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Casino Cosmopols melodikryss med Vox Viva se sid 10

-Det är många som seglar mellan olika länder och säger 
att de gjort en världsomsegling men de här grabbarna 
seglade jorden runt längs ekvatorn, säger Bengt Näsman.
Gunnar Dahlgren som ägde båten sålde den ett par år 
efter resan och det var då den kom på villovägar. Den 
hittades igen under 80-talet i Vänersborg. Gunnar for 
då ner och köpte tillbaka den och seglade hem. Lun-
kentuss hamnade i Gunnars sons ägor men när det blev 
för mycket att ta hand om såldes hon ännu en gång 
och hamnade på drift igen. Det var inte förrän Bengt 
Näsman tog initiativ som båten kom hem till Sundsvall 
igen.
-Jag satt med i en klubb som hette Lunkentuss vänner 
där vi diskuterade båtens framtid. Men istället för att 
prata om framtiden tyckte jag att vi skulle ta reda på var 
den fanns först. Vi hittade den på Ekerö och då var den 
nästan som ett vrak och hade 78 000 i obetalda varvsav-
gifter.
Bengt for själv ner och hämtade båten men när han kom 
hem försvann alla Lunkentuss vänner och Bengt stod 

själv och hade ingenstans att ställa henne. Av en ren 
slump kom han i kontakt med den tidigare chefredaktö-
ren för tidningen Segling, Bengt Jörnstedt. Tillsammans 
� ck de till slut napp hos kommunen. Bengt Näsman 
kontaktade också en av seglarna Dag Ekholm om att 
Lunkentuss var hemma igen. I dag står de tre bakom 
projektet Bevara Lunkentuss där målet har varit att få 
båten att bevaras.

Den 8 september, under Stenstansdagarna, kommer 
Lunkentuss att lämnas över till Sundsvalls kommun. 
Tanken är att när båten är färdigrenoverad ska hon pla-
ceras i ett glashus nära vattnet och bilda en mötesplats.
-Båten betyder massvis för mig och det var mitt livs 
största äventyr. Det är fantastiskt att vi klarade det. Jag 
tycker det är väldigt viktigt att båten blir omhänder-
tagen och kan visas upp för allmänheten, säger Dag 
Ekholm. 

ERIK ÅBERG

Lunkentuss -jorden runt

Gunnar Dahlgren och Dag Ekholm gav sig ut på en världsomsegling längs ekvatorn 1962-1965 med segelbåten Lunken-
tuss. I dag står båten på nästan samma plats som Dag och Gunnar renoverade henne innan resan.

För 50 år sedan började Dag Ekholm 
och Gunnar Dahlgren att segla jorden 
runt med båten Lunkentuss. Nu, i sam-
band med Stenstansdagarna, lämnas 
båten över till Sundsvalls kommun.
-Det � nns en sjöfartshistoria i Sundsvall som är unik. 
Det är viktigt att den historian bevaras, säger Bengt 
Näsman som tog initiativet till att Lunkentuss kom 
tillbaka till Sundsvall.

Det var 1962 som Lunkentuss gav sig ut på sin världs-
omsegling. Innan pratades det om att båten bara skulle 
segla ner till Medelhavet men det ingen visste var att 
Dag och Gunnar hade köpt sjökort över världens stora 
hav. Resan tog tre år och när båten återvände hem till 
Sundsvall 1965 välkomnades den med en stor tillställ-
ning utanför Vindhem.

Dag som bor på Mallorca kom till Sverige förra som-
maren och har sedan dess jobbat tio timmar om dagen 
för att rusta upp Lunkentuss. 

Sundsvall/Sörberge/Härnösand
För mer info www.stenstans.com

stenstans@stenstans.com | 060-17 77 17, 0611-555 717

Sista chansen för AM-utbildning i år!
8-9/9 10-14.45 Sundsvall
11-12/9 16-20 Härnösand

18-19/9 15.15-19.30 Sundsvall

Först till kvarn gäller...

Vi har handledarutbildning kvällstid varje vecka.

Nu har vi även utökat vårat 

kursutbud i Sörberge!
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Visst är det så? Idag använder vi oss av en mängd tekniska 
hjälpmedel och kunskaper som inte fanns för 100 år sedan. 
Då var Sundsvalls stenstad ännu ny. Uppbyggd i snabb takt 
efter den stora branden 1888, med hjälp av kända arkitekter 
och skickliga hantverkare. Trähusen i småstaden ersattes 
med tre- till fyravåningars stenhus som snabbt fylldes av 
butiker, kontor och rederier. På malmarna utanför stensta-
den bodde arbetarna.

Sundsvall har en innehållsrik historia. Jag hörde någon säga 
att den är som ett tvärsnitt ur den svenska historien. Den 
gamla handels- och sjöfartsstaden som drog nytta av indu-
strialiseringen och utvecklade en stor skogsindustri. Män-
niskorna som engagerade sig i förenings- och församlingsliv, 
kvinnorna som stred för rösträtt, mat åt barnen i skolan och 
rätten att uttrycka sig i konsten.

I samband med utvärderingarna av Stenstansdagarna ifjol 
träffade jag en gymnasieelev som sa att hon blivit starkare 
av att lära känna kvinnor som Elin Nilsson, Frida Stéenhoff 
och Kai Gullmar. Det är det vi vill med Stenstansdagarna! 
Ge kunskap och glöd genom att påminnas om det som hänt 
förut.
Liksom tidigare år har Stenstansdagarna 2012 fokus på förra 
sekelskiftet, men i år finns även senare delar av 1900-talet 

representerat. Vad sägs om att höra mer om ungdomskultur 
och musik från 60-talet och framåt i Unga Magasinet på fre-
dag kväll eller prova danser som jive, polska och lindy hop på 
Sveateatern under lördagen? Ett besök i hamnparken för att 
se den lilla sjövärnskostern Lunkentuss, som för 50 år sedan 
påbörjade sin seglats runt jorden kan kanske inspirera?

Fredagen den 7 september är 1 100 skolelever i skolår 3 till 6 
Stenstansdagarnas speciella gäster. Kom gärna och se på när 
de upplever och deltar i Sundsvalls historia genom en mängd 
olika aktiviteter. Kanhända att deras upplevelser ger dem 
större kunskap om vår lokalhistoria och kanske bidrar det till 
ett ambassadörskap för Sundsvall i framtiden? 

I år bjuder Stenstansdagarna in allmänheten redan från 
fredag eftermiddag och kväll, med teater, konsert och intres-
santa seminarier. Spara den här bilagan, nästa helg är det 
dags att använda den. 
Framtiden blir alltid historia. Och historien spelar en viktig 
roll i framtiden.

Välkomna till Stenstansdagarna! 

PS. Klä er gärna som förr i tiden och delta i en utlottning av fina 
priser .  Läs mer på sidan 6. DS.

Framtiden blir 
alltid historia
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Missa inte detta

1 2 3 4 5

Malin Berglund, Projektledare 
Stenstansdagarna

LETS DANCE

Lör 8 sept kl 13.00 Sveateatern
Kom och prova olika dansstilar och 
slipa på sköna moves. Skönborgs Folk-
danslag instruerar i polska och jive.

 » 13.00 Polska 
 » 14.00 Jive                                
 » 15.00 Lindy hop med Altira
 » 16.00 Bugg med Trolldansarna

Servering. Fri entré.

EN FOLKMUSIKALISK 
SHÅW

Lör 8 sept kl 19.00 Sveateatern  
Professor Parkman och Professor 
Ohlanders avhandlar det absolut vik-
tigaste i folkmusikhistorien och spe-
lar ångermanländsk folkmusik. Det 
är roligt, faktafett, underhållande 
och politiskt. Med Sara Parkman & 
Samantha Ohlanders. 

Dansuppvisning med nyskapande  
Skönborgs Folkdanslag. Servering. 
Entré 50 kr. Entré inkl. buffé 200 kr. 
Biljetter Entré Sundsvall: 060 – 15 54 00.

STADSVANDRINGAR
Följ med på en av våra populära stadsvand-
ringar och upptäck stadens hemligheter.

 » Tis 11 sept kl 18.00 – Männis-
kor i staden, dramatiserad berättar-
vandring. 100 kr.

 » Tis 18 sept kl 18.00 – Historisk 
kyrkogårdsvandring. 60 kr.

Förköp och information i Kulturma-
gasinets reception tel 060–19 18 00.

I tid och rum

Teater Västernorrland firar 40 år med 
en utställning på Kulturmagasinet.
Vernissage lör 15 sept kl 14.00 med 
jubileumsföreställning. Medverkan-
de: Åke Arvidsson, Helena Svart-
ling, Ingrid Wallin, Örjan Lidén, 
Gisela Nilsson, Ingmar Virta m fl.

Under utställningstiden ges lunch- 
föreställningar tisdagar kl 12.00 och 
öppen scen lördagar kl 14.00. 
Ur programmet:

 » Tis 18 sept Med Ingrid Wallin.
 » Tis 25 sept Med ensemblen från 

Tribadernas Natt.
 » Tis 2 okt Med Mats Andersson.

Strindberg och  
det fotografiska  

experimentet
August Strindberg har skrivit in sig i 
historien som författare men en mer 
korrekt titel vore allkonstnär. Denna 
utställning är en sammanställning av 
fotografier tagna av Strindberg. Från 
porträtt till abstrakta närbilder.
Vernissage ons 19 sept kl 17.30.

Utdelning av  
Lars Ahlinstipendium

Lör 22 sept kl 13.00 – 16.00
Moderator Gunilla Kindstrand.

 » 13.00 ”Före och efter debuten. 
Hur blev Lars Ahlin möjlig?” pro-
fessor Gunnar D Hansson föreläser.  
 » 14.15 Årets Ahlinstipendiat 

Marjaneh Bakhtiari samtalar med 
Gunilla Kindstrand.

Musik med Sundsvalls kulturskola.

Minnesspar 

hosten 2012
En serie caféprogram för dig som är 
nyfiken på vår historia. Entré 40 kr. 
Fika finns att köpa i café Skonerten. 
Begränsat antal platser. Förköp av 
biljetter i receptionen 060–19 18 00.

 » Tis 16 okt kl 14.00 
Herrgårdsliv – om livet och män-
niskorna på Svartviks herrgård.  
Med Mats Johansson.

 » Tis 6 nov kl 14.00
Sveabiografen 100 år – från nöjes-
tempel till byggnadsminne. 
Med Johanna Ulfsdotter.

 » Tis 27 nov kl  14.00
När Elvira Madigan dansade på 
lina – om cirkusartister och cirkusar  
i Sundsvall. Med Mona Bornecrantz.

 YF IKEN PÅ D IN  H ISTORIA 

Marjaneh Bakhtiari – årets Lars Ahlinstipendiat.
Självporträtt av August Strindberg.

För mer information, 
Kulturmagasinets reception 
Telefon: 060-19 18 00

?
I Kulturmagasinet finns det många möjligheter att få 

svar på dina frågor. Kom in och hämta höstens program.

N

Barnröra  
- Växande skärvor

Kreativ verkstad för 
barn i alla åldrar. Lör- 
sön, drop in kl. 11-13. 
Fri entré. Plats: Gamla 
Turistbyrån

”Jag har en liten melodi” 
Kai Gullmar-program 
med allsång på Torget

Lars T Johansson med 
musiker på stora Torget. 
Tid: Sön kl 12.00.

Skogsarbetarna  
kommer till stenstan!

Kom och var skogsarbe-
tare för en stund. Plats: 
Basketplanen vid Selång-
ersån, fre-sön.

Världsomseglaren Lun-
kentuss i hamnparken 

Jubileumsprogram med 
tal, musik, salutskott, vis-
ning och bokförsäljning, 
lör kl. 13-14.

Bild- och vykorts-
utställning med texter 
om gamla Sundsvall 

Fredag-söndag i Unga 
Magasinet, Kulturma-
gasinet.
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Vackert gjutna lyktstolpar var en 
del av stadsbilden i Sundsvall kring 
förra sekelskiftet. De allra flesta till-
verkade vid en mekanisk verkstad 
i hörnet av Östra Långgatan och 
Nybrogatan.
Företaget hette Andersson & Widmark och ägdes 
vid sekelskiftet av Aron Andersson. Inflyttad till 
Sundsvall från Värmland hade han startat företa-
get tillsammans med en kompanjon. Fastigheten 
vid korsningen Östra Långgatan och Nybrogatan 
inrymde mekanisk verkstad och gjuteri.
Aron Andersson var farfar till legendariske jour-
nalisten Helge Höglund, som bland annat i boken 
Hus och människor har dokumenterat många in-
tressanta miljöer och personliga profiler.

 
SVeNåke BoStrÖm

Hela arbetsstyrkan vid Andersson & Widmarks mekaniska verkstad, troligen fotograferad omkring 1920. I mitten längst fram 
stående t.v. verkmästare J Nyholm och t.h. kamrer Olof Herbert Boström. Bakom dem gjutmästare Emil Jönsson.

Andersson & Widmarks mekaniska verkstad i hörnet Östra Långgatan Nybrogatan.

STORT TACK TILL
Alla fantastiska medverkande

Accidens
Casino Cosmopol

Corvara Industri & Skadeservice
Diös

Emhart Glass Sweden
Ideella Föreningen Norra Berget

JetPak
Läktarproffs
Mc Donalds

Medelpads Fornminnesförening
Norrporten

SCA
Sundsvalls Nyheter

Svenska kyrkan Sundsvall

Underklädesmodet
- nu och då

Storgatan 16
Stenstan Sundsvall

Kom in till
Sköna Under

så hjälper vi dig
att hitta rätt

storlek och modell
som passar dig!

Lyktstolparna 
tillverkades 
på Långgatan
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Att Sundsvall länge gjort skäl för smek-
namnet ”Sångsvall” visar väl klart denna 
bild från 1920-talet. Långt före Kjell 
Lönnå och hans allsångskonserter. Plat-
sen är GA-skolans gård och byggnaden 
uppfördes enbart för ett välklingande ju-
bileum.

Året var 1921 och staden mellan bergen hade en längre 
tid laddat för ett jubileum av sällan skådat slag. Det var 
nämligen det året Sundsvall fyllde 300 år.
Ett av de mest uppmärksammade inslagen i jubileet var 
ett ståtligt arrangemang med Norrlands Sångarförbund. 
De drygt 1.700 medlemmarna passade på att fira sitt 25-
års jubileum i samband med att Sundsvall fyllde 300 år.
Medlemmarna i sångarförbundet satte sin prägel, inte 
bara på staden, utan på hela jubileumsfestligheterna. Nå-
got som staden fick på köpet tack vare förbundets ini-
tiativ.

Sundsvalls Tidnings jubileumsreporter kommenterade 
lite syrligt:

”Att Sundsvalls stads 300-års jubileum kommit att stå i 
sångens tecken kan knappast sägas vara stadens förtjänst...
...Det har för ett par dagar varit kultur över vår stad, och 
kulturbärarna, glädjespridarna ha i ymnig rikedom slösat 
med sina gåvor.”

Konsertlokal byggd på tio dagar

Norrlands sångarförbund samlade medlemmar från Gäv-
le i söder till Norrbotten i norr. Förbundet leddes fram till 
jubileet av stadsingenjören Gustaf Hultquist. Han avslu-
tade sin ledarperiod med en klang och jubelföreställning 
som länge levde kvar i sundsvallsbornas minne.
Det mest spektakulära inslaget under jubileet var nog den 
magnifika sångarhall som uppfördes på GA-skolans gård. 
Hallen som rymde 6.000 personer byggdes upp på bara 
tio dagar. Och här framträdde det jubilerande sångarför-
bundet med en bejublad konsert lördagen den 20 augusti 
1921.
Sångarhallen kom till på initiativ av Gustaf Hultquist, 
som själv ritade byggnaden. Stommen var av trä, medan 
taket spändes upp av tältduk. Golvytan i konserthallen 
var enligt samtida tidningsuppgifter hela 8OO kvadrat-
meter.
Anledningen till det drastiska beslutet att med kort varsel 
bygga en provisorisk konsertlokal var att GA-kyrkan inte 
skulle rymma den publik man räknade med. Bara de del-
tagande sångarna var ju över ett tusen personer.

Tidig salut

Lördagen var den stora festdagen. En dag då vädrets 
makter var på sitt bästa humör. Solen strålade över den 
jubilerande staden. Svenska flaggor vajade från flagg-
stänger och husfasader och båtarna i hamnen var prydda 
med de färggrannaste flaggspel.
Startskottet gick tidigt på morgonen då en salut avfyrades 
från kanoner vid Vattenledningsborgen ovanför Tivoli. 
Några timmar senare ringde kyrkklockorna i GA-kyrkan 
till minnesgudstjänst och kyrkan fylldes till sista plats.
Efter gudstjänsten samlades hundratals människor på 
gårdsplanerna till läroverket och GA-skolan. Därifrån 

gick det stora festtåget in mot Stora torget och den of-
ficiella minnesfesten.
Under fanor och standar, med ridande polis och Jämtlands 
fältjägare och Heffners musikkår i spetsen gick marschen 
genom centrala Sundsvall. Festtåget bestod av folkskole-
elever, läroverksstudenter, scouter, gymnastikföreningen, 
IOGT och folk från olika yrkesföreningar; Hantverks-, 
Industri-, Sjökaptens och Minutvaruhandlareföreningen 
med flera. Och gatorna kantades av tusentals ortsbor.

Jubileumsyra på Norra berget

Efter högtidliga tal, sång och musik fortsatte festlighe-

Sångarhall i Sångsvall när staden fyllde 300 år

Den nästan 800 kvadratmeter stora konsertlokal som uppfördes på GA-skolans gård under endast tio dagar, var en del av Sunds-
valls 300 årsjubileum. 

Nu fyller vi butikeN med 

höstens nyheter!

Vi finns Vid stora torget

öppet
vard 11-18
lörd 11-16

torggataN 12
tel. 060-19 17 17

www.cleosmycken.com

läs mer och tävla på  
vår facebooksida.  
Vinn ett armband!

hematit balanserar 
yin/yang, energier-
na och meridian-
erna. den är starkt 
lugnande och 
avstressande sten.

paNdora . björg . johaNNa N . pilgrim syster p . scoop . 
ygdrasil . desigm by cleo . soul to you . kum kum.

hetast just nu… yolo armband!

Storgatan 13, Sundsvall www.elite.se • 060-608 00 00

Hotel Knaust 
sundsvall

Första klass hotell 
Hotellrum, möteslokaler och restaurang

Dagens lunch varje vardag

Välkommen att mötas och trivas
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Sångarhall i Sångsvall när staden fyllde 300 år

Drygt 1.700 medlemmar i Norrlands sångarförbund passade på att � ra sitt 25-årsjubileum 20 
augusti 1921.

Sångsvall är än i dag ett pas-
sande smeknamn på staden. 
Nationaldags� rande 6 juni 
2010 framför Stadshuset med 
Kjell Lönnös kör. 

terna senare i den magni� ka ”Sångarhallen”. Klockan 
halv ett på söndagen samlades medlemmarna i Norrlands 
sångarförbund för att vara med på bilden ovan. Sedan 
blev det ännu ett framträdande på Stora torget, däref-
ter ny konsert i Sångarhallen och slutligen på kvällen en 
konsert vid Fornhemmet på Norra Berget.
Helgens jubileumsyra avslutades uppe på Norra Berget 
med ett hejdundrande fyrverkeri. Då hade sundsvalls-
borna gått man ur huse och från närliggande samhällen 
strömmade folk i tusental för att hylla den 300 åriga sta-
den. Eller kanske mest för att få vara med i ett karnevals-
liv som aldrig tidigare skådats på dessa breddgrader.

SVENÅKE BOSTRÖM

SPORT BITEN
Öppet vard 10-17 • Kyrkog. 12, Sundsvall • Tel 060-12 01 11 • www.bigbike.se

CYKEL
Cyklar • Konfektion • Skor

hos Sportbiten Big Big

REA
Traditionella

för en NY generation

ord.pris 329:-
Gäller fre & lör (7-8/9)

GUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSARGUBBKEPSAR

249:-
(Fleecefodrade med värmande öronlappar)

pirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parumpirum parum
handplockat för barn

Nybrogatan 8 • 060-61 00 24 
 www.pirumparum.nu

Öppettider: Mån-Fre 11.00-18.00 • Lör 10-15

Tyck om 
Sundsvall

Skriv till var insandarsida. 
www.sn24.se tycktill

tyck sn24.se

Sundsvalls Nyheter.

@

. ..



Bo Markusson, 56, tjänsteman, Sundsvall.
Det är att den är trevlig. Det är fint att promenera i den här 
miljön och den ger karaktär till Sundsvall.

Ylva Bylin, 40, ekonom, Kvissleby, Tova Bylin, 7.
Vi älskar Stenstan. Det är mysigt här med mycket bra af-
färer. Det är trevligt med grönområden och uteserveringar.

Lilja Ehiwe, 27, personlig assistent, Sundsvall.
Att jag bor här och det är nära till allt. Men också att det är 
en fin stadskärna med många fina hus.

Enkät: Erik åbErg

Vad ar bast med Stenstan?

Notiser

Vinn fina priser
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kom ”gammeldags” klädd till Sten-
stansdagarna och delta i en utlott-
ning av fina priser! 
Visa upp dig och skriv ditt namn på en lista hos 
turistbyrån Visitor Center i Stadshuset. 
Vinnarna kontaktas per telefon v. 37 och med 
annons i Sundsvalls nyheter samt på  
www.stenstan.se/stenstansdagarna Lycka till!

röda korsets Sundsvallskrets satsar på 
att bygga upp olika verksamheter som 
samtliga har som mål att göra livet lite 
lättare för människor i vår närhet och 
långt borta. 
 
Deltagandet i Stenstansdagarna har det lokala perspek-
tivet.
 

Välkommen till vårt tält på torget där vi har manne-
känger och försäljning av second hand och vintage, 
dansuppvisning och en motionsrunda på Hälsans 
Stig med fina vinster. även butiken och caféet på 
kyrkogatan 27 (vid Hedbergska parken) håller öp-
pet.

For ett medmanskligare Sundsvall
.. ..

Tävling 
Nr 7 av 8

Fota platsen i nutid & tävla om fina priser!
1. Fota platsen i nutid    2. Ladda upp fotot på www.facebook.com/stenstansdagarna eller mejla till tavling@sn24.se 

OBS! Tävlingen avslutas onsdag 12/9.

Varje vecka fram till 7/9 publicerar vi 
ett historiskt foto från Sundsvalls stenstad. 
Fota platsen i nutid och var med och tävla om 
� na priser. Vinnaren presenteras i nästa veckas 
annons.

Se Sundsvalls Nyheters special-
nummer inför årets Stenstansdagar 
som följer med veckans tidning.
Läs mer om Stenstansdagarna på 
www.stenstan.se/stenstansdagarna

Stenstansdagarna
7-9 september 2012

Vinn historisk bild från Design Sundsvall. 
Bild på Spårvagn i Landsvägsallén, tryckt 
på duk, storlek 40x30 cm (Värde 800 kr).

Upplev Sundsvalls historia på plats

Ledtråd: Att det är Selångersån på bilden ser du säkert, men var är bilden tagen?

Vinn!



For ett medmanskligare Sundsvall

SkolelevernaS dag. Över 1.000 elever 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 berättar-
vandringar, visning av Elite Hotel Knaust, visning av Teater-
kvarteren, historisk paddling på Selångersån, teaterföreställ-
ning, med mera. Alla aktiviteter för skoleleverna är förbokade.
10.00 - 13.00
BrandBil och Brandmän på plats i Esplanaden, 
korsningen Storgatan, visar bilen för skolelever och allmänhet 
Arr: Räddningstjänsten. Plats: Esplanaden
10.00 - 14.00 
Prova På med kulturSkolan 
Vill du prova på att spela klarinett, trumpet eller trombon? 
Kom till tältet på Storgatan. Arr: Sundsvalls kulturskola. Plats: 
Storgatan, tält utanför Bokia
10.00 - 15.00
SkogSarBetarna kommer till stenstan!
Kom och var skogsarbetare för en stund. Prova på att 
lasta timmersläden, såga och barka som man gjorde förr 
medan vi berättar historier från skogen.
Arr: Sundsvalls museum Friluftsmuseer och kulturmiljö 
Plats: Selångersån aktivitetsytan vid Puckelbron.
15.00 - 15.50 
det Brinner! det Brinner! Teaterföreställning för 
alla från 4 år med Teater Soja. Biljetter 40 kr, receptionen Kul-
turmagasinet och Entré Sundsvall. Plats: 
Kulturmagasinet,Programsalen 

10.00 - 16.00 
BondenS egen marknad. Besök Bondens egen 
marknad och andra marknadsstånd. Plats: Stora torget
FörSäljning av Second hand-kläder samt ac-
cessoarer. Mötesplats Kupan, Röda korset. Insamling för RK:s 
sociala verksamhet i Sundsvall.  
Plats: Gamla Turistbyrån på Stora torget. 
 

här FinnS källorna till Sundsvalls stads historia och 
föreningsliv! Öppet hus.  
Plats: Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
 

dräktParad Sundsvalls Museum visar ett urval av äldre 
dräkter och klänningar från samlingarna, som burits av Sunds-
vallsbor. Plats: Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet

10.00 - 18.00 
inFormation om StenStanSdagarna, tipsslinga, 
bokning ar av vissa aktiviteter. Fotografering av skolklasser, 
lista för utklädda. Plats: Stadshuset, Stenstan Visitor Center 
Bild- och vykortSutStällning  med texter om 
gamla Sundsvall. Arr: Nils Wide, Bengt Hammarberg och 
Sundsvalls Tidning. Plats: Kulturmagasinet, Unga Magasinet
tiPSSlinga För alla Barn Vinster från medverkande 
aktörer i stenstansdagarna. Vinnarna presenteras i annons i 
Sundsvalls Nyheter den 14 sept. Arr: Barn- och ungdomsbib-
lioteket. Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbibl.

lekSakSutStällning
Unikt för Stenstadsdagarna, visar Sundsvalls museum ett 
axplock ur museets samlingar av äldre leksaker på Stadsbiblio-
tekets barnboksavdelning. Arr: Sundsvall Museum 
Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbiblioteket. 
hand- och Fotavtryck För Barn. Gör ett avtryck 
med på papper med giftfri, nygjord äggoljetempera. Eller tryck 
på en tygbit (eller medhavd tröja) och få ett tvättäkta avtryck 
med textilfärg.  Ingen kostnad.Öppet för alla.  
Plats: Butik Kaisa-Marja, Trädgårdsgatan 11
SundSvallSBilder hoS hälSokraFt. Bilder från 
gamla Norrmalm, spårvagnarna,saluhallen m.m. 
Plats: Hälsokraft, Sjögatan 9
aPoteket griPen Marknadsbord utanför butiken. 
Plats: Storgatan 18

11.00 - 18.00 
Wivex - danSPalatSet där Lill-Babs fick sitt genom-
brott. Idag en butik med design, kultur, konst och musik under 
ett och samma tak. Visning av bildspel, bilder och info från 
förr.  Jazzmusik i högtalarna. Servering av kaffe/saft och kakor. 
Plats: Torggatan 16. 

12.00 - 14.00
ingela gladh SPinner garn med spinnrock kl. 
12.00 - 14.00. Plats: Butik  Kaisa-Marja, Trädgårdsgatan 11 

12.00 - 16.00
art local deSign Sundsvalls Stenstad, öppet hus.  
Design och konsthantverk inspirerat av Sundsvalls Sten-
stad samt vårt läns karaktär i natur, djur och landskap. 
Även mathantverk som kaffe, choklad, mm.   Kaffeprov-
ning och utställning. 
Plats: Art Local Showroom, Trädgårdsgatan 16, 2 tr

16.30 - 18.30
aFter Work-Seminarium Stenstaden och Stads-
huset
	 •	Stenstan	Visitor	Center,	Maria	Åslin,	
 Näringslivsbolaget
	 •	Gravvård	och	svärdsfäste		–	Om	tiden	före	stads-
 husets tillkomst, Johanna Ulfsdotter.
	 •	1890-talets	arkitektur	–	Konstruktion	och	arkitekto	
	 niskt	uttryck,	Anders	Stjernberg/ADL	Creativa.
	 •	Huset	berättar	–	En	antikvaries	reflektioner,	
	 bevarande	och	historiska	spår.	Anette	Lund/Contexto.	
	 •	Den	moderna	stadens	födelse	–	om	livet	i	Stenstaden.	
 Kulturhistoriska perspektiv som fördjupar förståelsen  
 av Sundsvall, Nils Johan Tjärnlund.
Pris: Förköp 170 kr/pers inkl. föreläsningar, afterwork-
buffé och dryck.  Biljetter köpes hos Entré Sundsvall i 
Stadshuset. Begränsat antal platser.  

Fredag

1. Stadshuset, 2. Gamla Turistbyrån, 3. Sveateatern, 4. Kulturmagasinet, 5. Hotel Knaust, 6. Bokia, 7. GA-kyrkan, 8. Konserteatern, 9. Sundsvalls Teater, 10. Frimurarhuset,
11. Vängåvan, 12. Esplanaden, 13. Hedbergska huset, 14. Hamnparken, inre hamnen, 15. Stora torget, 16.	Olof	Palmes	torg,	17.	Lekparken	Oasen,	18. Kaisa-Marja. 
19. Selångersån, basketplanen.

Lördag
10.00, 12.00 och 14.00
Paddla längS SelångerSån genom Sundsvalls his-
toria! Avgångar från Solgrytan, nedanför Telia-huset. Turen tar 
ca 1,5 timme. max 16 pers/tur. ”Först till kvarn”. Arr Väster-
malms gymnasium, Barn & Fritid och Sundsvalls Museum.  
Plats: Selångersån vid Telia.

10.00 - 16.00
BondenS egen marknad 
Besök Bondens egen marknad och andra marknadsstånd        
Plats: Stora torget

djurSkyddet SundSvall bildades med anled-
ning	av	Sundsvallsbranden	1888		Information	om	för-
eningen får du vid ett marknadsbord på Stora Torget.                                                 
Arr: Djurskyddet Sundsvall Plats: Stora torget

konStutStällning
20 lokala konstnärer ställer ut sin konst i Vängåvan. 
Plats: Vängåvan

loPPiS och SamlarmäSSa.
Nu	flyttar	vi	från	spegelsalen	och	stadshuset	ut	på	torget.
Arr; Sofie Bergkvist. Plats: Stora torget

räddningStjänStenS uppvisning med brandbil 
Plats: Esplanaden

SkogSarBetarna kommer till stenstan!
Kom och var skogsarbetare för en stund. Prova på att lasta 
timmersläden, såga och barka som man gjorde förr

Arr: Sundsvalls Museum i samarbete med Norrporten.
Plats: Lilla festsalen i Stadshuset

17.00 - 19.00 
ungdomSkultur och muSik Förr och nu  
i Sundsvall Janeric Sundquist, Tomas Lundmark, Mikael Andersson 
Knut och Robert Persson, berättar minnen och spelar låtar 
från Sundsvall. Plats: Unga Magasiner, Kulturmagasinet.

19.00

”tonSättarna i taket”. Konsert på Hotel Knaust. 
På anrika Hotel Knaust i Sundsvall finns fyra svenska ton-
sättare avbildade i taket i matsalen. Sångensemblen Vox 
Viva ger en konsert med sånger av dessa ”tonsättare i taket” 
i Spegelsalen på Knaust, och berättar lite mer om dem och 
deras tid, samt i andra avdelningen något om moderna 
tonsättare.I biljetten ingår förutom fördrink även lättare 
måltid och kaffe med chokladbit. Arr. Vox Viva. Biljetter 
via	Entré	Sundsvall	295:-		
Plats: Hotel Knaust



1. StadShuSet
Fredag: Information om Stenstansdagarna. After 
work-seminarium kring stenstaden och stadshuset. 
Lördag och Söndag:  Visning av Stenstan 
Visitor Center. Samling framför Stadshuset för histo-
risk takvandring. Historien om Stadshusets klockspel 
framför Stadshuset.  
2. Gamla turiStbyrån 
Fredag och Lördag: Försäljning av second 
hand-kläder samt accessoarer, m.m. (Röda Korset). 
Lördag och Söndag: Barnröra - Växande skär-
vor, Stadsturer med veteranbrandbil.
3. Sveateatern
Lördag: Let´s Dance, prova på olika dansstilar från 
förr. En folkmusikalisk Shåw.
4. KulturmaGaSinet
Fredag: Teaterföreställningen Det brinner! Det 
Brinner!  Bild- och vykortsutställning, Dräktparad och 
leksaksutställning, Tipsslinga för alla barn, Öppet hus 
Medelpadsarkiv. Ungdomskultur och musik förr och nu 
i Sundsvall.
Lördag: Bild- och vykortsutställning, Dräktparad 
och leksaksutställning, Fika med en pensionär på Sko-
nerten, Tipsslinga för alla barn, Stenkul stenkoll! Geo-
logins dag 8/9, Föreläsning: Varför ser Sundsvallsområ-
det ut som det gör? Öppet hus Medelpadsarkiv. Vand-
ring i Lars Ahlins fotspår, Mötesplats 
Sundsvallsminnen i Unga Magasinet.
Söndag:  Dräktparad och leksaksutställning, Tips-
slinga för alla barn, Öppet hus Medelpadsarkiv, Arkiv-
rundan. Fika med en pensionär på Skonerten, Bild- och 
vykortsutställning, Föreläsning om Maria Kihlbaum, 
Journalfilmer om gamla Sundsvall, Vandring i Lars Ah-
lins fotspår, Mötesplats Sundsvallsminnen i Unga Ma-
gasinet. 
5. hotell KnauSt
Fredag: ”Tonsättarna i taket”, med Vox Viva. 
6. boKia
Fredag: Prova på med Kulturskolan, utanför Bokia.  
Lördag: Frågeslinga med Bokia, Föreläsning om 

Sundsvalls bokhandlahistoria, Minnen från Sundsvall 
samt Sundsvalls och Medelpads historia.
7. Ga-KyrKan 
Lördag: Visning av GA-kyrkan.
Söndag: Högmässa med dop efter 1894 års ordning.
8. KonSertteatern
Lördag: Öppen repetition, ”Ibland tänker jag på 
Frida Kahlo”. 
9. SundSvallS teater 
Lördag: Öppen repetition, ”Tribadernas natt.” 
Lördag och Söndag: Tesalong med Lars Ah-
lin i Teatercaféet.
10. FrimurarhuSet 
Lördag och Söndag: Öppet hus i Frimurarhu-
set, Sundsvalls Frimurare och Maria-logen informerar.
11.  vänGåvan
Lördag: Konstutställning, Dramatisering om Elin 
Nilsson, Konstvandring med Daniel Unnis.
Söndag: Visning av veteranbilar och MC, Dramati-
sering om Elin Nilsson. Konsert: Sundsvalls Mässings-
sextett.
12.  eSplanaden 
Lördag: Lekstationer, gammeldags lekar,  Diakonins 
dag, Brandbil och brandmän på plats. Fiskdamm med 
Kullerbyttan.
Söndag: Lekstationer, gammeldags lekar, Mamma-
minnen, Monika Westin berättar. 

13. hedberGSKa huSet
Lördag och Söndag: Visning av Hedbergska 
husets paradvåning. 
14. hamnparKen 
Lördag: Lunkentussjubileum, veteranbåtar och 
Sundsvalls sjöfartshistoria
Söndag: Visning av Lunkentuss,och Sundsvalls sjö-
fartshistoria.
15 Stora torGet
Fredag, Lördag och Söndag: Bondens 
egen Marknad och andra marknadsstånd.
Lördag: Melodikryss med Casino Cosmopol och 

Vox Viva (Se sidan 10). Motionslopp ”Run or Walk for 
Humanity”, Samling för dramatiserade stadsvandringar, 
Konstauktion, Tyck till om ”Sundsvalls vardagsrum”, 
Loppis och samlarmässa.
Söndag: Loppis och samlarmässa, Kai Gullmar-
sånger och allsång med Lars T Johansson m fl. 
Drakparaden: Sagotävling & Drakjakt och prisutdel-
ning.
16. oloF palmeS torG
Lördag och Söndag: Samling för att åka häst 
och vagn genom stan.
 
17. leKparKen oaSen
Lördag och Söndag: Mammaminnen, Monika 
Westin berättar. 
18. butiK KaiSa-marja
Fredag: Ingela Gladh spinner garn med spinnrock.
Fredag, Lördag: Hand- och fotavtryck för barn
19. SelånGerSån
Grusplanen vid Puckelbron:
Fredag: Prova skogsarbete från förr.
Lördag: Prova skogsarbete från förr, Klätteräventyr, 
slöjd och lekar vid Naturskolans tältkåta. Sågverkspoj-
ken vid ån, Wiqtor Ådahl sjunger och berättar.
Söndag: Prova skogsarbete från förr, Sågverkspojken 
vid ån, Wiqtor Ådahl sjunger och berättar.
Solgrytan vid Telia:
Lördag: Samling för paddling och guidade vand-
ringar.  längs Selångersån.
Söndag: Dramatiserad vandring längs Selångersån,  
Guidade veteranbåtsturer, tre turer varje timme. 
ÖvriGa platSer
Sca-huSet, Skepparplatsen 1
Wivex, Torggatan 16
art LocaL ShoWroom, Trädgårdsgatan 16
apoteket gripen, Storgatan 18
nYa gaLLeri verSaLen, Rådhusgatan 26 
tipSSLinga i StadSkärnan, se adresser på 10.

år gratis. Bokas via visitsundsvall.se. 
Plats: Selångersån, Solgrytan
tipSSLinga För aLLa barn och leksaksutställning. 
Unikt för Stenstadsdagarna, visar Sundsvalls museum 
ett axplock ur museets samlingar av äldre leksaker. 
Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbibl.
LekSakSutStäLLning
Unikt för Stenstadsdagarna, visar Sundsvalls museum ett 
axplock ur museets samlingar av äldre leksaker på Stadsbiblio-
tekets barnboksavdelning. Arr: Sundsvall Museum 
Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbiblioteket. 

biLd- och vYkortSutStäLLning  med texter om 
gamla Sundsvall. Arr: Nils Wide, Bengt Hammarberg och 
Sundsvalls Tidning.  
Plats: Kulturmagasinet, Unga Magasinet

12.00 och 14.15 
JournaLFiLmer Från gamLa SundSvaLL visas i 
programsalen. Filmen är 16 min. Plats: Kulturmagasinet
12.00 - 13.30 
”Jag har en Liten meLodi” Kai Gullmar-program 
med allsång. Lars T Johansson med musiker (Björn Hedström 
och Pierre Mähler).  Arr: Diös. Plats: Torgets scen
12.00 - 13.30  
deSigna din egen drake, Sagotävling & Drakjakt. 
Arr: Drakparaden Plats: Bord vid scenen på Stora torget. 
12.00 - 14.00
arkivrundan. Ta med dina gamla dokument så ger vi 
tips och råd om hur du ska ta hand om dem.
Plats: Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet

12.30
berättare på Stan Sågverkspojken vid ån, Wiqtor 
Ådahl sjunger och berättar. Plats: Grusplanen vid Puckel-
bron. Mammaminnen - berättelser om barn i stan ur en 
mammas perspektiv, från då och nu.Monika Westin:  
Plats: Esplanaden, Lekparken Oasen

12.30 och 13.30 
möt eLin niLSSon den första kvinnan i Sundsvalls 
stadsfullmäktige 1911. Hon arbetade bland annat för kvinnors 
rösträtt och skolmåltider och mot ”Kung Alkohol”.  ”Det är 
karaktärer vår tid behöver, och en sann kvinnosakskvinna vill 
först och främst bilda sin egen personlighet, ty hon vet att med 
nya rättigheter följa nya förpliktelser ”Arr: Jana Lindh Olsson 
Plats: Vängåvan

12.00 och 14.00
hiStoriSk takvandring. Följ med på en historisk pro-

menad på 28 meters höjd! Turen tar ca 60 minuter. Pris: Sten-
stanserbjudande 195 kr. Betalning sker på plats. Bokning och 
avgång framför Stadshusets entré  “Först till kvarn”. Arr. Upplev 
Mer. Plats: Stadshusets entré

12.00 - 15.00 
värLdSomSegLaren LunkentuSS Visning av den 
historiska båten. I Hamnkiosken säljs kaffe, dryck , hamburga-
re, korv, mackor och glass. Plats: Hamnparken, inre hamnen.
12.00 - 16.00  
bondenS egen marknad och andra marknadsstånd        
Plats: Stora torget

SkogSarbetarna kommer till stenstan! Kom och var 
skogsarbetare för en stund. Prova på att lasta timmersläden, 
såga och barka som man gjorde förr. Arr: Sundsvalls museum 
Friluftsmuseer och kulturmiljö 
Plats: Selångersån aktivitetsytan vid Puckelbron.
LoppiS och SamLarmäSSa
Nu flyttar vi från spegelsalen och stadshuset ut på torget.
Arr; Sofie Bergkvist. Plats: Stora torget

öppet huS i FrimurarhuSet 
Frimurarorden visar sina lokaler, berättar om husets historia 
och sin verksamhet. Gemensam info kl. 13. och 15.
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46

maria-Logen inFormerar om sin verksamhet i Fri-
murarhusets lokaler. Kaffeservering med hembakat bröd, över-
skottet går till lokal välgörenhet. 
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46
LekStationer, gammeldags lekar i parkerna längs Espla-
naden. Gå på styltor, hoppa långhopprep, rulla tunnband med 
mera. Plats: Esplanaden

viSning av veteran-Fordon. Midälva Classic MCC  
Plats: Vängåvan

art LocaL deSign Sundsvalls Stenstad, öppet hus. De-
signvisningar 13.00 - 13.30, 14.00 - 14.30. Design och konst-
hantverk inspirerat av Sundsvalls Stenstad samt vårt läns ka-
raktär i natur, djur och landskap. Kaffeprovning. 
Plats: Art Local Showroom, Trädgårdsgatan 16, 2 tr
13.00
FöreLäSning om maria kihLbaum - en fotograf 
och hennes bilder. Föredrag med bildspel, av Karin Sundell. 
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet
13.00 - 14.30 
dramatiSerad vandring längs Selångersån. Arr. 
Stenstans berättarteater.
Avgång från Solgrytan vid ån, mittemot Telia-huset. 

13.15
vandring i LarS ahLinS FotSpår, med Lars Ahlin-
sällskapet. Följ med på en intressant tur genom Lars Ahlins liv 
och i hans fotspår i Sundsvalls stadskärna. Vandringen tar cirka 
1,5 timme och kan avslutas med Tesalong för den som så öns-
kar.(Biljetter till Tesalong kan bokas vid vandringsstarten). 
Samling: Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet

13.30 - 13.50  
priSutdeLning ”åretS drake” i drakpara-
den 2012, framröstad av Sundsvalls invånare & turister. 
Plats: Scenen Stora torget Scenen

13.00 och 15.00 
viSning av StenStan viSitor center  
Upplev en 45 minuters guidad tur runt i Sundsvalls nya upp-
levelserum - Stenstan Visitor Center. Turen innehåller en film 
om Sundsvalls branden, visning av utställningarna samt en titt 
i stadshusets fängelsehålor. Arr. Stenstan Visitor Center.  
Plats: Stadshuset, SVC
14.30 
konSert: SundSvaLLS mäSSingSSextett 
Plats: Vängåvan
i induStriaLiSmenS Spår  - visning av uställning. 
Mona Bornecrantz visar och berättar om hur bl. a trä-och 
skogsindustrin har utvecklats och satt spår i landskapet och i 
människors liv. Visningen tar ca 45 minuter. Arr: Sundsvalls 
museum. Samling vid Kulturmagasinets reception, 14.30.
14.00 - 16.00 
möteSpLatS SundSvaLLSminnen. Kom och dela 
minnen från Sundsvall förr i tiden!  
Plats: Unga Magasinet, Kulturmagasinet

15.00 - 15.30
StadShuSetS kLockSpeL LJuder från fjorton olik-
stora klockor. De har alla ett namn ingraverat. Det är namn på 
personer som haft betydelse för Sundsvall. Kom och hör vilka 
de var och vilken betydelse de haft för Sundsvalls utveckling 
och ryktbarhet. Hervor Wrang berättar. Plats: Stora Torget, 
framför Stadshuset. Arr. Herwor Wrang  
Plats: Stora Torget utanför Stadshuset
15.00 - 16.30 
teSaLong med Lars Ahlin. Nytt år - nya noveller! 
Litterärt kafé med skådespelare som läser noveller av Sunds-
vallsförfattaren Lars Ahlin. Medverkande: Marie Lundblom, 
Åke Arvidsson. Entré: 60 kr inkl te & scones (specialpris 
Stenstansdagarna) Biljettbokning: Via mail marie.lundblom@
yahoo.se eller på 070-372 29 92. Arr: Teater ÄSCH! i samar-
bete med Lars Ahlin Sällskapet, Scenkonstbolaget-Teater och 
Sundsvalls kommun. Plats: Teatercaféet, Sundsvalls Teater

Här händer det! Se kartan på sidan 7. 
För utförlig information om innehållet se respektive dag ovan.

och Timrå Classic Garage. 



1. StadShuSet
Fredag: Information om Stenstansdagarna. After 
work-seminarium kring stenstaden och stadshuset. 
Lördag och Söndag:  Visning av Stenstan 
Visitor Center. Samling framför Stadshuset för histo-
risk takvandring. Historien om Stadshusets klockspel 
framför Stadshuset.  
2. Gamla turiStbyrån 
Fredag och Lördag: Försäljning av second 
hand-kläder samt accessoarer, m.m. (Röda Korset). 
Lördag och Söndag: Barnröra - Växande skär-
vor, Stadsturer med veteranbrandbil.
3. Sveateatern
Lördag: Let´s Dance, prova på olika dansstilar från 
förr. En folkmusikalisk Shåw.
4. KulturmaGaSinet
Fredag: Teaterföreställningen Det brinner! Det 
Brinner!  Bild- och vykortsutställning, Dräktparad och 
leksaksutställning, Tipsslinga för alla barn, Öppet hus 
Medelpadsarkiv. Ungdomskultur och musik förr och nu 
i Sundsvall.
Lördag: Bild- och vykortsutställning, Dräktparad 
och leksaksutställning, Fika med en pensionär på Sko-
nerten, Tipsslinga för alla barn, Stenkul stenkoll! Geo-
logins dag 8/9, Föreläsning: Varför ser Sundsvallsområ-
det ut som det gör? Öppet hus Medelpadsarkiv. Vand-
ring i Lars Ahlins fotspår, Mötesplats 
Sundsvallsminnen i Unga Magasinet.
Söndag:  Dräktparad och leksaksutställning, Tips-
slinga för alla barn, Öppet hus Medelpadsarkiv, Arkiv-
rundan. Fika med en pensionär på Skonerten, Bild- och 
vykortsutställning, Föreläsning om Maria Kihlbaum, 
Journalfilmer om gamla Sundsvall, Vandring i Lars Ah-
lins fotspår, Mötesplats Sundsvallsminnen i Unga Ma-
gasinet. 
5. hotell KnauSt
Fredag: ”Tonsättarna i taket”, med Vox Viva. 
6. boKia
Fredag: Prova på med Kulturskolan, utanför Bokia.  
Lördag: Frågeslinga med Bokia, Föreläsning om 

Sundsvalls bokhandlahistoria, Minnen från Sundsvall 
samt Sundsvalls och Medelpads historia.
7. Ga-KyrKan 
Lördag: Visning av GA-kyrkan.
Söndag: Högmässa med dop efter 1894 års ordning.
8. KonSertteatern
Lördag: Öppen repetition, ”Ibland tänker jag på 
Frida Kahlo”. 
9. SundSvallS teater 
Lördag: Öppen repetition, ”Tribadernas natt.” 
Lördag och Söndag: Tesalong med Lars Ah-
lin i Teatercaféet.
10. FrimurarhuSet 
Lördag och Söndag: Öppet hus i Frimurarhu-
set, Sundsvalls Frimurare och Maria-logen informerar.
11.  vänGåvan
Lördag: Konstutställning, Dramatisering om Elin 
Nilsson, Konstvandring med Daniel Unnis.
Söndag: Visning av veteranbilar och MC, Dramati-
sering om Elin Nilsson. Konsert: Sundsvalls Mässings-
sextett.
12.  eSplanaden 
Lördag: Lekstationer, gammeldags lekar,  Diakonins 
dag, Brandbil och brandmän på plats. Fiskdamm med 
Kullerbyttan.
Söndag: Lekstationer, gammeldags lekar, Mamma-
minnen, Monika Westin berättar. 

13. hedberGSKa huSet
Lördag och Söndag: Visning av Hedbergska 
husets paradvåning. 
14. hamnparKen 
Lördag: Lunkentussjubileum, veteranbåtar och 
Sundsvalls sjöfartshistoria
Söndag: Visning av Lunkentuss,och Sundsvalls sjö-
fartshistoria.
15 Stora torGet
Fredag, Lördag och Söndag: Bondens 
egen Marknad och andra marknadsstånd.
Lördag: Melodikryss med Casino Cosmopol och 

Vox Viva (Se sidan 10). Motionslopp ”Run or Walk for 
Humanity”, Samling för dramatiserade stadsvandringar, 
Konstauktion, Tyck till om ”Sundsvalls vardagsrum”, 
Loppis och samlarmässa.
Söndag: Loppis och samlarmässa, Kai Gullmar-
sånger och allsång med Lars T Johansson m fl. 
Drakparaden: Sagotävling & Drakjakt och prisutdel-
ning.
16. oloF palmeS torG
Lördag och Söndag: Samling för att åka häst 
och vagn genom stan.
 
17. leKparKen oaSen
Lördag och Söndag: Mammaminnen, Monika 
Westin berättar. 
18. butiK KaiSa-marja
Fredag: Ingela Gladh spinner garn med spinnrock.
Fredag, Lördag: Hand- och fotavtryck för barn
19. SelånGerSån
Grusplanen vid Puckelbron:
Fredag: Prova skogsarbete från förr.
Lördag: Prova skogsarbete från förr, Klätteräventyr, 
slöjd och lekar vid Naturskolans tältkåta. Sågverkspoj-
ken vid ån, Wiqtor Ådahl sjunger och berättar.
Söndag: Prova skogsarbete från förr, Sågverkspojken 
vid ån, Wiqtor Ådahl sjunger och berättar.
Solgrytan vid Telia:
Lördag: Samling för paddling och guidade vand-
ringar.  längs Selångersån.
Söndag: Dramatiserad vandring längs Selångersån,  
Guidade veteranbåtsturer, tre turer varje timme. 
ÖvriGa platSer
Sca-huSet, Skepparplatsen 1
Wivex, Torggatan 16
art LocaL ShoWroom, Trädgårdsgatan 16
apoteket gripen, Storgatan 18
nYa gaLLeri verSaLen, Rådhusgatan 26 
tipSSLinga i StadSkärnan, se adresser på 10.

år gratis. Bokas via visitsundsvall.se. 
Plats: Selångersån, Solgrytan
tipSSLinga För aLLa barn och leksaksutställning. 
Unikt för Stenstadsdagarna, visar Sundsvalls museum 
ett axplock ur museets samlingar av äldre leksaker. 
Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbibl.
LekSakSutStäLLning
Unikt för Stenstadsdagarna, visar Sundsvalls museum ett 
axplock ur museets samlingar av äldre leksaker på Stadsbiblio-
tekets barnboksavdelning. Arr: Sundsvall Museum 
Plats: Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbiblioteket. 

biLd- och vYkortSutStäLLning  med texter om 
gamla Sundsvall. Arr: Nils Wide, Bengt Hammarberg och 
Sundsvalls Tidning.  
Plats: Kulturmagasinet, Unga Magasinet

12.00 och 14.15 
JournaLFiLmer Från gamLa SundSvaLL visas i 
programsalen. Filmen är 16 min. Plats: Kulturmagasinet
12.00 - 13.30 
”Jag har en Liten meLodi” Kai Gullmar-program 
med allsång. Lars T Johansson med musiker (Björn Hedström 
och Pierre Mähler).  Arr: Diös. Plats: Torgets scen
12.00 - 13.30  
deSigna din egen drake, Sagotävling & Drakjakt. 
Arr: Drakparaden Plats: Bord vid scenen på Stora torget. 
12.00 - 14.00
arkivrundan. Ta med dina gamla dokument så ger vi 
tips och råd om hur du ska ta hand om dem.
Plats: Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet

12.30
berättare på Stan Sågverkspojken vid ån, Wiqtor 
Ådahl sjunger och berättar. Plats: Grusplanen vid Puckel-
bron. Mammaminnen - berättelser om barn i stan ur en 
mammas perspektiv, från då och nu.Monika Westin:  
Plats: Esplanaden, Lekparken Oasen

12.30 och 13.30 
möt eLin niLSSon den första kvinnan i Sundsvalls 
stadsfullmäktige 1911. Hon arbetade bland annat för kvinnors 
rösträtt och skolmåltider och mot ”Kung Alkohol”.  ”Det är 
karaktärer vår tid behöver, och en sann kvinnosakskvinna vill 
först och främst bilda sin egen personlighet, ty hon vet att med 
nya rättigheter följa nya förpliktelser ”Arr: Jana Lindh Olsson 
Plats: Vängåvan

12.00 och 14.00
hiStoriSk takvandring. Följ med på en historisk pro-

menad på 28 meters höjd! Turen tar ca 60 minuter. Pris: Sten-
stanserbjudande 195 kr. Betalning sker på plats. Bokning och 
avgång framför Stadshusets entré  “Först till kvarn”. Arr. Upplev 
Mer. Plats: Stadshusets entré

12.00 - 15.00 
värLdSomSegLaren LunkentuSS Visning av den 
historiska båten. I Hamnkiosken säljs kaffe, dryck , hamburga-
re, korv, mackor och glass. Plats: Hamnparken, inre hamnen.
12.00 - 16.00  
bondenS egen marknad och andra marknadsstånd        
Plats: Stora torget

SkogSarbetarna kommer till stenstan! Kom och var 
skogsarbetare för en stund. Prova på att lasta timmersläden, 
såga och barka som man gjorde förr. Arr: Sundsvalls museum 
Friluftsmuseer och kulturmiljö 
Plats: Selångersån aktivitetsytan vid Puckelbron.
LoppiS och SamLarmäSSa
Nu flyttar vi från spegelsalen och stadshuset ut på torget.
Arr; Sofie Bergkvist. Plats: Stora torget

öppet huS i FrimurarhuSet 
Frimurarorden visar sina lokaler, berättar om husets historia 
och sin verksamhet. Gemensam info kl. 13. och 15.
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46

maria-Logen inFormerar om sin verksamhet i Fri-
murarhusets lokaler. Kaffeservering med hembakat bröd, över-
skottet går till lokal välgörenhet. 
Plats: Frimurarhuset, Köpmangatan 46
LekStationer, gammeldags lekar i parkerna längs Espla-
naden. Gå på styltor, hoppa långhopprep, rulla tunnband med 
mera. Plats: Esplanaden

viSning av veteran-Fordon. Midälva Classic MCC  
Plats: Vängåvan

art LocaL deSign Sundsvalls Stenstad, öppet hus. De-
signvisningar 13.00 - 13.30, 14.00 - 14.30. Design och konst-
hantverk inspirerat av Sundsvalls Stenstad samt vårt läns ka-
raktär i natur, djur och landskap. Kaffeprovning. 
Plats: Art Local Showroom, Trädgårdsgatan 16, 2 tr
13.00
FöreLäSning om maria kihLbaum - en fotograf 
och hennes bilder. Föredrag med bildspel, av Karin Sundell. 
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet
13.00 - 14.30 
dramatiSerad vandring längs Selångersån. Arr. 
Stenstans berättarteater.
Avgång från Solgrytan vid ån, mittemot Telia-huset. 

13.15
vandring i LarS ahLinS FotSpår, med Lars Ahlin-
sällskapet. Följ med på en intressant tur genom Lars Ahlins liv 
och i hans fotspår i Sundsvalls stadskärna. Vandringen tar cirka 
1,5 timme och kan avslutas med Tesalong för den som så öns-
kar.(Biljetter till Tesalong kan bokas vid vandringsstarten). 
Samling: Lars Ahlins torg i Kulturmagasinet

13.30 - 13.50  
priSutdeLning ”åretS drake” i drakpara-
den 2012, framröstad av Sundsvalls invånare & turister. 
Plats: Scenen Stora torget Scenen

13.00 och 15.00 
viSning av StenStan viSitor center  
Upplev en 45 minuters guidad tur runt i Sundsvalls nya upp-
levelserum - Stenstan Visitor Center. Turen innehåller en film 
om Sundsvalls branden, visning av utställningarna samt en titt 
i stadshusets fängelsehålor. Arr. Stenstan Visitor Center.  
Plats: Stadshuset, SVC
14.30 
konSert: SundSvaLLS mäSSingSSextett 
Plats: Vängåvan
i induStriaLiSmenS Spår  - visning av uställning. 
Mona Bornecrantz visar och berättar om hur bl. a trä-och 
skogsindustrin har utvecklats och satt spår i landskapet och i 
människors liv. Visningen tar ca 45 minuter. Arr: Sundsvalls 
museum. Samling vid Kulturmagasinets reception, 14.30.
14.00 - 16.00 
möteSpLatS SundSvaLLSminnen. Kom och dela 
minnen från Sundsvall förr i tiden!  
Plats: Unga Magasinet, Kulturmagasinet

15.00 - 15.30
StadShuSetS kLockSpeL LJuder från fjorton olik-
stora klockor. De har alla ett namn ingraverat. Det är namn på 
personer som haft betydelse för Sundsvall. Kom och hör vilka 
de var och vilken betydelse de haft för Sundsvalls utveckling 
och ryktbarhet. Hervor Wrang berättar. Plats: Stora Torget, 
framför Stadshuset. Arr. Herwor Wrang  
Plats: Stora Torget utanför Stadshuset
15.00 - 16.30 
teSaLong med Lars Ahlin. Nytt år - nya noveller! 
Litterärt kafé med skådespelare som läser noveller av Sunds-
vallsförfattaren Lars Ahlin. Medverkande: Marie Lundblom, 
Åke Arvidsson. Entré: 60 kr inkl te & scones (specialpris 
Stenstansdagarna) Biljettbokning: Via mail marie.lundblom@
yahoo.se eller på 070-372 29 92. Arr: Teater ÄSCH! i samar-
bete med Lars Ahlin Sällskapet, Scenkonstbolaget-Teater och 
Sundsvalls kommun. Plats: Teatercaféet, Sundsvalls Teater

Här händer det! Se kartan på sidan 7. 
För utförlig information om innehållet se respektive dag ovan.

och Timrå Classic Garage. 



                                               Run or Walk for Humanity 
                                                        - för ett medmänskligare Sundsvall 

Motionera i din egen takt längs Hälsans Stig lördag 8 september!

Sträcka: Ca 4 km längs Selångersån. Start och målgång i Hedbergska parken.
Anmälan: Röda Korsets tält på torget fredag 7/9 kl. 11.00-16.00, lördag 8/9 
kl. 10.00 -11.30. Där säljer vi också Second hand.
Startavgift: Lägg en tjuga eller mer i en Röda Korsbössa och få ett startkort.
Insamlingen går till: Röda Korsets lokala verksamheter; integration, 
migration, sociala träffpunkter, besöksverksamhet, sjukhusvärdar, läxhjälp, 
språkträning m.m.
Starttid: Lördag 8 september kl 12.30 
Uppvärmning: Stora torgets scen med Friskis och Svettis kl 12.00
Vinstutdelning: kl 14.30. Vinsterna lottas ut bland deltagarna. 

FÖR NÖJES SKULL
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CASINO COSMOPOLS 
MELODIKRYSS

MED VOX VIVA
LÖRDAG 8/9 KL 11.00-11.50 PÅ STORA TORGETS SCEN

TA MED KRYSSET FÖR ATT TÄVLA OM FINA PRISER

Under Stenstansdagarna kan du se Sundsvall med nya ögon genom 
att utnyttja vårt specialerbjudande på hotellboende i Stenstan. 

Dubbelrum inkl. frukost 600 kr./natt 
Erbjudandet gäller under perioden 7-9 september. Bokas på respektive hotell. 

Bo på hotell hemma

Boka på:
060-14 04 40

Boka på:
060-608 00 00

Boka på:
060-64 65 60

Boka på:
060-64 19 50
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Stenstansdagarna

Frågeslinga i Stenstan!
Under Stenstansdagarna kan du passa på att gå frågeslingan i Stenstan 
för att lära dig mer om stans historia och vinna � na priser. Frågorna 
� nns på platserna nedan, där du också hittar � na erbjudanden. 
När du är klar lämnar du in din svarstalong i Kulturmagasinets 
reception. Vinnarna kontaktas vecka 37.

Lycka tilll!

1 X 2
1
2
3
4
5
6
7
8

Namn: ......................................................

Telefonnummer: .....................................

Adress: ......................................................

...................................................................

E-post: ...............................................

...................................................................

1 Boutiqe Tröjan   � ulegatan 6
2 Turistbyrån/Stenstan Visitor center Stadshuset, Stora Torget
3 Bokia    Storgatan 22
4 Apoteket Gripen   Storgatan 18
5 Pirum Parum   Nybrogatan 8
6 Hälsokraft    Sjögatan 9
7 Hotel Baltic   Sjögatan 5
8 Kulturmagasinet   Packhusgatan 4

Välkommen till Stenstansdagarna – en resa i tiden!

Bli själv en del av den 
historiska miljön!  

Besök Stenstansdagarna klädd som ”förr i tiden” och delta i en utlottning av fina priser!
Leta reda på en huvudbonad - hatt, huckle eller keps. 
Ta på en blus, lång kjol, figursydd jacka eller kofta, kostym eller vadmalsbyxor, skjorta 
och väst och kanske ett par kängor? 
Kläder från 1940 – 1960 –talet är också historiska ...
Visa sedan upp dig och skriv ditt namn på en lista hos Stenstan Visitor Center under 
Stenstansdagarna.
Vinnarna kontaktas per telefon v. 37 och med annons i Sundsvalls Nyheter samt på
www.stenstan.se/stenstansdagarna Lycka till!



Specialnummer av Sundsvalls Nyheter Stenstansdagarna 7-9 september 2012 11

Hälsokraft  
-inte bara för vegetarianer

-Det är sällan det är sam-
ma butik så länge. Ena 
stunden är det kläder och 
andra stunden är det nå-
gonting annat, säger Åsa 
Zetterberg.

När Edwin Medevik öpp-
nade butiken bestod kund-
kretsen mest av veganer 
och vegetarianer. I sam-
band med den nya affären 
publicerades en artikel 
med rubriken ”Inte bara 
för vegetarianer: nu är det 
”inne” med hälsokost”.
-Förr ansågs det konstigt 
om man gick och hand-
lade hälsokost men nu har 
det blivit mer för alla, säger 
Åsa Zetterberg.
I dag är det inte lika inne 
med hälsokost utan mer 
etablerat menar Åsa. Det 
är många kunder som är 
intresserade och pålästa 
som Åsa och Mats lär sig 
mycket nytt av.

-I dag syns det mycket mer 
i media. Det finns hälsogu-
rus och hälsobilagor. Det 
händer att kunder kommer 
in och frågar efter produk-
ter vi inte ens har, då får 
vi beställa det. Förr kunde 
det vara så att man köpte 

ett schampo som hade 
samma kemikalier som ett 
diskmedel, säger Åsa Zet-
terberg.
Även på läkarsidan har 
hälsokosten blivit mer eta-
blerat då fler läkare rekom-
menderar Hälsokrafts pro-
dukter och apotek sätter 
fram hälsokost på hyllorna.

Många av dem som besök-
te butiken under Edwins 
tid kommer fortfarande 
in för att handla. Men det 
är också många som inte 
kommer för att handla, en 
del kommer bara in för att 
titta på de gamla bilderna 
från Sundsvall som finns 
uppsatt i lokalen.

-Det var en man som kom 
in en gång och berättade 
att det var han som körde 
bilen på en av bilderna 
och en annan har pekat ut 
vilket hus de bodde i. Det 
finns också de som kom-
mer in för att kolla hur det 
ser ut i butiken. Det är ju 
högt i tak och stuckatur 
här, säger Åsa Zetterberg.

Åsa och hennes man Mats 
driver tillsammans butiken 
sen 2004 men innan de 

Åsa Zetterberg äger hälsokostbutiken Hälsokraft tillsammans med sin man Mats Zetterberg. 
Många kommer inte bara för att handla utan även för att se de gamla fotona från Sundsvall som 
hänger i butiken.

DANS  DoppelgäNger / DArk horSe Norrdans framför en helkvälls- 
föreställning den 3 & 4/11 på Sundsvalls Teater.

FIlM  BITChkrAM En ny film från skaparna av I Rymden finns inga 
känslor, premiär 19/10 på Filmstaden.

MUSIk  MozArTFroSSA Gilles Apap & Nordiska Kammarorkestern 
6/9 på Tonhallen. MUSIk I STeNSTAN En musikalisk stads- 

vandring med Nordiska Kammarorkestern 4 & 6/10. NorDFeST Entombed,  
Corroded och Nordiska Kammarorkestern 16/11 på Tonhallen.

TeATer  TrIBADerNAS NATT Teater Västernorrland jubilerar med 
en föreställning om Strindberg med premiär 29/9 på 

Sundsvalls Teater IBlAND TäNker jAg på FrIDA kAhlo premiär 6/10 på 
Konsertteatern lUNChTeATer & eFTer joBBeT från 20/9 på Sveateatern.

Fler föreställningar hittar du på www.SCeNkoNSTBolAgeT.Se
BIljeTTer Entré Sundsvall, 060-15 54 00 - www.entresundsvall.nu

öppNA repeTITIoNer  
i teaterkvarteren lördagen den 8 SepTeMBer 
under STeNSTANSDAgArNA.

kl 11:00 Konsertteatern - IBlAND TäNker jAg på FrIDA kAhlo
kl 12:00 Sundsvalls Teater - TrIBADerNAS NATT
(specialerbjudande på biljetter till Tribadernas Natt 
   till Er som besöker de öppna repetitionerna)

 bolagetscenkonst
hösten 2012
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köpte affären hade de både 
helt andra karriärer. Åsa 
jobbade som förskolelärare 
och Mats var ekonom men 
det var deras gemensamma 
intresse för hälsokost som 
fick dem att byta spår.

-Det var en liten risk men 
vi ville göra det. Det är 
många som trampar runt 
på jobb de känner sig klara 
med, säger Åsa.
I dag har de båda utbil-
dat sig ytterligare och Åsa 
är bland annat hälso- och 
kostrådgivare och Mats 
hårmineralsanalytiker. Bu-
tikens sortiment har också 
utökas och i dag säljs det 
bland annat kosttillskott, 
ekologiska matvaror, skor 
och hårprodukter.

-Vi försöker hänga man 
så mycket som möjligt i 
media så vi kan erbjuda 
det bästa på marknaden. 
Jag vill att butiken ska 
vara som jag själv vill att 
en butik ska vara. Jag vill 
att kunden alltid ska hitta 
nya saker, säger Åsa Zet-
terberg. 

ErIk ÅBErg

Edwin Medevik startade 1969 en hälsokostbutik på Sjögatan. 
I 43 år har det varit samma verksamhet i lokalen och i dag he-
ter ägarna till Hälsokraft Åsa och Mats Zetterberg.
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Stadshuset skulle bli Sundsvalls museum

År 1974 fanns allvarliga planer på att 
flytta Sundsvalls museum till Stadshu-
set. Museet huserade vid den tiden i den 
gamla riksbanksbyggnaden på Storgatan 
29. Detta var samtidigt som debattens 
vågor gick höga kring magasinsbyggna-
derna norr om Sjögatan. 
När det blev aktuellt att sammanföra museet och bibliote-
ket under samma tak i ett nytt Kulturmagasin, då släppte 
kommunen tanken på att göra något nytt av Stadshuset. 
Under många år därefter förde Stadshuset en tynande 
tillvaro. Men det blev det ändring på i början av 1990-ta-
let. Då satsade kommunen på en omfattande restaurering, 
anledningen var bland annat att en världskonferens, ar-
rangerad av WHO skulle använda lokalerna.
Efter WHO-konferensen fortsatte renoveringen av 
stadshuset och den 1 december 1991 firades första etap-
pen av renoveringen, på dagen ett hundra år efter den 
förra återinvigningen. Den gången hade stadshuset re-
noverats efter att ha blivit helt utbränt efter den stora 
stadsbranden 1888.
Sommaren 1992 öppnade Stadshusrestaurangen (Stadt) 
igen, efter att ha varit stängd sedan mitten 1970-talet. 
Det blev startskottet till nytt liv i Stadshuset. Huset bör-
jade återigen fyllas med konserter, utställningar och di-
verse aktiviteter. 

När vi i dag ser hur Stadshuset utvecklats med bland an-
nat Stenstan Visitors Center, ett mysigt café på den ena 
innergården och en ny snygg färg på huset, då är det bara 
att tacka och ta emot. Nu kan vi äntligen varje dag bjuda 
in gäster från när och fjärran till Stenstans finrum.
Färgen på Stadshuset var förresten en riktig stridsfråga 
i början av 1960-talet. Den 10 juli 1963 hade byggnads-
nämnden gett bygglov för en ommålning av exteriören. 
Ett antal provkulörer, de flesta i ljusbrunt ströks på den 
ljusa stadshusväggen. Men ingen av färgerna föll drätsel-
kammarens arbetsutskott på läppen. Istället ville de att 

fasaden skulle målas i grått.
Efter diverse bollande mellan de kommunala instanserna 
fick fråga till slut avgöras i ett extra sammanträde med 
drätselkammaren den 14 september. Då fastställdes att 
färgen skulle vara ljusgul. Tack för det sa många sunds-
vallsbor som tyckte att det fanns tillräckligt med fula be-
tonggrå byggnader på annat håll.
Men i sommar har den senaste renoveringen gett oss till-
baka den varma lejonbruna färgen som det såg ut år 1891.

SVENÅKE BOSTröM

Så här såg Stadshuset ut innan branden, med ett klocktorn som försvann i branden och aldrig byggdes upp igen.

Stadshuset före branden Stadshuset i dag

Höstfräsch
Ansiktsbehandling
80 min.
inkl. frans & brynfärgning

795:-  (ord. 945:-) 

Gäller t.o.m. 30 sept 2012

Kyrkog 21, Sundsvall 
060-128 087
www.marielles.se

Marielles Hud  
& Kosmetik
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Inbäddat i en frodig grönska, bara ett 
stenkast från det brusande stadslivet låg 
förra sekelskiftets nöjescentrum - Tivoli. 
Där sundsvallsborna nuförtiden håller 
koll på sitt hälsotillstånd låg det trätem-
pel som bjöd livets vällust i form av ut-
sökt mat och både vacker och vild under-
hållning. Värdshuset  Tivoli – som alltså 
gett namn åt Tivolibron där E4-trafiken 
nu passerar.
Området kallades tidigare för Sundshagen och här hade 
Borgmästaren Magnus Ahlgren ett sommarställe. När 
han dog 1871 köptes huset av en av stadens grosshand-
lare som nästan omgående sålde till ett nybildat bolag - 
Tivoliaktiebolaget.
Platsen var Norrmalm norr om SCA:s huvudkontor och 
ett stort område där nu östra delen av kommunhuset och 
Sundsvalls centrums vårdcentral ligger.
Tivolibolaget uppförde ett antal nya byggnader och till 
den stora industriutställningen 1882 byggdes anlägg-
ningen ut ytterligare. Tivoli kom sedan under drygt sju 
decennier att bli Sundsvalls verkliga nöjesmetropol. Med 
det perfekta läget inte långt från det tidigare ledande nöj-
escentrumet – Rullan, som låg i badhusparken söder om 
Norrporten Arena.

Tivoliparken –från nöje till nytta

Storslagen utsikt
I den lummiga parken fanns bland annat en kägelbana 
och en magnifik utomhusscen. Men själva huvudbygg-
naden låg med hamninloppet i blickfånget och från tak-
terassen måste utsikten ha varit enastående. Det får vi 
också bekräftat i ett resebrev i Hudiksvallsposten som-
maren 1882. Året för den stora Sundsvallsutställningen. 
Resenären ger en bra bild av Tivoli:
”Kommen dit upp, dels på trappor, dels på en sandad sluttande 
väg, finner man att den i villastil byggda paviljongen på alla 
sidor är försedd med verandor och gallerier i vilkas ändamål 
antyddes genom där placerade runda bord med tillhörande 

stolar. Denna byggnad är, om jag ej misstar mig, äldst och 
bildar liksom medelpunkten i ett byggnadskomplex av vilket 
de båda musikpaviljongerna, den gamla och den nya, äro de 
mest i ögonenfallande partierna. Den senare, nyligen uppförd 
och nära färdig, är en större byggnad med en veranda och ett 
galleri åt gårdssidan och inrymmande en ansenlig, två vå-
ningar hög musiksal vid vars ena ände befinner sig en liten 
teater för varitépresentationer. Salen möblerad a la Berns sa-
long i Stockholm sades rymma 500 åhörare.”

Säl och sköldpaddor
Skribenten fortsätter sedan att berätta om parkanlägg-
ningen som bland annat innehåller vattenkonst och ett 
par dammar med en lekande sälunge och ett par slöa 
sköldpaddor. Han fortsätter:
”Men ställets största attraction utgöres av den verkligen stor-
artade utsikt man därifrån har över den nedanför liggande 
staden och i synnerhet hamnen med dess många segel- och 
ångfartyg, bland vilka senare en ansenlig mängd ångslupar 
som oupphörligt komma och gå.”

Fram till 1940-talet fick nöjestemplet strax norr om 
Sundsvalls centrum leva kvar. Men sedan fick nöjet vika 
för nyttan. Lasarettet skulle byggas ut och Tivoli revs 
1945.

SVENÅkE BOSTRöM

Tivoli efter utbyggnaden av verandorna mot väster. Parken med musikestrad.

Den förste turisten i europa
sånger och kupletter från en svunnen tid med Mattias enn!

Skönsbergs Salonger 11 september kl 19.00 Cafédukning

Mer info: www.scensundsvall.se

Biljetter finns på
Entré Sundsvall 
060 – 15 54 00
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När Sundsvalls konstförening flyttade 
till nya lokaler i sommar så tog man med 
sig den gamla lyktan från tidigare Galleri 
Versalen. I samband med flytten florerade 
vissa diskussioner om lyktans ursprung. 
Den påstods bland annat ha hängt just 
utanför den lokal där konstföreningen 
nu flyttade in med Nya Galleri Versalen. 
Så vi var tvungna att försöka utreda his-
torien.
Sundsvalls konstförening och föreningen Almamia Lilla 
Scenen delar lokal sedan 1 augusti i år. En lokal där det 
tidigare varit restaurang, bland annat första versionen av 
legendariska Skippers. 
När vi började prata om detta och flytten av lyktan från 
Galleri versalen påstod någon att den ursprungligen kom 
från Café Blå Lyktan, som skulle ha legat i samma lokal.

Lite efterforskning i källorna gav dock den sanna bil-
den. Café Blå Lyktan, som drevs av Lena Grafström, låg 
visserligen på Rådhusgatan, men inte nummer 26 utan 
nummer 24. Alltså i hörnet Rådhusgatan – Torggatan. 
Ursprungligen hette det för övrigt Café Linné. 
Men där har inte lyktan hängt. Rätt uppgifter fick vi av 
Nils Wide, som själv är en hängiven vårdare av lokal his-
toria.

Den gamla lyktan hängde över ingången till Café Wän-
hem, också det på Rådhusgatan, men lite längre österut, 
nämligen nummer 23-25. Huset finns inte kvar, utan i 
kvarteret ligger nu det vi i dagligt tal kallar ”Blå huset” 

Den anrika lyktan tillbaka på rätt gata

Så såg det ut när lyktan hängde över ingången till Café Vänhem.

och där Café Wänhem huserade finns nu svensk Fastig-
hetsförmedling.

Nils Wide, som är en av de tidigare ägarna till Sunds-
valls Tidning berättar att när Café Wänhem stängde så 
tog tidningen hand om den gamla vackra lyktan. Den 
sparade man under några år för att återanvända när ST 
startade Galleri Versalen. Ett galleri som senare övergick 
i Sundsvalls konstförenings ägo.

SVENåkE BoSTRöM

Vi öppnar dörrarna till SCA-kontoret på Skepparplatsen i Sundsvall. 
Välkommen på Öppet hus lördagen den 8 september kl. 11.00 till 14.00. 

Vi bjuder på fika och en rundvandring i huset.

KOM TILL MITT KONTOR 
DEN 8 SEPTEMBER!
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Torggatan 16 • Tel 060-12 22 20
Måndag-Fredag 10.00-18.00 • Lördag 10.00-15.00

Butiken 
med anor
Stadens äldsta 
herrekipering

Interiör från Café Vänhem.
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Notiser

Också detta år vill frimurarna vara med under 
stenstadsdagarna för att ge alla en möjlighet 
att se huset från insidan. Förra gången besöktes 
huset av ca 180 personer som fick möjlighet att 
både veta mera om husets historia och få sig 
berättat om frimurarnas 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 föregick och föregår 
inne i dessa mystiska och slutna hus. Det har på 

Caroline Hövik, 27, rekryterare, Stockholm.
Arkitekturen på alla möjliga hus. Det är så många detaljer 
och torn man lägger märke till som turist.

Bengt Herkules, 50+, resande säljare, Hamnen.
Det är trivsamt här. Det händer mycket aktiviteter och det 
är lugnt och stilla.

Christer Engman, 28+, fritidspedagog, Nacksta.
I princip allt. Det är många uteserveringar, fint torg och bra 
affärer. Det är bara synd att det inte är mer folk här. 

Enkät: ErIk åbErg

Uppsättningar, 
köper o. säljer 

antika 
kakelugnar Essviks

Kakelugnsmakeri

Essviks Kakelugnsmakeri går nu 
att finna på vår nya adress:

Dalgatan 9 a.

Telefon: 070-578 38 74

Vi köper och säljer, gör upp-  
& omsättning samt utför  

renoveringar af edra kakelugnar.

www.essvikskakelugnsmakeri.se

Hos oss ska man hitta det senaste och bästa inom bågar,  
glas och kontaktlinser. Våra välutbildade optiker ska alltid  
ligga långt fram i utvecklingen och vi ska aldrig låta någon  
lämna butiken med en båge som inte passar. 

Så sa vi till varandra 1978 när vi startade Ögat Optik, här  
på Storgatan 34, i Sundsvalls stenstad. Vi har ännu inte  
sett någon anledning att byta spår.

Storgatan 34, Sundsvall

telefon 060-12 77 05

w w w. o g a t o p t i k . n u

Vissa saker håller går aldrig ur tiden. God 
service och gamla Märklintåg, till exempel.

Vad ar bast med Stenstan?

senare år varit Ordens ambition att komma bort i från 
stämpeln av hemligheter och mysticism. 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.
För dig som besöker huset under stenstadsdagarna finns 
möjlighet att ta en kopp kaffe med hembakat bröd, där 
allt som kommer in oavkortat går till lokal barmhärtig-
het.

Under stenstadsdagarnas öppet hus medverkar 
Mariaorden som också har sin verksamhet i 
huset. 

Frimurarna öppet hus:
Lördag 8 september 10 – 16  
gemensam information kl. 12 och 14
Söndag 9 september 12 - 16  
gemensam information kl. 13 och 15

Frimurarhuset oppet under Stenstadsdagarna
..



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

Sundsvalls Stadshus är i dag 
åter ett landmärke i staden 

efter en omfattande renove-
ring. Centralt beläget vid Stora 
torget och i hjärtat av Stensta-
den är det ett rum för möten 
och en naturlig utgångspunkt 
för medborgare och besökare.
 Med filosofin att föra ett 
värdigt samtal med huset sker 
omvandlingen med varsam 
hand i ett stadshus som bjuder 
på ständiga överraskningar 
under arbetets gång. 

Ny puts håller  
fasadeN ÖVer tId.

Redan i ett tidigt skede står det 
klart att en enkel upprustning 
och ommålning av fasaden inte 
är gott nog. 
 Huset bär mellan sju och 
tio lager färg av olika kvalitet 
på det nedre planet och att läg-
ga på ytterligare ett lager är inte 
ett alternativ. Lösningen blir en 
grundlig restaurering som är 
hållbar på lång sikt.
 Arbetet omfattar blästring, 
ny puts samt infärgning av fa-
saden i två lager och sker med 
antikvariskt riktiga material 
och metoder.

husets hIstOrIa får 
det att bekäNNa färg.
Med sitt nya yttre träder Stads-
huset fram med återvunnen 
värdighet. Fasaden har en lite 
ljusare nyans än husets origi-
nalfärg med avsikten att skapa 
ett enhetligt intryck i staden 
samtidigt som man beaktar 
husets historia.
 Ett lager av bladguld ger 
ordbilden på fasaden elegans 
och värdighet.  I dag är det ing-
en tvekan om vilken byggnad 
som är Sundsvalls Stadshus. 
 Stadshusets fönster är i 
originalutförande och bågarna 
har målats om flera gånger un-

der årens lopp. Att hitta den 
ursprungliga färgen är ett de-
tektivarbete som får sin upp-
lösning med ett fynd på vinden 
där man hittar fönsterbågar 
med värdefulla färgrester. Den 
mörkt gröna färg som ger in-
ramning åt rutorna i dag är 
originalfärgen från tiden innan 
Stadshuset brann.

glastak ger Nya  
fÖrutsättNINgar.

Ett nytt glastak täcker i dag 
den västra innergården där 
ett orangeri och café ger rum 
för möten, vänskapliga samtal 
samt god mat och dryck. 
 Innergården fungerade 
som intag till arresten när 
Stadshuset rymde polisverk-
samhet och det leder till  
reflektionen att allt du gör 
får konsekvenser. Som till  
exempel att glastaket ställer 
nya krav på brandsäkerhet. 
 De vackra gamla fönstren på 
innergården behöver ge för-
stärkt skydd till lokalerna på 
övre plan vid händelse av brand 
och ett hantverk dolt för besö-
karen är de nya innerfönstren 
med en brandcellskärna som 
stänger rökgaser ute. 
 
aNtIkVarIskt VIktIga  

detaljer på taket.
Statyerna på Stadshusets tak 
har nyvunnen värdighet efter 
restaureringen 2009. 
 I dag har de en yta av zink 
som gör detaljerna mer fram-
trädande och gör att de åldras 
vackrare och mer hållbart.
 Andra dekorelement som 
återfår sin forna glans är gjut-
järnssköldarna på taklanterni-
nen och flaggstängerna.
 Taket restaureras och får 
en mörkare ton än tidigare för 
att taklandskapet i kvarteret 
ska få ett mer enhetligt utfö-

rande och lanterninen på taket 
får samma kulör som fasaden.

balkar med  
eN bäraNde rOll.

I syfte att skapa öppna plan-
lösningar på nedre våningen 
ersätts gamla tegelväggar med 
glaspartier och öppna valv. 
Drygt 324 ton rivningsmassor 
lämnar huset under nedmon-
teringen av väggar.
 En stor utmaning är kon-
struktionen av de metallbalkar, 
avväxlingar, som övertar väg-
garnas roll att bära upp huset.
 Monteringen av balkarna 
sker parallellt med rivningen 
av väggarna och arbetet kräver 
stor noggrannhet för att und-
vika att huset sätter sig eller 
att sprickor uppstår. 

gOlV präglade aV  
slItage blIr sOm Nya.

Det rutiga marmorgolvet i kor-
ridorerna är en kulturhisto-
riskt viktig detalj att bevara 
och genomgår delvis ett om-
fattande restaureringsarbete. 
Efter slipning och lagning blir 
marmorgolven som nya.
  Moderna golvmaterial med 
ljuddämpande effekt bidrar 
till en god ljudmiljö i delar  
av lokalerna.

takmålNINgar  
kOmmer I Ny dager.

Återskapandet av målningarna 
i vestibuler och korridorer till 
originalskick påminner lite om 
att lägga pussel. När man skra-
par bort gammal färg som till 
följd av ommålningar dolt ori-
ginalen hittar man fragment 
av mönster och utmaningen 
ligger i att sätta samman dessa 
till en helhet.
 En bevarad dokumenta-
tionsruta visar målningar från 
tidigare epoker.

Rekommendera  oss  för  edra  kunder.

www.norrporten.se

Omfattande restaurering  
med händernas omsorg.

Det är en flammande pas-
sion som tar fyr när dåti-

dens pampighet möter dagens 
ideal i Stadshuset. Här lever 
träpatronernas optimism vi-
dare. Här föds nya förutsätt-
ningar för stadens utveckling. 
Här finns rum för framtiden.
  – Satsningen på Stadshuset 
är ett led i Norrportens stra-
tegi för att bidra till växtkraft 
på orten. Vi gör ett historiskt 
viktigt avtryck när vi öppnar 
upp för nya verksamheter som 
tillsammans har en central roll 
för näringsliv och stadsutveck-
ling, säger Per Persson, affärs-
utvecklare på Norrporten och 
vd på Stadshuset.

ÖppNar upp fÖr fler.
Vård och utveckling av stadens 
kulturarv är ett led i Norrpor-
tens arbete med att skapa en 
attraktiv stad att bo och verka 
i. En levande stad där livet 
mellan husen är minst lika vik-

tigt som själva byggnaderna. 
Stadshuset har i dag återfått 
sin forna glans, blivit tillgäng-
ligt för fler och fått nytt liv. 

Läs mer i broschyren ”Ett stadshus öppet för alla” som finns att hämta på Stenstan Visitor Center i Stadshuset, välkommen. Annonsen är framtagen för Norrportens räkning av Frosting Kommunikationsbyrå i Sundsvall, www.frosting.se.

Reflektioner  
kring växtkraft.

Ett nytt glastak täcker i dag 
den västra innergården 

där ett orangeri och café ger 
rum för möten, vänskapliga 
samtal samt god mat och dryck 
under levande citrusträd.
 Vid tiden för Stadshusets 
uppförande är det på modet 
att  ha ett bestånd med citrus-
växter i sin trädgård. Varje 
slott och herresäte med själv-
aktning har ett orangeri. Den 
traditionen går igen i caféet 
Orangeriet där en samling ex-
otiska växter i dag har ett idea-
list klimat för övervintring och 
växtkraft. 
 Växterna har en ljuddäm-
pande effekt och skapar rums-
lighet i en miljö där orienta-
liska mattor, vintage och antikt 
med modern twist omfamnar 
besökaren. Här är det skönt att 
vara. 

 Målsättningen är att skapa 
en oas som ger kraft och inspi-
ration och där tankarna kan 
flöda fritt. Med himlen som tak 
är allt möjligt och orangeriet 
står som symbol för växtkraft i 
staden och näringslivet.

Guld motsvarande två vigselringar räcker för att täcka ordbilden ”Stadshus” på fasaden med bladguld.

Rum för framtida 
möjligheter.

moderna lokaler i en historisk miljö efter stadshusets restaurering.

Per Persson, Norrporten.

Orangeriet skänker året om den 
uppfriskande och livgivande känsla 
som levande växter förmår att ge.


