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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.
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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.
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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.
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