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K’ Fjalar Uppsala. Byggnader och bebyggel
semil/ö.

Inför planliiggning av fastigheterna Kungsingen
14:1 m.fl., del av kv. Fjalar, har pä uppdrag av
Arcum arkitekikontor genomförts en utredning
samt gjorts en bedömning av det kulturhistorisk
a
virdct i byggnader och bebyggelserniljö inom plan
omrädet. Utredningen har omfattat besiktning och
dokumentation samt genomgäng av ritningar och
protokoll frän sammantrilden i hyggnadsnimn
den i
Uppsala, material som förvaras i Stadsarkivet i
Uppsala, material i Upplandsmuseets arkiv samt
genomgäng av tidigare inventeringar av bebyggel
sen i Uppsala (Stadsbildens framtid, 1964, och
Uppsalas byggnader. 1991) samt den inventeri
ng av Uppsalas industrimiljöcr som genomför
des
2003. Utredningen har genomffirts av Karl Joha
n Eklund, fd. Länsantikvarie.

Fastigheten Kungsängen 14:1

/

Tomten
(hus A) en magasins- och
Fastigheten är bebyggd med sammanlagt tre hus, ett bostadshus
(Hus C).
kontorsbyggnad (Hus B) samt sarnmanbyggd med denna ett garage

Merparten av tomten är avgrusad.
Bakom hus A är en gräsmatta anlagd.
[lär stir en schersminbuske. Likasä
finns en gräsmatta pä den inre delen
av tomten, den som vetter mot
järnvägen. Här växer syrénbuskar,
tvii buskar äkta fiuider, en druvflädcr
buske och en äkta kaprifol. Pä denna
del av tomten och i hörnan mot
magasinet stär ett magnifikt piiron
träd. Pä staketet mot järnvägen
klättrar humle. Lupiner och mahonia
växer spritt. Till vänster om ingängdn
till hus A finns ett trädäck med en
murad grill. Triidiickct avgränsas av
en enkel spaljé med vildvin. Tomten
har inte skötts pfi flera är och är nu
förvildad. Ett staket avgränsar
tomten pä tre sidor. En dubbeigrind i
järnsmidc mellan ett par grindstolpar
av grova rör leder in till tomten frin
Fjalars gränd.

Hus A
Envinigt bostadshus av trii med inredd vind. Sadeltak belagt med tvikup
igt tegel. Gameringar och
stindrLinnor av plLit Skorstenar i tegel mcd utkragade krön. Senare utbygg
nader pi norra hingsidan.
Tidigare reveterat, numera tilltiggsisolerat och panelat med stäend
e ohyvlad lockpanel. Sentida
spröjsade fönster. Avfiirgat i gratt mcd avvikande blä snickcrier. Uppfö
rt efter 1876.
Huset innehiiller tvä lägenheter, en pä bottenvaningen och en pä
vindsvLiningcn. Pä bottcnväningen finns tamhur, kök, dusch och
WC samt sammanlagt ytterligare fim rum. Dörrar, snickeriei
tapeter, golv- och takmateriel är genomgaende fran sen tid (19701980-tal). Endast en äldre dörr är bevarad. Alla äldre eldstäder är
utrivna.
Pa övre väningen finns kök, badrum samt tva rum. Här är äldre
dörrar bevarade, dock med päspikad masonit. Likasi är äldre
snickerier i form av goivsocklar och foder bevarade. Köket har en
platsbyggd skäpinredning frän 1940-1950-talet. Taket i köket är
klätt mcd masonit. Gavelrummet har pappspänt tak.
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Historik
Huset uppfördes efter byggnads
nämndens beslut i januari 1876.
Byggherre var banrnästaren G. R.
Snäll, som också har signerat
byggnads-ritningen. Huset, som
ursprungligen hade en enkel
rektangulär grundplan, rymde på
bottenvåningen två lägenheter,
en om kök och tre rum, en om
kök och två rum. Samtliga ruin
var försedda med kakelugnar.
Vinden var oinredd.
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a och trapphus pi fasaden in
1 april 1903 lämnar byggnadsnämnden tillstånd till att bygga en verand
innebar att några väggar
mot gården samt till att slå samman de båda lägenheterna till en, vilket hl.a.
flyttas samt att en kakelugn tas bort.
Verandan byggs ut till sin
År 1910 i september ger byggnadsnämnden tillstånd till förändringar.
äckta takkupan tillkommer.
nuvarande storlek. Vindsvtiningen inreds, vilket medför att den långstr
och uppvärmes dessa rum jämte.. .rnedelst
Kakelugnarna i bottenvåningen tas bort
rökgång till den befintliga
centraluppvärinning, hvilkens panna uppsåttes i tamburen No 2 med
rökpipan.” Byggherre/sökande är nu gårdsägare C. Lundqvist.
“...

tillstånd att installera en
År 1922 får dåvarande ägaren Almqvist & Wicksells Boktryckeri AB
källaren samt till att reparera
eldstad i övre våningen och 1948 ges tillstånd till att anordna pannrum i
de båda lägenheterna. Troligen tillkom badrum då.
rit att mycket av det
Därefter har en rad förändringar genomförts som sammantaget innebu
rt.
ursprungliga och autentiska har sopats undan såväl exteriört som interiö
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Hus B
Tvi\’änig kontors- och magasinsbyggnad av sten. Flackt sadeltak belagt mcd korrugerad plät.
Panelad och mälad pä samma sätt som hus A. Sentida fönster. 1 bottenvaningen är fönstren försedda
med galler pa insidan. Uppfört efter 1921.

Byggnaden innehäller pä bottenväningen tvä stora lagerutrymmen, varav det främre har en nägot
mer anspräksfull karaktär. Längs längsidan mot gärden är fyra kontorsrurn inredda samt en toalett.
Övre planet är inrett med kontorsrum av 1950-1 970-tals standard med gabondörrar, heltäckande
mattor, glasfiberväv pä väggarna samt porösa plattor i taken.

5

J-listorik
ckeri tills1ind att l’ uppIra en
1 april 1921 ger byggnadsniimnden Almqvist & Wicksells Boktry
n anförs att byggnaden ska
magasinsbyggnad. Ritningen Lir signerad Victor Holmgren. 1 ansöka
s med beton och
av ccmenttcgel (s.k. Ii-sten). Stödjepelarna vid viggama skola ingjnta
uppföras
armcras.
ad.
Magasinet har dLirefter byggts om till kombinerad lager- och kontorsbyggn
“..
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HusC
Envinig garagebyggnad a tegel med pulpettak, belagt med korrugerad plåt. Putsade fasader.
Byggnaden rymmer två separata garage med panciade dubbcldörrar. Det ena garaget har en
smöljgrop. Uppfört efter 1876. Ombyggt efter 1923.
Historik
1januari 1877 beviljar byggnadsntimnden tillstånd att till hus A uppföra ett uthus i korsvirke med ett
flihus och en större vedbod, en mindre vedbod samt ett avtride.

Almqvist & Wicksells ansöker i april 1921 och ijuni 1923 om att fa bygga om uthuset till bilgarage.
Byggnadsnämnden ger slutgiltigt tillstånd till atgärden i augusti 1923. Till grund för bygglovet fanns
en ritning, signerad Victor Holmgren.
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Fastigheten Kungsängen 14:2
Tomteii
1-luvuddelen av tomten upptas av byggnader. Resterande delar utgörs av hiirdgjorda ytor.

1

1

Hus A
magasin
Tvavinig kontors- och restaurangbyggnad av tegel med korrugerat piattak. Uppförd som
för sitt nuvarande
enligt ritningar godkftnda 1885. Påbyggd enligt ritningar godkinda 1896. inredd
indaniiil med bl.a. restaurang 1982.
Hus B
fabriksbyggnad
Vcrkstadsbyggnad av tegel mcd tak av slätphit i en och en halv viining. Uppförd som
enligt ritningar godkiinda 1885. Ombyggd enligt ritningar frun 1922 av Victor Holmgren.

hus C

(]Lirdsbyggnad av tegel med plättak i en våning, uppFörd enligt ritningar godkända 1908.
Hus A, B och C utgör ett sammanhängande komplex. Fasaderna ir murade i kryssförband och har en
artikulerad dekor bestående av blinderingar, Förkroppningar, utkragningar och sägskift.

1
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Putsen i blinderingarna ur rosaflirgad och
utförd som slamning. Komplexet har sin
huvudfasad vänd mot bangärden, vilket
visar på vilken betydelse järnvägen hade
för den verksamhet som bedrevs här.
Utformningen följer ett nationellt och
internationellt mönster för hur industribyggnader skulle utformas vid den här
tiden Taktiickningen är från senare tid
och består av fabriksiackerad slälplät
(hus B) respektive kornigerad svart plåt
(hus A). Fönstren är genomgående
utbytta under senare är.

IIisioiik
juli 1885 beviljar byggnadsnLimndcn godshgaren Aug. Liljedahl tillstLind att inom ftsLigheten fi
uppföra ett magasin (luis A) samt en verkstad som enligt ritningen skulle inrymma verkstad, smedja,
sliparrum, maskinrurn, eldrum, plats för ingpanna och en hostadsdel om ett rum och kök samt
kontor. Pä vindsviiningcn pä gaveln mot jhrnvägen redovisas en plätvcrkstad och en torkria (hus B).
•

1 tillstiindet skrevs in som slirskilt villkor, att skorstenen skulle hälla tillräcklig höjd och förses med
gnistslLickare. Av beslutet framgiir klart och tydligt vad för verksamhet som skulle drivas i
verkstaden
,den större byggnaden, hvarinorn skulle anbringas snickerifabrik att drifvas med
ängmaskin...”
“.

Tre är senare, dvs är 1 888 ger byggnadsniirnnden tillstånd till att inreda en plåtslagarverkstad i
magasinet (hus A). År 1896 ges tillstånd till att bygga på magasinet (hus A) “...samt derå upptaga
fönster i enlighet med denna ritning...” för att anordna ett torkrum.
Uppsala Industrifabrik får 1908 tillstånd att bygga tak över en del av gården samt till utökning av
verkstäderna (hus C).
Därefter sker succesiva förändringar av byggnaderna för att anpassa dem efter de verksamheter som
drivits här. Vid dessa förändringar har uppmärksamhet ägnats åt att bibehålla byggnadernas exteriör
som idag framstår som välbevarad.
lo

Fastigheten Kungsiingen 14:3
Fyravänigt bostadshus av sten med putsade fasader. Sadeltak bclagt med tegel. Uppfört enligt
ritningar frän 1936 av Aneker, Gate & Lindegren. Ingår inte i planomrädet.
Fastigheten Kungsiingeii 14:4
Femvänigt bostadshus av sten med putsade fasader. Inredd vind under sadeltak täckt med plåt.
Uppfört enligt ritningar frän 1957 av Wolter Gahn. Ingår inte i planområdet.
Fastigheten Kungsäiigen 14:5
Obebyggd. Här fanns så sent som 1991 en lagerbyggnad av trä i en vaning. Idag en hårdgjord yta
som fungerar som parkeringsplats.
Fastigheten Kungsiingen 17:1 (del av) samt fastigheten 1:2 (del av)
Dessa båda utgör en enhetlig yta som är hardgjord och utnyttjas som parkeringsplats. På fastigheten

1:2 växer en praktfull lind och på fastigheten 17: 1 en mindre lind omgiven av spireor.
Värdering
1 Stadsbildens framtid frän 1964 uppmärksammas bebyggelsen i kv. Fjalar inte speciellt. 1 Uppsalas
byggnader fran 1991 redovisas byggnadskomplexet på fastigheten 14:2 som kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. 1 inventeringen Uppsalas industrimiljöer frän 2003 ges följande beskrivning av
husen på 14:2. Detta är Uppsalas mest karakteristiska äldre industribi’ggnad. Placeringt’n är ti’dligt
kopplad till järnvägen; den mest artikulerade fisadeii är vänd mot bangård’n. Skärmgavel med
avsatser är mycket vanlig på indusirib’ggnader vid den här tiden. Fasaden är i tegel mcd dels
mnurad dekom; dels putsade blinderingam: Stilen är en slags tcgL’lromanlik nied klassicerande
grundformem; regelbundet placerade lisener (släta pilastrar) och profilerade listverk 1 ta/c!bten.
Sammantaget ges byggnadskomplexet ett mycket högt värde vad gäller arkitekturen och dess
betydelse för stadsmiljön, ett högt värde när det gäller byggnadsteknik och material samt
ursprunglighet.

Den bedömning av det kulturhistoriska värdet som görs i denna inventering gäller fortfarande. Vid
planändring är det därför angeläget att byggnadskomplexet inom fastigheten 14:2 bevaras i sin
helhet och i sin nuvarande yttre form samt att bevarandet garanteras med precisa föreskrifter vad
gäller byggnadernas exteriör. Vid framtida underhåll är det angeläget att söka återskapa detaljer i
byggnademas ursprungliga yttre utformning.
Med bebyggelsen på fastigheten 1 4: 1 förhåller det sig annorlunda. l3ostadshuset, hus A, har genom
utbyggnad av veranda och trapphus förlorat sin ursprungliga form. Fasaderna har kraftigt förändrats
genom att de tiliäggsisolerats och panelats med stående ohyvlad lockpanel. Invändigt är huset pä
bottenplanet helt förändrat. På vindsplanet har den ursprungliga rurnsindelningen bibehållits samt en
del ursprungliga snickerier. Uppförandet av kontors- och magasinsbyggnaden (hus B) rörändrade
karaktären pi det som ursprungligen var en ren bostadsfastighet. Hus 13 har förändrats exteriört
genom att det panelats och Ritt nya fönster. Sammantaget kan konstateras att bebyggelserniljön på
14:1 har förändrats på ett sätt som gör att de kulturhistoriska och miljörnåssiga varden är kraftigt
reducerade.
Beträffande vL’gc’tationeml inom planområdet bör linden inom fastigheten 1:2 samt päronträdet inom
14:1 uppmärksammas som de karaktärfulla och miljöskapande träd de är.

Uppsala i augusti 2013
Karl Johan Eklund

