
Sundsvalls Nyheter.

Hur var Sundsvall förr och vilka historier vilar staden på? 
Det och mycket därtill kan du i samband med Stenstans-
dagarna få reda på – direkt från hästens mun.

Jag ska be om att få ställa en fråga och besvara den själv: 
Vad är Sundsvall mest känd för? Svaret är Sundsvalls-
branden 1888.
Jag vill därefter ställa en följdfråga som jag dessvärre inte 
själv kan besvara:
Varför är inte platsen där den startade markerad?

Ta dig en fi ka med en pensionär som har mycket att berätta 
om Stenstan, eller ta dig en tur i trampbåt eller kanot på 
Selångersån. Om du paddlar kanot får du dessutom en 
sammanfattning av Sundsvalls historia på vägen.
Stenstansdagarna är en fest i dagarna tre, med aktiviteter, 
kultur och nöje för alla åldrar. Allt med det historiska 
perspektivet som ger en extra och spännande dimension åt 
hela helgen.

”Sundsvalls stenstad är en enastående stadskärna i norra 
Europa”. Det skriver vetenskapsjournalisten Nils Johan 
Tjärnlund i sin bok ”Staden som reste sig ur askan” som 
presenterades på förra årets Stenstansdagar. Och att så är 
fallet får man bekräftat gång på gång när man talar med 
besökare i Sundsvall.
”Jag går upp tidigt på morgonen och går runt och njuter av 
den omväxlande arkitekturen och alla olika detaljer på hu-
sen”. Det sa en man från Skåne som var här som turist för 
första gången och som bodde på ett av hotellen i Stenstan.

Se upp!
Som Sundsvallsbor har vi nog ofta varit lite hemmablinda 
för den unika stadskärna som Stenstan utgör. Men med 

Fika med en pensionär

Krönika: Var är minnesmärket?

Stenstansdagarna 
-en spännande och annorlunda stadsfest
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Från vänster: Lars Häggström, Anders Sällvin, Anders Ham-
marberg och Nils Wide.

Lekande barn från Högoms skola. Rebecka Tunell, Denice Persson Feist och Vilma 
Gustafsson.

KARTA: SVENÅKE BOSTRÖM

FOTO: KENNETH FAHLBERG

FOTO: HANNA AXELSSON

Stenstansdagarna, som i år arrangeras för tredje året i rad, 
har många fått en ny syn på de hus man passerar när man 
fl anerar eller shoppar i stan.
Uppmaningen kan komma från många håll. Från de his-
toriska personerna i de dramatiserade stadsvandringarna, 
från Västermalmselevernas berättelser under paddelturen på 
Selångersån, eller från Tommy Jansson som kryssar runt i 
stan med sin gamla brandbil. Uppmaningen är Se upp!
Titta på alla vackra hus och speciella utsmyckningar.
Du har väl till exempel inte missat soluret på Granska 
huset vid Stora torget?

Se ned!
Om du däremot tar mod till dig och följer med på någon 
av takvandringarna i Stenstan, då blir naturligtvis uppma-
ningen den motsatta; SE NED på de vackra byggnaderna, 
eller kolla i tinnar och torn på nära håll. 
Från taket på In-gallerian får du en fantastisk utsikt över 
hela Stenstan.
Läs det fullspäckade programmet på sista sidan och planera 
vad du ska göra den första helgen i september. Enda pro-
blemet är att det kan bli svårt att välja.
S.B

Halsband
1150:-

Ring
Hjärta      4.500:-

Ring
Lotus från 9.500:-

Armband 595:-
Berlocker från 240:- Mitt på torget, Torggatan 8

MÄRKESBUTIKEN � SMYCKEN

Klä dig i 1890-talsmodet
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Sedan den 1 juni i år har jag haft förmånen att samordna 
årets Stenstansdagar. Jag har läst böcker om och mött ”eld-
själar” i den stad som brann så våldsamt den 25 juni 1888. 
Genom de vackra gamla husen, historierna och männi-
skorna – de som var med, de som minns eller vet att berätta 
– har jag stannat hemma i Sundsvall men ändå rest. Jag 
har mött Oscar Knaust, Frida Stéenhoff , Kai Gullmar med 
fl era. På kvällarna har jag läst om Vibeke Olssons Bricken 
på Svartvik eller om familjerna Krampe, Leander, Koludden 
och Näsholmen på Vänskapsgatan i Karl Johan Rådströms 
fascinerande skildring av livet i Tvåberga efter den stora 
branden.

I berättelser från sågverkstiden, Sundsvallsstrejken eller från 
tiden efter branden, via utställningar, historier och musik, 
har jag känt kopplingar till min egen historia och berörts så 
att jag vill veta mer! Jag tror att när vi möts och berättar vår 
historia för varandra så kan vi inte undgå att beröras. Om 
vi känner till vad som varit, vad som hänt här förut, så kan 
vi fl äta ihop det med oss själva och bli mer aktsamma om - 
och tacksamma för – det vi har. 

En resa i tideN
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Denna sommar har jag inspirerats av alla som med stor en-
tusiasm bidragit till det program för Stenstansdagarna 2011 
ni nu kan läsa om och ta del av här. Att möta vår stads his-
toria genom alla dessa engagerade och kunniga människor 
har gjort mig stolt och glad. Nu är det er tur! 

Kom till Stenstan och njut av historiska dagar för alla! 
Delta i olika slags stadsvandringar, visningar eller gam-
meldags lekar, fi ka med en pensionär eller gå på tesalong 
med Lars Ahlin, åk häst och vagn eller gammal brandbil, ät 
kolbullar eller paddla längs Selångersån, se på konst, teater 
och dans, hör musik och minnen, handla på marknaden 
eller i våra butiker. Lär dig mer om vår gamla handels- och 
sjöfartsstad, se fi lmen om branden eller gå vår tipsslinga. 
Det mesta är gratis!

Välkomna till Stenstansdagarna 2011! 
PS: Kommer du ”gammeldags klädd” så har du chans att 
vinna fi na priser. Läs mer på sid 8. DS.

Malin Berglund, Projektledare

Missa inte detta

Ållateatern 
i Hedbergska parken

Lö 13.00

1
Att paddla genom 

historien längs 
Selångersån

Lö & sö fl era avgångar 
från Solgrytan vid ån.

2
Berättelser från 

Sågverksepoken. 
Wiqtor Ådahl sjunger och 

berättar i Esplanaden
Lö & sö 11.30, 
12.30 & 14.00.

3
Sundsvalls 

Mässingssextett
som spelar brunnsmusik 

i Vängåvan
Sö 13.30

4
Att åka den gamla 

brandbilen
Avgångar fr. Turistbyrån 
varje hel tim. Lö 11.00-
15.00, sö 12.00-15.00.

Pris 40 kr/vuxen, 
20 kr /barn.

5

MASSOR AF SMYCKEN
FRÅN EFVA ATTLINGS

KOLLEKTION!

Malin Berglund, Projektledare 
Stenstansdagarna

Vi syns under Stenstansdagarna
Omsorgsfullt bakat från grunden, både för öga  

och mun, till vardag och fest kan du hitta  
hantverket hos oss.

Varmt välkommen!



Specialnummer av Sundsvalls Nyheter Stenstansdagarna 2-4 september 2011 3

fotokollage

Så här såg det ut i Ahlströms bokhandel på Storgatan 28. 
Som senare blev Löfgrens bok. Bilden tagen omkring 1900. 

Högtidlig uppställning framför den nya brandstationen i 
korsningen Köpmangatan – Skolhusallén. En brandstation 
som var i drift fram till 1957 när Räddningstjänsten fl yt-
tade till den nuvarande stationen på Skönsmon.
Foto: Brandkårens arkiv

På Storgatan 64 låg Svensson & Carlssons diversehandel, 
men det var livsmedel som dominerade. Inredningen fi nns 
idag bevarad i Skvaderboden på Norra Berget.

Sundsvalls nya trupp av brandsoldater uppställda framför 
den provisoriska brandstationen i Järnvägsparken, mellan 
Järnvägsstationen (nuvarande kasinot) och Strandgatan. 
Denna brandstation uppfördes redan hösten 1888.
Foto: Brandkårens arkiv

Café Wänhem i korsningen Esplanaden – Rådhusgatan var 
ett av Sundsvalls många kaff éer. På fönstret stod ”Nykterhets 
Café Wänhem”. På platsen ligger nu det vi kallar ”Blå huset”.

När den nya brandstationen på Köpmangatan togs i bruk 
var det fortfarande de hästdragna brandredskapen som 
dominerade. Men nu fanns också en nyinköpt motorspruta 
bland utrustningen. Bilden är tagen 1913.
Foto: Brandkårens arkiv

MÅNDAG-FREDAG 10-19, 
LÖRDAG 10-17, SÖNDAG 12-16

NORRLANDS STÖRSTA CITYGALLERIA I TRE KVARTER PÅ STORGATAN 26-40 I SUNDSVALL 
- EN DEL AV STENSTAN. INSUNDSVALL.SE

FLANERA I VÅRA MODERIKTIGA BOUTIQER 
OCH AVNJUT EN LUNCH VÄRDIG EN TRÄPATRON, 
ALLA VECKANS DAGAR

ÖPPET ALLA DAGAR 
FÖR SKÖN SHOPPING Förläng 

Sommaren
Hos oss är evig sommar året om
avnjut en middag med ett glas vin,
lunch, enklare maträtt eller en fika 

Lunch mån-fre 11:00-14:00. 

À la carte mån-lör efter 16:00. 

Afterwork mån-fre 16:00-18:00. 

Kvällsöppet mån-lör till 22.00

060-611891

www.innergarden.se
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Nyheter!

Mån-Fre 10-18, Lörd 10-15
www.butiktrojan.se

Välkommen!

Flera modeller 
Ljung, brun & svart

399:-Koftor

Hjälp med renovering 
och inredning
Effect utför allt ifrån 
totalrenovering till
inredningsråd.

Ring idag och boka en 
tid för ett kostnadsfritt 
besök i ditt hem eller 
på din arbetsplats.

Inredning av privat o offentlig miljö
Tel: 060-12 05 09.  www.effect-sundsvall.se

Med spårvagnarna rasslande utanför 
fönstret när han var pojke, och med 
järnvägen ett stenkast bort, så blev den 
sortens trafi k något som följt Kjell Pa-
lén genom hela livet. Tillsammans med 
Hans-Anders Kempe skriver han nu de 
sista kapitlen i en bok om spårvägen i 
Sundsvall.

Ambitionen har hela tiden varit att boken ska komma ut i 
år, under 100 års-jubiléet. Det är dock en hel del jobb kvar, 
men kanske fi nns den i butikerna lagom till julhandeln.
De båda författarna följer var sitt spår i historien om 
Sundsvalls spårvägar. Hans-Anders Kempe skriver om 
Skönviksbanan, medan Kjell Palén skriver om sträckningen 
Kubikenborg – Sundsvall – Ortviken. Kjell började samla 
material redan inför 75-årsjubiléet 1986, men p g a nytt 
arbete i Gävle blev det ingen bok då.

Växte upp på spåren

Kjell Palén växte upp på Storgatan 6-8. Därifrån var det 
inte långt över till gamla järnvägsstationen (nuvarande 
Casino Cosmopol).
- Vi lekte mycket i hamnen och tittade på när växelloken 
fl yttade vagnar. Ofta gick vi även till viadukten vid Sjö-
manskyrkan och fi ck rökpuff arna från ångloken i ansiktet, 
berättar Kjell Palén.
Och hemma på Storgatan kunde han sitta i fönstret och se 
spårvagnar passera förbi utanför. 
Med den uppväxten var det inte så konstigt att spårburen 
trafi k blev ett stort intresse. Han engagerade sig tidigt i 
Svenska Järnvägsklubben och i Järnvägshistoriska Riksför-
bundet, där han blev blev engagerad på europanivå. Han var 
bland annat med och byggde upp en Europeisk federation 
av järnvägsmuseiföreningar.
- Jag har nog sett alla järnvägsmuséer i Europa säger han. 
Och när han reste runt på uppdrag av riksförbundet så 
gick resan naturligtvis på järnväg. Till och med när han 
för några år sedan skulle till ett möte inom federationen i 
Edinburgh, Skottland. Det fi ck bli tåg hela vägen, två dagar 
och en natt.

Telegrafist, programmerare och intendent

Nu tog det dock ett tag innan Kjell Palén hamnade i ett 
järnvägsjobb. 
Som 17-åring examinerades han från Sjöbefälsskolan i 
Göteborg som Sveriges yngste 1:a klass radiotelegrafi st i 
handelsfl ottan. Senare blev det lumpen och jobb som tele-
hantverkare i fl ottan. 1964 blev han pro. Därefter bar det i 
väg hem till Sundsvall som systemerare och programmerare 
på SDC, mellan 1967 och 1984. 
När SJ 1984 behövde en intendent till Järnvägsmuseet i 
Gävle tyckte Kjell att det var dags att äntligen växla in på 
rätt spår. Det jobbet passade honom som hand i handske 
och där blev han kvar i 15 år.

En efterlysning

Numera som pensionär ägnar han en stor del av sin fritid 
åt spårtrafi ken och just nu åt att samla material och skriva 
om spårvägen i Sundsvall. I det sammanhanget har han 
en efterlysning som han hoppas att SN-läsarna vill hjälpa 
honom med.
- Att lokalisera vart alla spårvagnarna tog vägen efter att 
sista vagnen gick 1952 har inte varit helt lätt, berättar han. 
Vi vet att de moderna Skönviksvagnarna gick till gruvan i 
Kiruna medan de äldre såldes som skrot.

- Men uppenbarligen skrotades inte alla. Av en händelse 
fi ck vi tag på en motorvagn som stod på Östrandsfabriken. 
Den fi nns nu på Museispårvägen i Malmköping. Tillsam-
mans med en släpvagnskorg från Tunbyn.

- Men vi har hört rykten om att spårvagnar, eller spår-
vagnskorgar, ska fi nnas eller har funnits i Gällö, någonstans 
i Hälsingland, vid Höga kusten och vid Wiforsen.
Känner du som läsare till något om detta så hör gärna av 
dig till SN:s redaktion eller till Kjell Palén.

Boken om spårvägarna i Sundsvall ges ut av Trafi k-Nos-
talgiska Förlaget och kommer bland annat att handla om 
hur spårvägen byggdes och vilka planer om utbyggnad som 
fanns, om olika vagntyper, om personalen på spårvägsbola-
gen, om kommunikationerna innan spårvägen och vad som 
hände när spårvägstrafi ken upphörde och bussarna tog över.

S.B

Snart kommer boken om Sundsvalls spårvägar

- Om vi kunde få besked om 
någon av de försvunna spår-
vagnskorgarna så vore det en 
lycka, säger Kjell Palén, en av 
författarna till den kom-
mande boken om spårvägen i 
Sundsvall.

Även vintertid tog sig spårvagnarna fram. Den här är på väg till Ortviken och passerar biografen Röda Kvarn, (till vänster på 
bilden), i början av Esplanaden.

Många sundsvallsbor ville provåka nymodigheten vid invigningen den 18 januari 1911.

FOTO: SVENÅKE BOSTRÖM
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Under 1920-talet började också stadslinjerna att utvecklas. 
1921 startades Sundsvalls Omnibuss AB och 1925 startade 
Frans Oscar Jacobsson Hagalinjen som gick genom dåva-
rande Sköns köping och in till centrala Sundsvall. Fem år 
senare startade Fredrik Lönnberg Nackstalinjen.

Livsfarlig konkurrens

Den oreglerade busstrafi ken i förra seklets början ledde 
ibland till en rent livsfarlig konkurrens. Som exempel kan 
nämnas att bara i Njurunda, med linjer till Sundsvall, fanns 
ett tiotal olika bussföretag.
Det betydde att kampen om passagerarna ibland kunde 
bli i det närmaste ”mördande”. Bussveteraner berättar att 
det ofta förekom direkta kappkörningar på linjerna, för att 
hinna först till nästa hållplats och plocka upp de passage-
rare som väntade där.
De tuff aste av förarna var till och med så fräcka att de när 
de kom fram till hållplatsen ställde bussen snett över vägen. 
På det viset hindrade man bakomvarande bussar att ta sig 
förbi och först till nästa hållplats.

Strid om linjerna

Under slutet av 1930-talet och fram efter kriget stod striden 
het om busstrafi ken i centrum. Det var då privatägda 
Sundsvalls Omnibuss AB och kommunalägda Sundsvalls 
Spårvägs AB som krigade om linjerna och passagerarna. 
Under dessa år gjordes fl era framstötar för ett kommunalt 
monopol. Men det blev inte förrän på 1960-talet som den 
idén kom att förverkligas. Då hade Sundsvalls Omnibuss 
AB:s direktör J S Sjölund länge slagits mot kommunalise-
ringen.
I en bok till 40-årsjubiléet för bussbolaget tecknar han dess 
historia och sina egna tidiga insatser för busstrafi ken i di-
striktet. Men boken formades också till en pamfl ett för den 
fria företagsamheten. Han går hårt åt ”socialiseringsivrarna” 
och skriver bland annat:
”Vad har den mindre företagaren i dag att vänta sig? Svaret 
måste helt enkelt bli: Smygsocialisering och kommunalise-
ring med åtföljande högre taxor och försämrad service för 
den resande allmänheten”.

S.B

Det rådde ibland rena Vilda västernstäm-
ningen utefter busslinjerna till och från 
Sundsvall i omnibussens barndom. Ett 
fl ertal olika bussbolag konkurrerade och 
ibland stod striden om passagerarna hård 
utefter linjerna.
Bussförarna kappkörde till hållplatserna 
och ibland kunde det gå så långt att man 
stängde vägen för varandra.

Under 1920-talet fortsatte sedan utvecklingen av busstra-
fi ken i rask takt. Det blev linjer till Timrå, Bergeforsen, 
Fagervik, Njurunda, Indal och Ljustorp.
De första bussarna var enkla konstruktioner med träka-
ross, juteväv och celluloidfönster. Men utvecklingen gick 
snabbt framåt, bland annat sedan Hägglund och Söner i 
Örnsköldsvik i mitten av 20-talet började satsa rejält på att 
bygga busskarosser.

Bild 1. När striden stod som hetast blockerade man vägen för varandra. På bilden en av Njurundabussarna på väg in till Sunds-
vall. Bild 2. Södermalm hade sin egen busslinje. Bild 3. De första bussarna var inte mycket mer än lastbilar med tygtak. Bild 4. Så 
här såg Stödebussen ut när seklet var ungt.

Bussarnas 
Vilda västern

Öppet Mån-fre 11-18, Lör 11-16   Tel 060-12 21 22
www.affaren.nu

affären Trädgårdsgatan 24

Cheap Monday 
Jeans Herr och Dam 
       400kr

Q

Q

VÅRA MÄRKEN: Cheap Monday, Modström, Our Legacy, Carin Wester, Just Junkies, 
Rokin skor, Gram skor, POP England, Minimum, P.A.P, Sneaky Fox, Blond 

plus Vintage/Secondhand!

Storgatan 33, Sundsvall 

Tel. 060-15 85 20

30%
rabatt pa bagar vid kop av 

kompletta glasogon

Synundersokning 60:- 
Galler september ut

Nu tömmer vi 
butiken
på sommarens kollektioner 

För nu åker vi 
på Formex för  
Höstens Nyheter
 

Ni hittar oss vid torget! 

www.cleosmycken.se
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Jag ska be om att få ställa en fråga och 
besvara den själv:
Vad är Sundsvall mest känd för? Svaret 
är Sundsvallsbranden 1888.
Jag vill därefter ställa en följdfråga som 
jag dessvärre inte själv kan besvara:
Varför är inte platsen där den startade 
markerad?
Kjell Lönnå kanske någon säger, Skvadern säger en annan, 
de två stadsbergen säger en tredje, Knausttrappan en fj ärde. 
Möjligen kan även den inbitne sportfanatikern klämma 
ur sig Giff arna liksom att någon övervintrare från 90-talet 
kläcker ur sig Melodie MC. Men frågar du en utomstående 
om vad Sundsvall är mest känd för är jag övertygad om att 
svaret inte blir någon eller något av de jag nyss räknade upp.

Krönika: Var är minnesmärket?
Svaret blir det som skedde där strax efter klockan 12 på 
dagen den 25 juni 1888. Det var oerhört varmt den dagen, 
liksom det hade varit ett antal dagar, det hade inte regnat 
en endaste millimeter på två veckor, det var torrt i marken 
när det började blåsa en kraftig västanvind. Stickor och 
spån yrde i luften när en gnista från ångfartyget Selånger 
blåste upp på land där den i det torra gräset genast fi ck 
fäste. Det första huset som stod i lågor blev ett brygghus 
tillhörande änkefru Charlotta Styf. Där och då startade 
den förödande Sundsvallsbranden som fi ck den ödesdigra 
konsekvensen att staden lades i ruiner och 9 000 personer 
blev hemlösa.

Så här i efterhand kan vi konstatera att det blev starten på 
något nytt. Efter branden beslutade man sig för att bygga 
upp staden i sten i stället för trä. Sundsvalls stenstad är 
välkänd och uppskattad, men cyniskt nog hade den aldrig 
funnits i dag om inte gnistan från ångfartyget Selånger fått 

Sundsvalls nuvarande stadsplan. KARTA: SVENÅKE BOSTRÖM

fäste i Styfs brygghus där på Stora Nygatan, den där heta 
och blåsiga dagen i juni 1888.
Starten av Sundsvallsbranden är därför Sundsvalls vikti-
gaste skeende. Hade inte det skett hade Sundsvall varit 
något helt annat i dag; bättre, sämre, fulare, fi nare, rundare, 
fyrkantigare? Ingen aning och det går inte att svara på. Och 
det är dessutom helt ointressant. Sundsvall är vad det är 
och har den historia den har.

Därför borde naturligtvis denna plats, där Charlotta Styfs 
brygghus låg, markeras med ett monument. Att detta inte 
redan gjorts är ju tråkigt. Det bör naturligtvis göras och då 
inte bara för turismens skull utan även för oss Sundsvalls-
bor, som inte vet var Styfs brygghus på dåvarande Stora 
Nygatan låg.

K.F

Många nymodigheter som 
ser dagens ljus stöter på mer 
eller mindre motstånd, ofta 
med varningar för sjukdo-
mar och diverse skador. Så 
var det också när telegraf 
och telefon började vinna 
terräng i landet. Rädslan var 
stor att sjukdomar skulle 
spridas via telegraf- och 
telefonnäten.

Sundsvall var redan i slutet 
av 1800-talet i täten när 
det gällde den tekniska ut-
vecklingen. Telegrafen fi ck 
en oerhört stor betydelse 
vid stadsbranden 1888 och 
när telefonen kom växte det 
lokala telefonnätet mycket 
snabbt.
När staten genom telegraf-

En telegrafarbetare klättrar i ledningsstolpen på toppen av Televerkets hus i korsningen Bankga-
tan – Kyrkogatan.

Den farliga 
telefonen

verket började bygga ett 
rikstelefonnät, med start 
1890, köpte man in det 
ena lokala nätet efter det 
andra. Ett av de största nät 
man tog över var när man 
1891 köpte telefonnätet i 
Sundsvall med omkring 650 
abonnenter. Två år senare 
var sundsvallsnätet inkopp-
lat på riksnätet.
Redan ett år efter att Alex-
ander Graham Bell gjort sin 
uppfi nning kom telefonen 
till Sverige. Det var som-
maren 1877 som de först 
exemplaren demonstrerades 
för kung Oscar II. På hös-
ten samma år började man 
bygga de första telefonled-
ningarna i Stockholm.
När telefonen introducera-

des i Sundsvall gjordes det 
inte utan protester. Inte nog 
med att det varnades för 
spridning av farsoter, man 
protesterade också mot det 
oväsen som ledning över 
taken medförde. Signaturen 
”Hatare av oljud” framförde 
sina klagomål i Sunds-
vallstidningen Norrland. 
Redaktionen svarade att ”… 
Telefonkompaniet genom 
ljuddämpare sökt i görli-
gaste mån förhindra dessa 
störande infl ytelser, som 
verkade retande på nerv-
känsliga fysiker”.

S.B 
(Källa: Liten Telehistoria, 
Televerket 1989)
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Visserligen är Härnösand äldre som stad, men många 
har ändå under åren tyckt att storebror Sundsvall 
borde vara residensstad. Och så var faktiskt fallet un-
der 16 år. Den som såg till att Sundsvall år 1762 blev 
residensstad var landshövding Per Abraham Örn-
sköld (som även fått ge namn åt Örnsköldsvik).

Det var när Västernorrlands län detta år ombildades av landskapen Med-
elpad, Ångermanland och Jämtland som en landshövding skulle utses. Då 
fanns endast två städer att välja på, Sundsvall och Härnösand.
Landshövding Örnsköld fi ck själv välja i vilken stad han skulle placera sitt 
residens och valde Sundsvall. Ytterligare två landshövdingar efter honom 
kämpade hårt för att få behålla Sundsvall som residensstad. Det var G A 
Falkengreen (1769 - 78) och P G Fahnehjelm. Den senare tillträdde 1978, 
samma år som Kunglig Maj:t beslutade att residenset skulle fl yttas över 
till Härnösand. Då hade Härnösands lobbyverksamhet i Stockholm gett 
resultat.

Fahnehjelm gjorde som sin företrädare, vägrade att fl ytta till Härnösand och 
till ny landshövding utsågs friherre Carl Bunge.
Något riktigt hövdingeresidens fanns aldrig i Sundsvall. De olika förvalt-
ningarna fi ck hyra lokaler på olika håll i stan. År 1766 fanns dock rätt 
avancerade planer på ett länsresidens, men byggplanerna fastnade av någon 
anledning i Stockholm. Därför blev Sundsvalls era som residenstad endast 
16 år.

S.B

Fotnot: Härnösand grundades 1585 och 
Sundsvall 1621

Kesanee Sayviset, medarbetare i Bommengrillen 2 
på Stora torget:
Det bästa är Vängåvan. Där är det fi nt att sitta och vila och 
njuta av den fi na omgivningen.

Carsten Avehag, målare, Timrå:
En gammal och trevlig stad med många fi na och väl bibe-
hållna byggnader.

Mikaela Isaksson, Sundsvall:
Det är shoppingen. Det är mysigt att gå här där det är så 
fi na miljöer.

ENKÄT: SVENÅKE BOSTRÖM

Landshövding Örnsköld tyckte att pampiga Sundsvall passade bättre som resi-
densstad.

Notiser

Sundsvall var 
residensstad 
under 16 ar

Vad ar det basta med Stenstan?

Butiken 
med anor

Vi har alltid urmakare i butiken!

STORGATAN 15  
www.kentwj.seStörst i stan!
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År 1979 påbörjade Sundsvalls kommun 
projekteringsarbetet med att förlägga 
museum och biliotek i de då nästan 
tomma hamnmagasinen. 
Gamla nyheter
Att Kulturmagasinet fyller 25 år i höst 
är ingen nyhet. Det kan man räkna ut 
om man vet att det invigdes 28 novem-
ber 1986. Verksamheterna tuffar på och 
erbjuder service och evenemang till 

-
ras med högt i tak och extra guldkant på 
våra aktiviterer. Du är bjuden. Bland de 

Vandring i Lars Ahlins fotspår 
Lördag 3/9 och söndag 4/9 kl 13.30 
Lars Ahlin Sällskapet tar oss med på 
en tur genom författarens liv. Samling i 
Kulturmagasinet. Ingen avgift.
Tesalong med Lars Ahlin 
Lördag 3/9 och söndag 4/9 kl 15.00 
Kafésittning med skådespelare som läser 
noveller och salongsservitriser som ser-
verar te med scones. 
Biljetter 60 kr på 070–372 29 92 eller vid 

Karl Östman-dag 
Söndag 11/9 kl 13.00–16.00
kl 13.00 Dramatiserad berättarvandring. 
Samling vid parkeringen vid Sport-

frilansskribenten Åke Johansson. 
kl 14.30 Föredrag av Vibeke Olsson. 
Samarr. Karl Östman Sällskapet.
Frida Stéenhoff 
– bara ett öfverskott af lif... 
Onsdag 14/9 kl 12.00–12.45 
Föreläsning Christina Carlsson Wetter-
berg, författare och historiker som nyligen 
gett ut en bok om Frida Stéenhoff.   

kl 18.00 Dramatiserad berättarvandring 
-

magasinet. 
kl 19.00–20.30 En längre föreläsning med 
Christina Carlsson Wetterberg. Entré. 
Samarr. ABF.

En glad nyhet
Det är däremot en nyhet att det i höst 
startar en ny verksamhet för äldre ung-
domar i Barkassen. Ungdomar i Sunds-
vall har länge efterlyst en samlingsplats 
i centrum och nu är den snart klar.

Följ jubileumsplanerna på 
www.sundsvall.se/kulturmagasinet 
eller på facebook ”Kulturmagasinet 25”.

Högt i tak

Jordnära
De författare som vi räknar som Sundsvalls hade jordnära författarskap. De hade en 
säregen förmåga att lägga örat mot rälsen och uppfatta vad som var på väg. Karl Östman 
började 11 år gammal att arbeta på sågverk och i skogen. Han kom att bli en vass skild-
rare av arbetares förhållanden. År 1903 introducerade Frida Stéenhoff begreppet feminism 
i svensk debatt. Lars Ahlin lyssnade lyhört på vad som hände under ytan. 
I september kan du möta dem i Kulturmagasinet. 

Efter den förödande stadsbranden 1888 byggdes hamnmagasinen. Man byggde stort för att 
kunna rymma matförråd som räckte hela vintern, eller åtminstone så länge isen låg. 

Mer litterärt i september
Älskade Fröding – Sjung vackert 
om kärlek ändå
Torsdag 15/9 19.00 Sång Margareta 
Hallin, piano Ralph Nordlander, recita-
tion Torgny Åström. Entré.
Samarr. Stiftelsen Schymbergsgården.

Kalahari – hur människan blev 
människa och bytte tillvaro 
Lördag 17/9 14.00 Lasse Berg har 
beskrivit världen för oss i böcker, 

Entré. Samarr. Tidsspegeln.

 

Från Sundsvall 
anno 2011 till 
Sundsvall anno 
1890. Vi lät en 
testpanel göra en 
tidsresa det dryga 
seklet bakåt i tiden.

Johan Hammarström, 
Emelie Forsberg och 
deras dotter Leah, en typisk 
Sundsvallsfamilj av 2011 års 
årgång. Klädda på det sätt 
som vi är klädda i dag. Med 

Tidsresa 120 år tillbaka
hjälp av kläder från Teater 
Västernorrland gjorde de 
en tidsresa tillbaka till 
1890-talet och den tidens 
mode. Jeansshorts, rutiga 
skjortor och tennisskor 
byttes ut mot hatt, fi gursydd 
klänning, knäppkängor och 
andra kläder som hörde den 
tiden till.

Under Stenstansdagarna 
kan du åter träff a de kvin-
nor som levde och verkade i 
Sundsvalls stenstad i slutet 
av 1890-talet. På plats fi nns 
Frida Stéenhoff , författare 

och den kvinna som var 
först med att mynta ut-
trycket feminism i Sverige, 
Maja Braathen, konstnärin-
na och dotter till en av de 
tio stora sågverkspatronerna 
samt Augusta Pierrou, 
ägarinna till Centralhotel-
let. De gestaltas av, i tur och 
ordning, museiintendent 
Tina Johansson samt Inger 
Westling och Annelise 
Rydfj ord från Stenstans 
berättarteater.

K.F

1890. Johan Hammarström och Emelie Forsberg och deras dotter Leah efter omgörningen i Teater 
Västernorrlands lokaler.

2011. Den typiska Sundsvallsfamiljen innan omgörningen.

Hattnål. För den kvinnliga stadsbon i slutet av 1800-talet var 
hatten ett absolut måste i alla lägen.

Glad. 1890-talet är roligt.
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Medelpadsarkiv

-

Vidöppet på Arkivens dag

-

Sundsvallsminnen

Minnesspår

-

Din historia och din förening
I slutet av 1800-talet växte det fram starka föreningar, folkrörelser, som kom att få en stor 
betydelse för demokratiutvecklingen i Sverige. Det var fackföreningar, nykterhetsloger, 
frikyrkor och politiska föreningar som drevs av en vilja att förbättra levnadsförhållandena 
och försvara medlemmarnas rättigheter. I Sundsvall har vi Medelpadsarkiv och Förenings-

erbjuder service till alla föreningar i kommunen.

Föreningsbyrån

-

-

-

-
 

Kval till Allsvenskan 1961, Publikrekord med 16.507 åskådare på IP. Foto: Tommy Wiberg, Norrlandsbild.

Kontaktuppgifter
Medelpadsarkiv

Föreningsbyrån

Sillsexa i Sundsvalls Folkets Park. Bageriarbetarnas fana. På skylten står: Storstrejken 1909 på 5te 
veckan. Bildkälla Sundsvalls museum. Bilden är beskuren.

Kaff epaus i måleriarbetet.

Rut Olofsson på Norra Berget.

Hur kvinnor och män kläd-
de sig under 1800-1900-ta-
let berodde till stor del på 
vilket yrke och samhälls-
klass de hörde till. Större 
delen av Sveriges befolk-
ning var bönder. Deras 
utstyrsel bestod av:

Kvinna    
-Huckle eller bindhätta 
på huvudet. Alla gifta och 
även de fl esta ogifta kvinnor 
hade något på huvudet. 
Enklast är att använda en 
sjal eller något annat av tyg 
och knyta under hakan eller 
under håret.   

-Överdelen bestod av vit 
särk eller blus. Helst ska det 
vara något utan krage eller 
dekorationer. Över det hade 
kvinnorna ofta ett livstycke, 
fi gursydd jacka eller ylle-
kofta. I dagens garderob är 
det mest troligt att det fi nns 
en kofta. 

-På underdelen av kroppen 
hade kvinnorna lång kjol, 
ända ner till marken, med 
ett midjeförkläde utanpå. Ta 
den längsta kjol du har. 
-Skorna bestod oftast av 
näbbkängor, träskor eller till 
helgdags knäppkängor. 

Man 
-På huvudet hade männen 
någon form av hatt eller 

Klä dig som förr

Kom 
”gammeldags” 

klädd till 
Stenstans-

dagarna och 
delta i en 

utlottning av 
fi na priser!

Visa upp dig och skriv 
ditt namn på en lista 

vid Stenstansdagarnas 
informationsbord 

på Storgatan i 
Esplanaden. 

Vinnare meddelas med 
annons i Sundsvalls 

Nyheter och på 
www.stenstan.se/
stenstansdagarna 

fredagen den 
9 september. 

Lycka till!

Vinn

fina

priser

keps. Utan något på huvu-
det var de inte klädda. 

-På överkroppen hade de 
skjorta, väst och/eller kan-
ske en enkel jacka. Skjortan 
var utan krage men till 
helgdags användes ofta en 
löskrage. Vita var de oftast 
annars går det med oblekt, 
vitt eller grått.

-Byxorna var av grovt 
linne eller vadmal. Svårt att 
efterlikna idag, men ett par 
mörka inte allt för blanka 
fungerar. Passformen var lös 
och byxorna hölls uppe med 
hängslen. 

-På fötterna hade männen 
näbbkängor, träskor, skinn-
stövlar eller skinnskor. 

Kvinnor och män som 
bodde i stan var antingen 
tjänstehjon och hade då 
enklare bondeutstyrsel eller 
från högre samhällsskikt. 
Rikare stadsbor hade mer 
moderiktiga kläder som var 
mer påkostade.

Kvinna
-En hatt av något slag, 
utseendet varierade under 
tid, hade kvinnorna alltid på 
huvudet.

-Kläderna var fi gursydda 
och rikligt dekorerade. Blus 

och kjol eller klänning med 
ordentligt markerad midja 
där kjolen går ända ner till 
marken. Spets, broderi och 
gärna en massa knappar. 

-På fötterna hade kvinnorna 
knäppkängor. Färgen var 
svart eller i samma färg som 
dräkten. 

Man
-Hatten kommer igen även 
här, gärna av ett snyggare 
snitt. 
-Precis som för kvinnorna 
var kläderna fi gursydda. 
Jacka/kavaj och byxor i 
matchande tyger. 
-På fötterna hade männen 
skinnskor med knytning.  

S.S



Detta är en annons från Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Vi har moderna lokaler från Luleå i norr till Hamburg i söder.

Det är något storvulet över 
det nya stadshuset som åter-
uppstått efter stadsbranden 
och invigs 1891. Det är större 
och ståtligare och fasaden mot 
torget har ändrat karaktär. En 
lanternin ersätter klocktornet 
och taket kröns av skulpturer 
som representerar stadshusets 
viktiga funktioner.

Interiören är påkostad och 
vittnar om att Sundsvall är en 
världsmetropol att räkna med. 
I syfte att befästa stadens eko-
nomiska och kulturella status 
har man lättat på lädret. Här 
har inte sparats på någonting.

Societeten håller salong
Stadshuset är stadens med-
elpunkt för det borgerliga 
societetslivet. Ett tecken på 
att denna funktion är viktig 
och anses vara en kommunal 
angelägenhet är att man valt 
att satsa mest på inredningen 
i stadshussalongen som är en 
ren festlokal. 

Detaljrikedom präglar stads-
hussalongen vars inredning 
associerar till den grekiska 
antiken. Stadens större hög-
tider, offentliga och privata, 
firas i stadshussalongen samt 
i övriga festsalar. Här samlas 
föreningar vid festliga tillfäl-
len. Här är det fest och glam.

Centrum för stadens styre
Stadens styre har sitt säte 
i stadshusets östra del där 
stadsfullmäktigesalen är 
belägen intill lilla festsalen. 
Herrarna i stadsfullmäktige 
dryftar här de stora kommun-
politiska frågorna, såsom 
stadens infrastruktur, gator, 
vatten, avlopp, elektricitet, 
bostäder, hamnen, fattig-
vården och den kanske mest 
kontroversiella alkoholfrågan.

Mer rum för polisväsendet 
Polisen har fått större utrym-
me än i det förra stadshuset. 
Övervåningens sydvästra hörn 
samt hela den västra delen av 
bottenvåningen ger rum för 
polisväsendet. Under spegel-
salen finns förvaringsrum för 
tjuvgods och i anslutning till 
innergården ligger finkan.

Societeten håller salong
Rådhusrättens lokaler är 
belägna i övervåningens 
västra del. Ett större hörnrum 
rymmer sessionssalen med 
ett igenbyggt fönster bakom 
domarskranket och domar-
kollegiets platser mot Stora 
torget. 

Tre rådmansrum och två 
förmak för övrig domstols-
personal ligger på samma 

våningsplan längs Torggatan. 
Vigslar hålls i något av de två 
festrummen mellan rådmans-
rummen och stadshussalongen. 
Med utsikt över Stora Torget 
har borgmästaren sitt arbets-
rum på det övre planet.

Kronan på verket
På taket tronar takskulptu-
rerna med fru Justitia i väster. 
Hennes attribut är lager-
kransen, vågen och svärdet. 
Pilknippet och bödelsyxan 
symboliserar rätt till makt-
utövning och enighet. 

Den verkställande rätts-
makten, polisen, är avbildad 
som den brandvakt som har 
till uppgift att gripa den som 
hotar ordningen. Lyktan och 
brandvaktsaxen är hans red-
skap. Den sittande kvinnan är 
stadens styre. Hon bär diadem 
och i den bok hon håller i 
handen är statskonstens regler 
nedtecknade.

I den andra gruppen står 
dansens gudinna i centrum 
med blommor i håret och 
en lagerkrans i handen. Vid 
hennes högra sida sitter en 
spelman och till vänster sitter  
poesins musa med lyra, 
poesins stjärna i pannan och 
språkband över knät samt en 
palmkvist vid sina fötter.

Rekommendera  oss  för  edra  kunder.

www.norrporten.se

Rättsväsende och societetsliv 
spirar under stadshusets tak

Ett stadshus öppet för alla
Pågående restaurering av 
stadshuset syftar till att 
vårda kulturarvet och ge fler 
tillträde till en betydelsefull 
fastighet av kulturhistoriskt 
intresse. Ett arbete som bidrar 

till att skapa en attraktiv 
stadskärna i Sundsvall.

Fasader, tak och lokalerna 
i gatuplan genomgår en om-
fattande omvandling. I den 
västra delen blir ett Visitor 
Center den naturliga start-

punkten för stadens besökare 
och Polisens gamla innegård 
blir det ett café. Den östra 
delen kommer att rymma 
kommunens näringslivsbolag

– Lokalerna har inte använts 
sedan 1975 då Polisen flyttade 

Att de nu blir åtkomliga  
för alla kommer att betyda 
mycket för Sundsvall, säger 
Per Persson, VD för Stadshuset 
i Sundsvall AB där Norrporten 
är huvudägare.

Läs mer: www.norrporten.se.

Ett mer praktfullt stadshus har rest sig ur askan. Större och ståtligare, med påkostad interiör samt utsmyckning. 
Skulpturerna på taket berättar om stadshusets viktiga funktioner som säte för rättsväsendet och societetslivet.

Polismakten utökar
för att stävja buset

Polisen får större utrymme än 
tidigare i det nya stadshuset. 
En symbolisk placering bred-
vid stadsstyret och rättsvä-
sendet visar på att ordnings-
makten i slutet av 1800-talet 
är ett av de fundament som 
samhället vilar på.

En utökning av poliskåren 
är nödvändig då en växande 
befolkning i Sundsvall för 
med sig stora ordningspro-
blem med fylleri, stölder, 

misshandel och prostitution. 
En av orsakerna är det stora 
antalet brännvinskrogar i 
Sundsvall och att industrin 
lockar många ensamstående 
män utan familjär förankring 
till Sundsvall. Även bonde-
befolkningen kommer in till 
staden för att festa.

Poliskåren utökas successivt  
och vid sekelskiftet finns 
ett tjugotal poliser i tjänst i 
Stadshuset.

Året då kasken 
blir historia

De gamla tyskinspirerade 
poliskaskarna utgår som  
huvudbonad 1925. Fyra män 
som är karl för sin hatt det 
året är poliserna på bilden 
intill. Guldkanten på deras 
krage vittnar om att de är 
överkonstaplar och bilden 
är tagen på poliskontoret i 
Sundsvalls stadshus.

1926 inför poliskåren i 
landet de mjuka och mer 
moderna skärmmössorna.

Sabeln ingår i polisens 
utrustning fram till 1965 då 
batongen införs i stället.

Fr.v: Överkonstaplarna O.L. Svensson, 
O. Ericsson, O. Vinberg och K. Öberg.

Fyllecellerna fulla
Beryktade är fyllecellerna som 
är belägna i Stadshuset. De 
liknar fängelsehålor och här 
trängs berusade personer ihop 
huller om buller. Ibland är 
det upp till sju personer som 
sover ruset av sig på cement-
golvet i cellerna. Då är det 
svårt att veta vem som är vem 
av de intagna, vem som ska 
släppas och vem som ska fri-
ges. Ibland rusar alla upp och 
försöker ta sig ut när porten 
till cellen går upp.

Intaget till fyllecellerna  
sker genom en port från Torg-
gatan, via innergården. Det är 
ingen plats där man sitter och 
solar direkt. Det är mörkt och 
trångt, speciellt för de bilar 

som under modern tid tvingas 
vända på liten yta utan servo.

1975 flyttar Polisen till mo-
derna lokaler ”väst på sta’n”.

Dillneby och Svensson från ordnings-
polisavdelningen vid intaget till cellerna.

Källor: Sundsvallsminnen, www.minnen.sundsvall.se. Sundsvalls Stadshus – Från rådstuga till stadshus genom fyra sekler, Helena Persson och Anders Stjernberg. Ornament och makt, Sundborg. Sundsvalls Hisoria, del II. Samt intervjuer med Leif Karlsson, pensionerad polis,  
samt Lennart Westberg, Närpolisen i Sundsvall. Historiska bilder från polisstationen i stadshuset: Närpolisen i Sundsvall. Annonsen är framtagen för Norrportens räkning av Frosting Kommunikationsbyrå i Sundsvall, www.frosting.se.
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fotokollage

Notiser

På Skönsmon ligger Östra respektive Västra 
Radiogatan, men ingen radiostation så långt 
ögat når. Det fanns dock en radiostation där 
en gång i tiden. Mellan de båda radiogatorna 
låg nämligen Sundsvalls första rundradiosta-
tion, som radion kallades i sin barndom.
Söndagen den 15 februari 1925 invigdes 
stationen med en utsändning från högmäs-
san i Sundsvalls kyrka.

Av 100-årsfi rande spårvägen i Sundsvall fi nns knappt 
några spår kvar. En annan hundraåring är statyn av 
Gustaf II Adolf på Stora torget. Den står däremot 
stabilt kvar, även om det höjts röster för att fl ytta 
symbolen för stadens grundare.

Det var den 23 augusti 1911 som statyn invigdes, på 
just den dag när Sundsvall fi ck sina stadsrättigheter.
Konstnären som skapade statyn var norrmannen 
Harald Sörensen-Ringi.

Radiostationen 

vid Radiogatan

Vängåvan före branden. Uppförandet av Sundsvalls kooperativa handelsförenings 
byggnad vid Vängåvan. 

Bland annat sitter Sundsvalls Nyheter i huset idag.
BILDKÄLLA: FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

Boka bord 
till kommande sportevenemang!

Köpmangatan 20 | Tel. 060-61 00 29 | www.biteline.nu

Barnmeny & Barnkalas

 

Pizzabuffé
Serveras mellan 11-14 vardagar

Tacobuffé
Serveras mån-fre 16-21.  

lör 12-21. sön 13-21

Vi har
utkörning!

Vi finns även vid Järnvägsstationen

Fullständiga rättigheter
 

Mjukglassbuffé

Statyn 100 ar
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Hur var Sundsvall 
förr och vilka histo-
rier vilar staden på?
Det och mycket 
därtill kan du i 
samband med 
Stenstansdagarna 
få reda på – direkt 
från hästens mun.

På Ågläntan respektive 
Café Skonerten fi nns väl-
kända representanter från 
den äldre generationen till-
gängliga för att berätta och 
svara på frågor om Sunds-
valls historia.
En helt ny programpunkt 
under årets Stenstadsdagar 
är ”Prata med en pensionär”. 
Idén fi ck projektledaren 
Malin Berglund, själv född 

Fika med en pensionär

Sundsvallsminnen över en kopp kaff e. På Skonerten kommer Lars Häggström att sitta beredd att 
delge berättelser från Sundsvall förr i tiden.

på 1970-talet, eftersom hon 
kände att hon ville veta mer 
om sin stads historia och 
tänkte att så är fallet nog 
även för många andra.
– Jag tycker att det är jät-
tespännande med historia 
och speciellt med vår egen, 
Sundsvalls, historia. De här 
människorna sitter ju på en 
enorm mängd kunskap som 
vi nu kan ta del av, säger 
Malin Berglund.

Pensionärerna, som är sex 
till antalet, fi nns tillgäng-
liga dels på den nybyggda 
restaurangen Ågläntan vid 
Selångersån respektive Café 
Skonerten på Kulturmaga-
sinet. 

På Ågläntan sitter Anders 
Sällvin, född 1938, Jana 
Lindh Olsson, född 1939 

Mörka kvällar med mysfaktor på altanen  
eller i stugan...
Stor sortering

FOTOGENLAMPOR
Svensktillverkade från Karlskrona Lampfabrik.
Vi har RESERVDELAR & GLASKUPOR.

Köp lampoljan
 som

inte luktar, h
os oss!

RÄTT LJUS FÖR DITT HEM WWW.LJUSEXPERTEN.SE

Storgatan 13, Sundsvall

Hotel KNAUST 
SUNDSVALL

Första klass hotell 
Hotellrum, möteslokaler och restaurang

Dagens lunch varje vardag

Välkommen att mötas och trivas

Luften är full av spännande dofter från nybakat bröd och 
färska grönsaker. Bland torgstånden trängs kunder som 
handlar och diskuterar odling och djurhållning med lant-
brukare, som själva producerat det som säljs. 
Så har det varit under decennier på Stora torget. Nu får vi 
uppleva det igen under Stenstansdagarna.

Kunderna strosar omkring i havet av färger och får smaka 
lokala specialiteter. Varorna är utan tvekan det färskaste 
man kan få tag på, ofta skördade samma dag och med 
minimalt reseavstånd.

Bondens egen marknad
Bondens egen marknad på Stora Torget i Sundsvall erbju-
der bland annat färska grönsaker och rotfrukter, nyslungad 
honung, saft, sylt, marmelad, ostkaka, tunnbröd, kravmärkt 
lammkött, ko-, get- och fårostar, lin- och ullprodukter.
Precis som det varit sedan 1800-talet. 

Lockande 
dofter på 
Stora torget

Så här livlig var torghandeln på 1930-talet.

samt Hervor Wrang som 
kom till Sundsvall 1956 då 
hon började jobba åt SCA. 

På Skonerten sitter Anders 
Hammarberg, född 1947, 
Lars Häggström, född 1944 
samt Nils Wide som kom 
till Sundsvall som 2-åring 
1926.

– Tanken är att under lätt-
samma former kunna sitta 
och fi ka och småprata om 
minnen och händelser från 
Sundsvall förr med dem, 
säger Malin Berglund.

K.F

För tider, se programmet 
sid. 15-16.



Specialnummer av Sundsvalls Nyheter Stenstansdagarna 2-4 september 2011 13

Många sundsvallsbor med några år på 
nacken kommer säkert ihåg den så kall-
lade Puckelbron. En bro med ett mycket 
brant spann för att kunna släppa igenom 
båtar upp till fi sktorget eller sotkroken.
Men få känner nog till att det fanns en 
tidigare puckelbro, byggd i trä. Den för-
stördes helt i en omfattande vårfl od 1919. 
En vårfl od som också förstörde norra 
delen av Storbron så att även den fi ck 
stängas.

Lördag eftermiddag den 3 maj 1919 nådde vårfl oden sin 
kulmen. Då svämmade Selångersån över alla sin bräd-
dar och strax efter klockan sex på kvällen kom den första 
katastrofen i centrala Sundsvall. Den gamla puckelbron 
från 1887 blev bara kaff eved, eller snarare drivved. Den 
raserades helt och försvann med den strida strömmen ut 
mot Sundsvallsfj ärden.

Senare på natten drabbades även Storbron. Den norra 
delen av bron knäcktes och spolades delvis bort. 
Tivolibron som var en stadigare konstruktion stod dock 
trycket från vattenmassorna och blev nu den enda fasta 
länken mellan Norrmalm och resten av Sundsvall.

De häftiga vårfl oden spolierade även dammar och broar i 
Sättna och satte ett tiotal gårdar i Bergsåker under vatten. 

S.B

Vårfloden 

1919 
förstörde 
två broar

Puckelbron, gångbron mellan centrum och Norrmalm. Nu har den ersatts med tre broar som är lite mer lättpromenerade. 

Norra delen av Storbron spolades bort i vårfl oden 1919.

Den gamla Puckelbron, byggd 1887, spolades bort helt av den förödande vårfl oden. Bara fundamentet på norra sidan blev kvar.

  Sportbiten Sundsvall
Kyrkogatan 12 | Öppet vard 10-17, lörd 11 -14 | www.bigbike.se

Realisation!
Sommarens kvarvarande lager av velocipeder/cyklar

realiseras till billiga priser
Under Stenstansdagarna kan du se Sundsvall med nya ögon genom 
att utnyttja våra specialerbjudanden på hotellboende i Stenstan.

Erbjudandet gäller under perioden 2-4 september. 
Bokningskod: Stenstan

Dubbelrum inkl frukost 
500 kr/rum och natt. 
Tel. 060-14 04 40

Dubbelrum inkl frukost 
600 kr/rum och natt.
Tel. 060-608 00 05

Del i dubbelrum 650 kr/
natt, inkl frukost, em.fi ka 
och kvällsmat. 
Tel. 060-64 65 60

Bo på hotell hemma
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Notiser

Också detta år vill frimurarna vara med 
under Stenstansdagarna för att ge alla en 
möjlighet att se huset från insidan. Förra 
gången besöktes huset av ca 180 personer 
som fi ck möjlighet att både veta mera om 
husets historia och få sig berättat om frimu-
rarnas verksamhet.
Frimurarna har av tradition och faktiskt av 
egen förskyllan, uppfattats som ett hemligt 
och mystiskt sällskap. Det har gett upphov 
till en rad spekulationer om vad som före-
gick och föregår inne i dessa mystiska och 
slutna hus. Det har på senare år varit Ordens 
ambition att komma bort i från stämpeln av 
hemligheter och mysticism och att öppna 
såväl lokaler som att svara på frågor om 
verksamheten, är ett led i denna ambition.
Huset i sig stod där före branden 1888, 
skadades svårt och restaurerads till vad det 
är idag.

TEXT: ERIC OLOFSSON

Maria-Orden är ett fristående slutet ordens-
sällskap för kvinnor. Dess syfte är att främja 
självkännedom hos medlemmarna och stödja 
dem i deras arbete för personlighetens utveck-
ling.

Orden bildades i början av 1900-talet i dåva-
rande Kristiania, det som idag är Oslo.  En av 
Ordens 64 loger fi nns här i Sundsvall, ytter-
ligare 13 loger i övriga Sverige, resterande i 
Norge, Danmark, Island, Finland och Tyskland.

Totalt antal medlemmar är ca 7600, i Sundsvall 
dryga 80, med god tillväxt.

TEXT: BERIT OLOFSSON

För dig som besöker oss under Stenstansdagarna 
fi nns möjlighet att ta en kopp kaff e med hembakat 
bröd, där allt som kommer in oavkortat går till 
lokal barmhärtighet. 

Öppet hus, Köpmangatan 46:
Lördag kl 10–16 
Gemensam information kl. 13 och 15
Söndag kl 12-16 
Gemensam information kl. 13 och 15

Fredrik Söderberg, Skönsmon:
Det är mysigt att strosa runt, mycket folk och det händer 
alltid något här.

Marja Borg, Trollhättan:
Det är fantastiskt fi na byggnader och fi na parker som här 
i parken vid Stadshuset. Jag gillar också utsikten över stan 
från Norra berget och Södra berget.

Rolf Edin, Nyköping:
Det är så snygga kåkar, utom det där då säger han och 
pekar på ett av husen från slutet av 60-talet. Och det här 
med dom många olika drakarna är ju en kul grej.

Vad ar det basta med Stenstan?

ENKÄT: SVENÅKE BOSTRÖM

Frimurarorden 

oppnar dorrarna

Mariaordern 

ar inte hemlig

Vardagar 10-18  Lördagar 11-14
Tel. 060-15 95 56. Trädgårdsgatan 2,

på andra sidan gatan än tidigare, i Sundsvall. 

NY VALP ELLER
KATTUNGE? 

Tag med annonsen, gäller till och med 16/9

Kom in i butiken och vi 
bjuder på kloklippning 
och ca 1 veckas foder! 

Genuint 50-talscafé
Hembakat bröd, småkakor, smörgåstårtor

Beställ din tårta med egen bild på!
Vi bakar även lördagar

Strandgatan 16. Tel 060-61 10 57.

www.pallaskonditori.se

Ett stort tack till:

Alla Fantastiska Medverkande 
Eva Johansson

Stenstan i Sundsvall AB
Sundsvalls Nyheter

Ideella Föreningen Norra Berget  
Mc Donalds 
Läktarproffs 

Corvara Industri & Skadeservice

Stenstansdagarna

Stadshuset



Fredag 2/9
Skolelevernas dag. 1200 skolbarn i åk 3-6 är Stenstansdagarnas speciella gäster 
i hela stadskärnan under fredagen. De har inbjudits att delta i ett antal olika 
aktiviteter för att öka kunskapen om sin stad. Dramatiserade berättarvand-
ringar, visning av Elite Hotell Knaust, turer med häst & vagn och mycket mer. 
Alla aktiviteter för skoleleverna är förbokade. 

Allmänt program fredag 2/9
Prova på med Kulturskolan Vill du prova på att spela klarinett, trumpet eller 
trombon? Besök tältet framför Bokia på Storgatan 22. Tid: 10.00 - 14.00.
Arr: Kulturskolan

TORGET
Bondens egen marknad. Besök Bondens egen marknad och andra mark-
nadsstånd. Tid: 10.00 – 16.00. Arr: Bondens egen marknad m.fl .

Kupan/Röda korset
Köp second hand- kläder, vintage- och andra kläder i mötesplats Kupans tält 
vid Turistbyrån på Stora torget. Intäkterna från fredagen 2 sept. kommer att 
skänkas till torkans off er i Afrika. Tid: 10.00 – 16.00 Arr: Röda Korset/Kupan

Turistbyrån
Information om Stenstansdagarna m.m. Kl. 10:00 – 18:00
Även information på engelska. Also information in english.
Fotografering av skolklasser: Skolklasser som kommer tidsenligt klädda kan 
besöka Turistbyrån på Stora torget för att fotograferas och därmed delta i 
Stenstansdagarnas utklädningstävling med ett pris på 1 000 kr till klassen. 

Stadsvandring med MP3 (svenska/engelska och tyska) 
Gå en historisk stadsvandring i din egen takt med en MP3 spelare. Tidsåt-
gång ca 60 minuter. Pris: Stenstanserbjudande 40 kr.
Finns att hyra på Turistbyrån 

Segway- prova på turer från ”framtiden”
Glid fram genom Sundsvalls gator och torg på en Segway. Upplev Sundsvall 
på 2 hjul. Minimum ålder 12 år i målsmans sällskap.
Tider: 11.00, 13.00 och 15.00. Pris: 295 kr.
Bokas via Turistbyrån eller www.visitsundsvall.se
Arr: Nöjeshallen och Visit Sundsvall

KULTURMAGASINET (öppet 10 – 18)
NYÖPPNING av barn- och ungdomsbiblioteket! Välkomna!

Lunchkonserter med Nordiska Blåsarkvintetten 
Konserter för skolelever och allmänhet. 
Tider: 11.00 och 12.00 Plats: Lars Ahlins torg. 
Arr: Scenkonstbolaget Musik och Kulturmagasinet

Medelpadsarkiv – Öppet hus
Här fi nns källorna till Sundsvalls stads historia och föreningsliv
Genom kameralinsen. Bilder från förr – Utställning
Försäljning av gamla och nya böcker om Sundsvall 
Sundsvalls historia fi nns också på www.sundsvallsminnen.se

Se Sundsvalls Brandmäns fi lm om branden 1888 
Ett ögonvittne berättar om branden mm. 
Plats: Programsalen. Tid: 10.00 - 11.00 samt 13.00 – 16.00

ÖVRIGA STADSKÄRNAN
Kaisa-Marja, Trädgårdsgatan 11 - Hand- och fotavtryck för barn i butiken
Spara ditt barns lilla fot eller hand genom att göra ett avtryck med på papper 
med helt giftfri, nygjord äggoljetempera, (linolja, ägg och pigment från jorden)
Eller tryck på en tygbit (eller medhavd tröja) och få ett tvättäkta avtryck med 
textilfärg.  Det kostar ingenting. Tid: 12.00 – 18.00. Arr Kaisa-Marja

SELÅNGERSÅN
Trampbåt
Glid fram i egen takt genom Sundsvalls vackra kanalsystem. Med en pick-
nickkorg och ett strandhugg i den lummiga grönskan blir utfl ykten fullbordad. 
Varje trampbåt har plats för fyra vuxna. Flytväst ingår utan kostnad. Betalning 
sker på plats vid båtarna som fi nns vid Selångersåns norra strand. 
Pris: 30 min- 80 kr, 60 min – 150 kr, 90 min – 210 kr osv. 
Tid: 11.00–20.00 (med undantag för olämpligt väder) Arr: Nöjeshallen

Lördag 3/9
TORGET
Besök Bondens egen marknad och andra marknadsstånd
Tid: 10 .00– 16.00.  Arr: Bondens egen marknad m.fl .

Marknadsliv
Landsbygden kommer till stan! Vi berättar om marknader och torghandel 
från förr. Tider: 11.00, 12.00, 13.30 och 14.30. Ca 20 minuters visningar på 
Stora torget.  Arr. Sundsvalls museum. Friluftsmuseer och kulturmiljö.

Kupan/Röda Korset
Köp second hand- kläder, vintage- och andra kläder i mötesplats Kupans tält 
vid Turistbyrån på Stora torget.  Tid: 10.00 – 16.00 Arr: Röda Korset.

Dramatiserade stadsvandringar 
med Stenstans berättarteater och elever från Skvaderns gymnasieskola. 
Turen tar ca 60 minuter. Avgång från Stora torget kl.11.00 och 13.00. 
Arr: Stenstans berättarteater, Sundsvalls museum och Skvaderns gymnasie-
skola 

Takvandringar 
Takvandringar med Upplev Mer. Turen tar ca 60 minuter. 
Pris: Stenstanserbjudande 195 kr. Betalning sker på plats. 
Bokning och avgång utanför Turistbyrån.  “Först till kvarn”. 
Tid: 12:00 och 14:00. Arr. Upplev Mer.

Gammal brandbil
Guidade turer med Sundsvalls Brandmäns veteranbrandbil.  
Avgång varje hel timme från turistbyrån mellan kl. 11.00 - 15:00
Specialpris Stenstansdagarna: Barn 20 kr. vuxna 40 kr. Turen tar ca 30 min. 
Biljetter bokas och köps på turistbyrån, eller via www.visitsundsvall.se 
Arr: Sundsvalls Brandmän och Visit Sundsvall

Turistbyrån
Öppen för information om Stenstansdagarna mm kl. 10.00 – 16.00
Även information på engelska. Also information in english.

Stadsvandring med MP3 (svenska/engelska och tyska) 
Gå en historisk stadsvandring i din egen takt med en MP3 spelare. 
Tidsåtgång ca 60 minuter. Pris: Stenstanserbjudande 40 kr.
Finns att hyra på Turistbyrån 

Segway- prova på turer från ”framtiden”
Glid fram genom Sundsvalls gator och torg på en Segway. Upplev Sundsvall på 2 
hjul. Minimum ålder 12 år i målsmans sällskap. Tider: 11.00, 13.00 och 15.00. Pris: 
295 kr. Bokas via Turistbyrån eller www.visitsundsvall.se
Arr: Nöjeshallen och Visit Sundsvall

STADSHUSET
Reading ur pjäsen ”Spelet om Stenstan” av Teater Soja  
I augusti 2012 kommer pjäsen ”Spelet om Stenstan” att ha premiär i centrala 
Sundsvall. En helaftonsföreställning om Sundsvalls historia 1879 - 2012. Under 
denna reading (ca 50 min) läser vi valda delar ur manuset och berättar om föreställ-
ningen.  Tider: kl 11.00 och 14.00. Plats: Fullmäktigesalen, Sundsvalls Stadshus, 
Arr: Teater Soja

följs upp av
Minnen från Stenstan – Kom och berätta! 
Kom och berätta om dina egna, släktingars eller andras minnen om livet i Sundsvall 
från 1879 till Nutid. En samtals- & berättarstund med Teater Soja. 
Tider: 12.00 och 15.00. Plats: Fullmäktigesalen, Sundsvalls Stadshus.
Arr: Teater Soja

Sundsvall förr, nu och i framtiden - bildutställning 
Plats: Tingssalen, Sundsvalls Stadshus
Tid: 10.00 – 16.00
Arr: Stadsbyggnadskontoret och Kultur & Fritid 

Stadshuset - visning av ombyggnation bottenvåning.
Tid: 10.00 – 14.00. Arr: Norrporten.

Stor loppmarknad och samlarmässa 
Plats: Spegelsalen, Stadshuset. Tid: 11.00- 15.00. Entré 20 kr.
Arr: Sofi e Bergqvist

Café-försäljning under Stenstansdagarna
Lördag: 10.00 – 16.00, söndag: 11.00 – 16.00. Arr: Stadshuset 

HEDBERGSKA PARKEN
Bonjour mes amis! en resande teater kommer till Hedbergska parken…
Tid: 13.00. Arr: Föreningen Ållateatern

Visning av Hedbergska husets paradvåning, Kyrkogatan 26
Tid: kl 12.00. Visningen tar ca 30 min 
Arr: AGERA/arbetsgivarringen, Birgitta Dahlén.

ESPLANADEN
Lekstationer med gammeldags lekar i parkerna längs Esplanaden.
Gå på styltor, hoppa långhopprep, rulla tunnband mm.
Tid: 10.00 – 16.00. Arr: Sundsvalls kommun m fl .

Berättelser från Sågverksepoken
Kom och lyssna på när Wiqtor Ådahl från Berättarnät Sundsvall sjunger och berät-
tar om hur det var att vara ung under Sågverksepoken! Tid: kl. 11.30, 12.30, 14.00. 
Plats: Bänk i Esplanaden

Brandbil
Tjänstgörande styrka visar upp brandbilen samt delar ut informationsmaterial i 
Esplanaden. Tid: 11.00 – 15.00 Arr. Medelpads Räddningstjänstförbund.

Sportlotteriet
Säljer lotter på Storgatan i Esplanaden. Arr: Selånger SK Bandy

VÄNGÅVAN
Konstutställning
Ca 20 konstnärer ställer ut sin konst i Vängåvan. Tid: kl. 10:00 - 16:00.

ÖVRIGA STADSKÄRNAN
Historisk tipspromenad med butikserbjudanden i Stadskärnan
Hämta tipskuponger med karta hos Turistbyrån eller vid Stenstansdagarnas 
marknadsbord. Esplanaden. Arr: Stenstan i Sundsvall AB

Häst och vagn
Åkturer med häst och vagn genom stan. 
Avgång från Olof Palmes Torg var 20:e minut mellan kl. 10.00 – 15.00 
Arr: Hästarna Brage och Eldjol  

Buskspel! Spontana musik- och dansuppvisningar i stadskärnan  
Ungefärliga tider & platser: 11.10: Esplanaden, 11.40: Selångersån, 12.15, ut-
anför Kulturmagasinet, 12.40: Torget, 13.40: Selångersån, 14.10: Esplanaden, 
14.40: Vängåvan. Arr: Svenska Folkdansringen Medelpad

FÖRELÄSNING: Därför brann Sundsvall!
”Den tändande gnistan...” är den enda bok som helt och hållet berättar om 
Sundsvallsbranden och dess konsekvenser. Författaren Svenåke Boström, be-
rättar om de dramatiska timmarna den 25 juni 1888 som lade Sundsvall i aska. 
Han lägger också fram bevisen för vad det var som orsakade denna den största 
stadsbranden i Sveriges historia. Plats: Lilla scenen, Almamia, Rådhusgatan 
26. Tid: 15:00-15:45. Endast 50 platser. Biljetter hämtas gratis på Turistbyrån 
och på Design Sundsvall/Almamia Lilla Scenen, Rådhusgatan 26.
Arr: Svenåke Boström

Frimurarhuset öppet hus kl. 10.00 - 16.00
Frimurarorden visar sina lokaler, berättar om husets historia och sin verksam-
het. Kaff eservering med hembakat bröd, där allt som kommer in oavkortat går 
till lokal barmhärtighet. Presentationer kl.13.00 och 15.00. 
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46. 

Maria-Orden, fristående ordenssällskap 
Maria-logen informerar om sin verksamhet kl 10.00 – 16.00 i frimurarhusets 
lokaler, Köpmangatan 46, där logen är hyresgäst. Kaff eservering med hemba-
kat bröd, överskottet går till lokal välgörenhet.

Hotel Baltic
Medelpads Sjöhistoriska förening, MSF, visar bilder och berättar om gamla 
sjöfartsstaden Sundsvall och de skeppsvarv och redare som fl orerade här på 
1800-talet.  Tid: 10.00 -16.00. Arr: MSF och Best Western Hotel Baltic

GA-kyrkan - guidning
Guidning av GA-kyrkan: en vandring i kyrkans rum och historia på 
ca 30 minuter. Plats: Floragatan 4. Tider: 11.00, 13.00 och 15.00. 
Arr: Gustaf Adolfs församling, Svenska kyrkan.

GA-kyrkan/Kyrkans Hus – Jazzafton med Tip Top 
Plats: Floragatan 4. Tid: 18.00. 
Arr: Gustaf Adolfs församling, Svenska kyrkan

Clarion Collection Hotel Grand – Öppet hus 
Kom och provsmaka vår Grandlimpa!
Plats: Nybrogatan 13. Tid: 11.00 – 15.00

Kaisa-Marja, Trädgårdsgatan 11 - Hand- och fotavtryck för barn i butiken
Spara ditt barns lilla fot eller hand genom att göra ett avtryck med på papper 
med helt giftfri, nygjord äggoljetempera, (linolja, ägg och pigment från jorden)
Eller tryck på en tygbit (eller medhavd tröja) och få ett tvättäkta avtryck med 
textilfärg. Det kostar ingenting. Tid: 12.00 – 16.00. Arr: Kaisa-Marja

Fortsättning av programmet följer på nästa sida...

Info Stenstansdagarna
Vid ett marknadsbord i Esplanaden fi nns aktuell information om Stenstansda-
garnas program. Här kan du också visa upp dig i ”gammeldags” kläder och delta 
i en utlottning av fi na priser. Tid: Fre-lör 10.00 – 16.00. Sön 11.00 – 16.00.
Arr: Sundsvalls kommun samt Stenstan i Sundsvall AB

program for Stenstansdagarna 2-4 september 2011



Fortsättning av programmet från sidan 15.... Lördag 3/9

Visning av Metodistkyrkan/KFUK-KFUM Sundsvall 
Visning av den unika K-märkta kyrksalen samt historien bakom församlingen 
fram till dagens hyresgäst KFUK- KFUM Sundsvall med omnejd. Plats: 
Kyrkogatan 29. Tid: 11.30. Visningen tar ca 30 minuter
Arr: Anders Öhrn, ordf. KFUK-KFUM Sundsvall med omnejd,
Ulrika Hådén, Föreningsarkivet Västernorrland

Visning av Bernska husets trappuppgång, Storgatan 34
Tider: 11.00 och 13.30.  Visningen tar ca 20 min.  Arr: Inga-Britta Gran. 

TEATERKVARTEREN
Öppna repetitioner av MYSTERIET MYRNA VEP  
Teater Västernorrlands ensemble repeterar höstens föreställning MYSTE-
RIET MYRNA VEP, en läskigt rolig föreställning med två skådespelare som 
i ett hisnande tempo spelar 8 roller och genomför en mängd klädbyten. (Pre-
miär den 30/9 på Sundsvalls Teater.) Tider: 11.00 och 13.00. Repetitionen tar 
ca 30 min. Samling i foajén på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19. 
Arr: Scenkonstbolaget/Teater Västernorrland

BARNRÖRA - Växande skärvor  
Kreativ verkstad för barn i alla åldrar med kulturföreningen Loftet. 
Drop in kl. 11.00 -13.00. Plats: Sveateatern, Esplanaden 15. Fri entré.

TESALONG med Lars Ahlin
Nytt år - nya noveller! Kafésittning med skådespelare som läser noveller av 
den kände Sundsvallsförfattaren och salongsservitriser som serverar te med 
scones. Tid: 15.00. Plats: Sveateatern, Esplanaden 15. Tesalongen tar ca 1, 5 
timme.  Arrangör: Teater ÄSCH!  OBS! Biljetter à 60 kr. förbokas via marie.
lundblom@yahoo.se eller på 070-372 29 92
(Kan kombineras med Lars Ahlin-vandring, läs mer under Kulturmagasinet.)

SELÅNGERSÅN
Historisk paddling med guidning av elever från Västermalms skola. 
Paddla längs Selångersån genom Sundsvalls historia. 
Avgångar från Solgrytan, nedanför Telia-huset, kl. 10.00, 12.00 och 14.00. 
Turen tar 1,5 timme. Max 20 personer/tur. ”Först till kvarn”. Arr: Västermalms 
Gymnasium, Barn & Fritid, Ledarskap och Sundsvalls museum

Slöjda med Naturskolan! 
Prova på att göra glödskedar, barkbåtar mm i Naturskolans tältkåta vid ån. 
Försäljning av kolbullar med kaff e eller saft, 50 kr.
Tid: 10.00 – 16.00. Arr: Naturskolan Kom Ut

Fika med en pensionär på Ågläntan
Kom och fi ka och småprata med en pensionär om Sundsvalls historia! 
Schweizeri-erbjudande (portvin/punsch och kaka) på Sundsvalls soligaste 
uteterass. Medverkande pensionärer: Hervor Wrang, Jana Lindh Olsson och 
Anders Sällvin. 
Tid: 12.00 – 16.00. Drop in. Plats: Ågläntan, bistro, bar och café.

Trampbåt
Glid fram i egen takt genom Sundsvalls vackra kanalsystem. Med en pick-
nickkorg och ett strandhugg i den lummiga grönskan blir utfl ykten fullbordad. 
Varje trampbåt har plats för fyra vuxna. Flytväst ingår utan kostnad. Betalning 
sker på plats vid båtarna som fi nns vid Selångersåns norra strand. 
Pris: 30 min- 80 kr, 60 min – 150 kr, 90 min – 210 kr osv. 
Tid: 11.00–20.00 (med undantag för olämpligt väder) 
Arr: Nöjeshallen

KULTURMAGASINET (Öppet 11.00 – 16.00)
Visningar av utställningar
Staden som förvandlade sig 
Mona Bornecrantz visar och berättar om livet i Sundsvall före och efter den 
stora stadsbranden 1888. Samling vid Kulturmagasinets reception kl. 12.00 
Visningen tar ca 45 min. Arr: Sundsvalls Museum

I Industrialismens spår
Mona Bornecrantz visar och berättar om hur bl. a trä- och skogsindustrin har 
utvecklats och satt spår i landskapet och människors liv. Samling vid Kultur-
magasinets reception kl. 13.00. 
Visningen tar ca 45 min. Arr: Sundsvalls Museum

Sundsvalls spårväg 1911-1952
Petter Österlund visar och berättar om de spårvagnar som var en del av 
Sundsvalls stadsbild under första hälften av 1900-talet. Tider: 14.00 och 
15.00. Visningarna tar ca 30 min. Samling i Kulturmagasinets reception.

Konserter med Nordiska Blåsarkvintetten 
Tider: 12.00 och 14.00 Plats: Lars Ahlins torg. 
Arr: Scenkonstbolaget Musik och Kulturmagasinet

Medelpadsarkiv – Öppet hus
Här fi nns källorna till Sundsvalls stads historia och föreningsliv
Genom kameralinsen. Bilder från förr – Utställning
Försäljning av gamla och nya böcker om Sundsvall 
Sundsvalls historia fi nns också på www.sundsvallsminnen.se

Se Sundsvalls Brandmäns fi lm om branden 1888 
Ett ögonvittne berättar om branden mm. Plats: Programsalen. 
Tid: 11.00 – 16.00. (Uppehåll under konserterna kl.12.00 och 14.00)

Fika med en pensionär på Skonerten
Kom och fi ka och småprata med en pensionär om Sundsvalls historia! 
Fikaerbjudande. Medverkande pensionärer: Lars Häggström, Nils Wide och 
Anders Hammarberg
Tid: 12.00 -15.00. Drop in.

VANDRING i Lars Ahlins fotspår 
Lars Ahlin Sällskapet tar oss med på en intressant tur genom författarens liv 
och i hans fotspår. Tid: kl 13.30. Samling på Lars Ahlins torg i Kulturmaga-
sinet. Ingen avgift.
Arrangör: Lars Ahlin Sällskapet. Ca 1 tim vandring avslutas med Tesalong för 
den som så önskar.(Biljetter till Tesalong kan bokas vid vandringsstarten)

Hästridning för alla
Plats: Framför Kulturmagasinet. Tid: 10.00 – 15.00. Pris: 20 kr.
Arr: Stall Majgården
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TORGET
FÄGRA sprider glädje med folkmusik FÄGRA är ett ungt folkmusikband 
som bl. a samarbetar med Stenstans Berättarteater. 
Kom och låt dem förfl ytta er till en annan tid! Tid: 12.00 – 12.30

Besök Bondens egen marknad och andra marknadsstånd
Tid: 12.00 – 16.00 Arr: Bondens egen marknad m.fl .

Marknadsliv
Landsbygden kommer till stan! Vi berättar om marknader och torghandel från förr. 
Tider: 12.30, 14.00 och 15.00. Ca 20 minuters visningar.  
Arr. Sundsvalls museum. Friluftsmuseer och kulturmiljö.

Dramatiserade stadsvandringar med Stenstans berättarteater och elever från 
Skvaderns gymnasieskola.  Ca 60 minuter. Avg. fr. Stora torget kl. 12.00 och 14.30. 
Arr: Stenstans berättarteater, Sundsvalls museum och Skvaderns gymnasieskola

Takvandringar 
Takvandringar med Upplev Mer. Turen tar ca 60 minuter. 
Pris: Stenstanserbjudande 195 kr. Betalning sker på plats. 
Bokning och avgång utanför Turistbyrån.  “Först till kvarn”. 
Tider: 12.30 och 14.00. Arr. Upplev Mer

Gammal brandbil
Avgång varje hel timme från turistbyrån mellan kl. 12.00 - 15:00
Specialpris Stenstansdagarna: Barn 20 kr. vuxna 40 kr. Turen tar ca 30 minuter. 
Biljetter bokas och köps på turistbyrån, eller via www.visitsundsvall.se 
Arr: Sundsvalls Brandmän och Visit Sundsvall

Turistbyrån 
Öppen för information om Stenstansdagarna mm kl. 11.00 – 16.00.
Även information på engelska. Also information in english.

Stadsvandring med MP3 (svenska/engelska och tyska) 
Gå en historisk stadsvandring i din egen takt med en MP3 spelare. 
Tidsåtgång ca 60 minuter. Pris: Stenstanserbjudande 40 kr.
Finns att hyra på Turistbyrån 

Segway- prova på turer från ”framtiden”
Glid fram genom Sundsvalls gator och torg på en Segway. Upplev Sundsvall på 2 
hjul. Minimum ålder 12 år i målsmans sällskap. Tider: 11.00, 13.00 och 15.00. Pris: 
295 kr. Bokas via Turistbyrån eller www.visitsundsvall.se
Arr: Nöjeshallen och Visit Sundsvall

STADSHUSET
Reading ur pjäsen ”Spelet om Stenstan” av Teater Soja  
I augusti 2012 kommer pjäsen ”Spelet om Stenstan” att ha premiär i centrala 
Sundsvall. En helaftonsföreställning om Sundsvalls historia 1879 - 2012. Under 
denna reading (ca 50 min) läser vi valda delar ur manuset och berättar om föreställ-
ningen. Tider: kl 11.30 och 14.00. Plats Fullmäktigesalen, Sundsvalls Stadshus,
Arr: Teater Soja 

följs upp av
Minnen från Stenstan – Kom och berätta! 
Kom och berätta om dina egna, släktingars eller andras minnen om livet i Sundsvall 
från 1879 till Nutid. En samtals- & berättarstund med Teater Soja. 
Tider: 12.30 och 15.00. Plats Sundsvalls Stadshus, Fullmäktigesalen.
Arr: Teater Soja

Sundsvall förr, nu och i framtiden - bildutställning 
Plats: Tingssalen, Sundsvalls Stadshus
Tid: 11.00 – 16.00. Arr: Stadsbyggnadskontoret och Kultur & Fritid 

Café-försäljning under Stenstansdagarna
Lördag: 10.00 – 16.00, söndag: 11.00 – 16.00. Arr: Stadshuset 

ESPLANADEN
Lekstationer med gammeldags lekar i parkerna längs Esplanaden.
Gå på styltor, hoppa långhopprep, rulla tunnband, mm.
Tid: 12.00 – 16.00. Arr: Sundsvalls kommun m fl .

Berättelser från Sågverksepoken
Kom och lyssna på när Wiqtor Ådahl från Berättarnät Sundsvall sjunger och berät-
tar om hur det var att vara ung under Sågverksepoken! 
Tider: 11.30, 12.30, 14.00. Plats: Bänk i Esplanaden. 

Info Stenstansdagarna
Vid ett marknadsbord i på Storgatan i Esplanaden fi nns information om Sten-
stansdagarnas program och tider, kartor och tipskuponger mm. Tid: 11.00 – 16.00 
Arr: Sundsvalls kommun samt Stenstan i Sundsvall AB

VÄNGÅVAN
Konsert: Sundsvalls Mässingssextett spelar brunnsmusik från förra seklet. 
Tid: 13.30

Visning av veteranmotorcykel och veteranbilar  
Arr: Midälva Classic MCC och Timrå Classic Garage. Tid: kl 12.00 – 16.00

ÖVRIGA STADSKÄRNAN
Historisk tipspromenad med butikserbjudanden 
Hämta tipskuponger med karta hos Turistbyrån eller vid Stenstansdagarnas mark-
nadsbord i Esplanaden. Arr: Stenstan i Sundsvall AB

Häst och vagn
Åkturer med häst och vagn genom stan. Avgång från Olof Palmes Torg var 20:e 
minut mellan 12.00 -16.00. Arr: Hästarna Brage och Eldjol

Frimurarhuset öppet hus kl. 12.00 - 16.00
Frimurarorden visar sina lokaler, berättar om husets historia och sin verksamhet. 
Kaff eservering med hembakat bröd, där allt som kommer in oavkortat går till lokal 
barmhärtighet. Presentationer kl.13.00 och 15.00. 
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46. 

Maria-Orden, fristående ordenssällskap 
Maria-logen informerar om sin verksamhet kl 10.00 - 16.00 i frimurarhusets loka-
ler, Köpmangatan 46, där logen är hyresgäst. Kaff eservering med hembakat bröd, 
överskottet går till lokal välgörenhet.

Betlehemskyrkan 
Gudstjänst kl. 11.00. Visning och information kl. 12.30 
Plats: Th ulegatan 21/Köpmangatan 17. Arr: Betlehemskyrkan

EFS kyrkan  
Gudstjänst kl. 11.00. Visning och information kl. 13.00
Plats: Köpmangatan 2. Arr: EFS kyrkan

Hotel Baltic
Medelpads Sjöhistoriska förening, MSF, visar bilder och berättar om gamla 
sjöfartsstaden Sundsvall och de skeppsvarv och redare som fl orerade här på 
1800-talet.
Tid: 12.00 -16.00. Arr: MSF och Best Western Hotel Baltic

Kaisa-Marja - Hand- och fotavtryck för barn i butiken
Spara ditt barns lilla fot eller hand genom att göra ett avtryck med på papper 
med helt giftfri, nygjord äggoljetempera, (linolja, ägg och pigment från jor-
den). Eller tryck på en tygbit (eller medhavd tröja) och få ett tvättäkta avtryck 
med textilfärg. Det kostar ingenting.  
Plats: Trädgårdsgatan 11. Tid: 12.00 – 16.00. Arr Kaisa-Marja

Visning av Hedbergska husets paradvåning, Kyrkogatan 26
Tid: 12.00. Visningen tar ca 30 min
Arr: AGERA/arbetsgivarringen, Birgitta Dahlén

Visning av Bernska husets vackra trappuppgång, Storgatan 34
Tid: 13.30 och 14.30. Visningen tar ca 20 min. Arr: Inga-Britta Gran

TEATERKVARTEREN
Rundvandring på SUNDSVALLS TEATER 
Tider: 11.00 och 13.00. Samling i foajén på Sundsvalls Teater, Esplanaden 19
Arr: Scenkonstbolaget/Teater Västernorrland

TESALONG med Lars Ahlin
Nytt år - nya noveller! Kafésittning med skådespelare som läser noveller av 
den kände Sundsvallsförfattaren och salongsservitriser som serverar te med 
scones. Tid: 15.00. Plats: Sveateatern, Esplanaden 15.
Tesalongen tar ca 1, 5 timme. Arrangör: Teater ÄSCH!
OBS! Biljetter à 60 kr. förbokas via marie.lundblom@yahoo.se 
eller på 070-372 29 92
(Kan kombineras med Lars Ahlin-vandring, läs mer under Kulturmagasinet.)

SELÅNGERSÅN
Historisk paddling med guidning av elever från Västermalms skola 
Paddla längs Selångersån genom Sundsvalls historia. 
Avgångar från Solgrytan, nedanför Telia-huset kl.12.00 och 14.00. 
Turen tar 1,5 timme. Max 20 personer/tur. ”Först till kvarn” 
Arr: Västermalms Gymnasium, Barn & Fritid, Ledarskap och Sundsvalls 
museum

Slöjda med Naturskolan! 
Prova på att göra glödskedar, barkbåtar m.m. i tältkåtan vid ån. 
Försäljning av kolbullar med kaff e eller saft, 50 kr.
Tid: 12.00 – 16.00. Arr: Naturskolan Kom Ut

Fika med en pensionär på Ågläntan 
Kom och fi ka och småprata med en pensionär om Sundsvalls historia! 
Schweizeri-erbjudande (portvin/punsch och kaka) på Sundsvalls soligaste 
uteterass. Medverkande pensionärer: 
Hervor Wrang, Jana Lindh Olsson och Anders Sällvin 
Tid: 12.00 – 16.00. Drop in. Plats: Ågläntan, bistro, bar och café.

Trampbåt
Glid fram i egen takt genom Sundsvalls vackra kanalsystem. Med en pick-
nickkorg och ett strandhugg i den lummiga grönskan blir utfl ykten fullbordad. 
Varje trampbåt har plats för fyra vuxna. Flytväst ingår utan kostnad. Betalning 
sker på plats vid båtarna som fi nns vid Selångersåns norra strand. Pris: 30 
min- 80 kr, 60 min – 150 kr, 90 min – 210 kr osv. 
Tid: 11.00–20.00 (med undantag för olämpligt väder) Arr: Nöjeshallen

KULTURMAGASINET (Öppet 11- 16)
Visningar av utställningar
Staden som förvandlade sig 
Mona Bornecrantz visar och berättar om livet i Sundsvall före och efter den 
stora stadsbranden 1888. Samling vid Kulturmagasinets reception kl. 14.00 
Visningen tar ca 45 min. Arr: Sundsvalls Museum

I industrialismens spår
Mona Bornecrantz visar och berättar om hur bl. a trä- och skogsindustrin har 
utvecklats och satt spår i landskapet och människors liv. Samling vid Kultur-
magasinets reception kl. 15.00. 
Visningen tar ca 45 min. Arr: Sundsvalls Museum

Sundsvalls spårväg 1911-1952
Sundsvalls museum visar och berättar om de spårvagnar som var en del av 
Sundsvalls stadsbild under första hälften av 1900-talet. Tider: kl. 12.00 och 
13.00.  Visningarna tar ca 30 min. Samling i Kulturmagasinets reception. 
Arr: Sundsvalls museum.

Medelpadsarkiv – Öppet hus
Här fi nns källorna till Sundsvalls stads historia och föreningsliv
Genom kameralinsen. Bilder från förr – Utställning
Försäljning av gamla och nya böcker om Sundsvall 
Sundsvalls historia fi nns också på www.sundsvallsminnen.se

Se Sundsvalls Brandmäns fi lm om branden 1888 
Ett ögonvittne berättar om branden mm.
Plats: Programsalen. Tid: 11.00 – 16.00 

Fika med en pensionär på Skonerten
Kom och fi ka och småprata med en pensionär om Sundsvalls historia! 
Fikaerbjudande. Medverkande pensionärer: Lars Häggström, Nils Wide 
och Anders Hammarberg. Tid: 12.00 -15.00. Drop in.

VANDRING i Lars Ahlins fotspår 
Lars Ahlin Sällskapet tar oss med på en intressant tur genom författarens liv 
och i hans fotspår. Tid: 13.30. Samling på Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet. 
Ingen avgift. Arrangör: Lars Ahlin Sällskapet. Ca 1 tim vandring avslutas 
med Tesalong för den som så önskar. (Biljetter till Tesalong kan bokas vid 
vandringsstarten)

Med reservation för ändringar - senaste nytt fi nns på www.stenstan.se/stenstansdagarna
Information om Stenstansdagarna fi nns även, under själva dagarna 2 - 4 september, vid ett särskilt marknadsbord på Storgatan i Esplanaden, samt på Turistbyrån på Stora Torget.

program for Stenstansdagarna 2-4 september 2011
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