
UPPSALAS INDUSTRIMILJÖER 2003 1 (3)

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


