårt att
åldersbestämma.
Foto SE.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Stadsdel Boländerna (inre) Fastighet BOLÄNDERNA 8:1


Kvarter Motorn Adress Bergsbrunnagatan 1


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag AB Hjalmar Söderberg


1 kontor omkr 1949 Hilding Sundberg omb 1959- Bransch Beklädnad, konfektion


2 färdiglager omkr 1949 H Sundberg Nuv. användning Företagshotell


3 tillskärning, sysal m m omkr 1949 H Sundberg


4 personalentréer omkr 1949 H Sundberg


5 personalmatsal omkr 1949 H Sundberg


6 skorsten omkr 1949


7 garage 1959-65


Situationsplan Skala 1:2500


Från nordost, vid Bergsbrunnagatan. Närmast ses personalmatsalen framför den ca 15 meter höga skorstenen. På taket
ligger ett ursprungligt enkupigt falstegel. Östra fasaden är indragen och putsad, med en smal altan framför. Längst till
höger skymtar kontoret bortom färdiglagrets gulputsade fasad. In mot gården har många nya fönster och dörrar tagits
upp.


Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala    industri
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Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde


Arkitektur Fabriken består av fem huskroppar med olika funktion och egen karaktär i fråga om


form, tak och fönster. Den dominerande stilen är en tidstypisk folkhemsarkitektur,


som förenar traditionell form med funktionalismens praktiska fönster och avsaknad av


dekor. Till detta har lagts dekorativa detaljer, framför allt på kontoret: skärmtak täckta


med kopparplåt och burna av nätta pelare klädda med karosseripanel, franskt fönster


med räcke i konstsmide, burspråksfönster. Fasaderna är i rött tegel eller ljusgul


slätputs. Kontoret och personalmatsalen - i varsin ände - har fasad delvis i tegel,


delvis i puts, och sadeltak som vilar på taktassar och är täckta med tegel. Den största


huskroppen, tillskärning, sysal och pressning, har tegelfasad och ett norrvänt


sågtak av konventionell industrityp. Färdiglagret har  putsfasad och ett originellt


parallelltak. Entrépartiet har funkisform med tegelfasad och låglutande tak. Över


alltsammans reser sig skorstenen i rött tegel - det klassiska tecknet för industri.


Miljövärde Byggnaderna spelar en viktig roll i stadsbilden vid Bergsbrunnagatan och mot Kniv-


stagatan. Kontorets framsida har en huvudroll i miljön vid Bergsbrunnaplan, men är


något skymd av växtlighet. Skorstenen är ett karakteristiskt utropstecken i kvarteret.


Från sydväst. Till vänster kontoret 1, till höger den största huskroppen 3. Kontorets framsida har ett stort putsat parti.
Vid hörnet finns ett franskt fönster med smidesräcke, och på gaveln sitter ett asymmetriskt burspråksfönster. Båda har
typisk 1950-talsform. Fönstren har funkisindelning. Den ursprungliga takterrassen vid kontoret försågs med fönster och
tak på 1980-talet, i tidstypisk stil. Under årens lopp har nya entréer och fönster tagits upp mot söder på hus 3.
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Byggnadsteknik


och material


Alla material är av hög kvalitet: rött fasadtegel (murat i munkförband, som var mycket


vanligt under 1950-talet), tak med enkupigt lertegel, trappor i granit, fönsterbleck och


skärmtak i kopparplåt osv. Fönstren är de ursprungliga med maskinglas, och många


av de ursprungliga entréerna har kvar sina dörrar. Ett anspråkslöst inslag på tomten är


de två tidstypiska garagelängorna, helt i sinuskorrugerad aluminiumplåt.


Trots att byggnaderna haft annan användning i 45 år så är de förvånansvärt måttligt


förändrade. Sadeltaken har kvar sitt tegel, och färgsättningen av vindskivor m m har


bibehållits. Övriga tak har däremot moderniserats och försetts med breda


"sorgkanter" av svartlackerad plåt. Många nya fönster och entréer har tagits upp,


framför allt mot söder och mot gården. Mest iögonfallande är skärmtaket och


glaspartiet på takterrassen vid kontoret.


Företagshistoria Grundat 1 8 8 5 , aktiebolag bildat 1 9 0 7 . Tillverkningen och försäljningen inleddes


med barnkläder, men vidgades snart till herr- och damkonfektion som såldes över


hela landet, samt uniformer. Under många år såldes produkterna i en butik mitt i Upp-


sala. 1896 -1950  expanderade man inom kv Brynhild vid Dragarbrunnsgatan (se


KUNGSÄNGEN 9:7).  Under 1930-40-talen var man ett av Sveriges största företag


på sitt område, och man byggde fabriksfilialer i Örbyhus och Lövsta. Ca 500 arbetare


sysselsattes i Uppsala och ca 100 i filialerna. 1 9 5 0  flyttade man från city till


anläggningen i Boländerna. Företaget gick i konkurs 1 9 5 8 , och den nya fabriken


kom sedan att återanvändas för olika verksamheter. År 2003 fanns 14 företag i det s k


Söderbergska huset.


Kontorets huvudentré
från nordväst. Här finns
många karakteristiska
1950-talsdetaljer: det
lekfullt veckade skärm-
taket, som påminner
om taket på färdiglagret
strax om hörnet; takets
tunna stolpar klädda
med smal träpanel,
portvaktens lilla bur-
språksfönster, med ett
sexkantigt fönster på
motsatta sidan, det helt
uppglasade dörrpartiet
med ramverk i trä. Ett
annan kvalitet hos
huset är de äkta
materialen som åldras
vackert: granit, tegel,
puts och kopparplåt (i
tak och fönsterbleck).
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Branschhistoria Företagets utveckling är typisk för den svenska konfektionsbranschen. Efter ett halvt


sekel av hög kvalitet och expansion, så saknades motståndskraft när modet växlade


alllt snabbare, och konkurrensen utgjordes av masstillverkning och låglöneimport.


Traditions- och


symbolvärde


Söderbergska huset representerar först och främst ett kvalitetsmedvetet företag


som var framgångsrikt under många år. Det är, tillsammans med Kappfabriken på


Dalgatan, det enda riktigt välbevarade minnet av den industrigren som gav  arbete åt


så många Uppsalakvinnor under 1900-talets första hälft, men nu är avsomnad.


Skorstenen  är en omistlig symbol för denna anläggning. Den är dessutom den


enda större skorstenen som finns kvar bland alla de nedlagda industrierna  i Uppsala.


Ovan höger:
Från nordost, vid Bergsbrunnagatan. Det f d färdiglagret har en 50-talsmässig lätthet, där
den ljust putsade fasaden och det veckade taket är karaktärsskapande. Den moderna
svartlackerade plåten på kanten gör dock taket onödigt klumpigt.


Ovan vänster:
Mellan kontoret och färdig-
lagret finns ett smalt fasad-
parti, där den annars helt
likformiga munkförbandet
bryts av en dekorativ
mönstermurning med
diagonala koppskift.


Höger:
Detalj från öster. En platt
entrébyggnad 4 med funkis-
prägel ligger framför den
största huskroppen 3. Såg-
taket med ljusintagen vända
mot norr har använts framför
allt i verkstäder ända sedan
industrins barndom. Entré-
erna är till stor del ursprung-
liga, medan takkantens
plåtgarnering är sentida.
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Stadsdel Boländerna (inre) Fastighet BOLÄNDERNA 7:2


Kvarter Gudar Adress Alsikegatan 4


Sammanvägt värde Varsamhet
PBL 3:10


Särskilt värde-
full, PBL 3:12


Synnerligen märklig
KML 3.kap


Byggn.nr, ritad/byggd år, arkitekt, omb.år Ursprungl. företag Weilands Tryckeri AB


1 Tryckeri bostad1947, Carl Harald Hermodsson Bransch Grafisk industri


2 Uthus, förråd 1900-1930-tal Nuv. användning Kontor, verkstad, bostad


Situationsplan


Skala 1:1500


Tryckeriet (1) från
väster. Över dörren
står 19 WT 47, för
byggnadsåret och
Weilands Tryckeri.
Exteriören är mycket
väl bibehållen, med
ursprungliga dörrar,
fönster, fasadputs,
taktegel m m. Till
vänster skymtar
Nylunds pianofabrik.


Måttligt Högt Mycket högt


Synliga värden: Arkitektur


Byggnadsteknik och material


Ursprunglighet


Miljövärde - stadsbild


Dolda värden: Företagshistoria


Branschhistoria


Arbetslivshistoria


Traditions- och symbolvärde
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Arkitektur Tryckeriet har en tidstypisk form, en traditionellt präglad "folkhemsarkitektur", typisk


för åren kring andra världskriget. Mellan fönstren bryts den odekorerade fasadputsen


av en klassicistisk rusticering. Färgsättningen är också stilenlig.  Exteriören berättar att


det inte är ett bostadshus, men är i övrigt mycket lågmäld.


Förrådet (2) är ett traditionellt byggt större uthus, med lantlig prägel.


Byggnadsteknik


och material


Fasad och sockel är slätputsade. Entrén har en fernissad mönsterspikad panel, och


sitter i en dörrsmyg fodrad med tegel. Fönstren är ospröjsade med maskinglas. På


taket ligger tvåkupigt lertegel, och plåtdetaljernas gröna färg är en imitation av ärgad


kopparplåt. Skorstenarna är raka. Förrådet har en enkel träfasad, och fönstren är


återanvända 1800-talsbågar. På taket ligger korrugerad galvaniserad plåt.


Miljövärde Huset är inte iögonfallande, eftersom det omges av träd och högre byggnader, och


ligger vid en lokalgata. Den långa fasaden har ändå en stor betydelse för gaturummet.


Företagshistoria Weilands Tryckeri, grundat1886 , var knutet till den populära veckotidningen


Triumf, som gavs ut 1891-1979. Per Weiland var chefredaktör 1899-1911. 1891-


1 9 7 2  trycktes tidningen på Weilands Tryckeri i Uppsala. Var tryckeriet låg före 1947


är dock okänt. 1972-77  hade Upplands Grafiska tryckeri här (en avläggare till Appel-


bergs Boktryckeri). I dag har en elverkstad lokaler i huset, som ägs av släkt till Weiland.


Branschhistoria Tryckerinäringen i Uppsala växte fram kring kyrkans och universitetets behov, och det


uppkom en marknad för både större och mindre företag. Weilands var antagligen ett


av de första tryckerierna som flyttade från stadskärnan till ett industriområde.


Traditions- och


symbolvärde


För många äldre Uppsalabor är huset förknippat med Triumf, "Skandinaviens


allmänna vecko-journal".


På nordöstra gaveln finns dessa
dörrar till tryckeriet.


Från väster. Södra änden av förrådet (2). De återanvända fönsterbågarna har blåst
glas och beslag från 1800-talets mitt. Foto SE.
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