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Han brinner för Sundsvall
Brandbilen är ny i Sundsvall, men här för att stanna. Med all sin prakt, sin stege och sin 
vattenslang kommer den långsamt och smidigt glida mellan husen i stenstan och alla är 
mer än välkomna att följa med på en tur.

Det nybyggda huset  
förstördes av branden
Sommaren 1888 hade man precis haft  
taklagsfest när Sundsvallsbranden slog till.
Hus nr 1 i kvarteret Brutto byggdes av 
handlaren E Witkowsky. Ritningarna 
fastställdes 1887. 

I huset drev bröderna Witkowsky ma-
nufakturhandel och lånekontor.

Sommaren 1888 hade man precis haft 
taklagsfest när Sundsvallbranden slog 
till. Byggnaden brandskadades men 
inte i så stor omfattning som många 
kringliggande hus. Därför fick Sunds-
valls Tidning tillfälliga lokaler i huset 
strax efter branden. Tidningspressen 
fanns i bottenvåningen och orsakade 
en hel del störningar för hyresgästerna 

på övervåningen. Enligt en av de dåtida 
redaktörerna fick tryckpressen huset 
att gunga så att man blev sjösjuk.

År 1891 flyttade ST till grannhuset 
österut.

I detta hus har sedan dess funnits 
skomakeri och en bingohall. Skoma-
kare Lindelöf hade både bostad och sitt 
skomakeri i lokaler mot Centralgatan.

Där restaurang Sju Kryddor nu finns 
har det länge serverats mat. Sedan 
mitten av 1900-talet och troligen ännu 
tidigare har det varit café här, senast 
under namnet Café National.  SB

Huset på Centralgatan 14 var precis färdigbyggt när sundsvallsbranden 
förstörde huset.

Tommy Jansson är en brandmannave-
teran som fortfarande har eld i baken 
när det gäller att engagera en hel stad 
i olika projekt. Han är ordförande i 
föreningen Sundsvalls Brandmän och 
sitter nu bakom ratten på en vacker 
gammal Volvobrandbil från 1935. Med 
körglädje i blicken berättar han om pla-
nerna att skjutsa runt turister, Sunds-
vallsbor, födelsedagsbarn, skolklasser, 
brudpar, företag och alla övriga på den 
röda pärlan.

Idén fick Tommy för ett par år sedan 
då han besökte en hel rad olika brand-
muséer runt om i Sverige och hittade 
ett liknande event i Ystad där man 
både guidade runt på mordplatser från 
Beckfilmerna men också åkte runt med 
en mer traditionell stadstur. Tommy 
tyckte att det var något utöver det van-
liga eftersom brandbilsturerna var 
synnerligen populära. Så utan att tve-
ka investerade Tommy och föreningen i 
en brandbil från Partille som såldes på 
blocket för 60.000 kronor. 

Tommy började tillsammans med Leif 
Sjöberg och Torbjörn Finnberg från 
Stöde sätta planerna i verket. De mötte 
motgångar med motorn, på vissa stäl-
len blev renoveringen omfattande och 
mycket pengar spenderades på arbets-
kraft och reservdelar. Men en brand-
man tvekar inte när motgångarna blir 
många och slutligen blev bilen ett rik-
tigt praktåk som drar blickar till sig 
vart den än brummar fram.

Brandbilen ska vara en fortsättning 
till vad som började med en film om den 
stora branden i Sundsvall 1888. Filmen 
sålde över förväntan och snart bör-
jade Tommy och de andra i föreningen 
i Sundsvall att planera ytterligare ak-
tiviteter i samma brandanda. Ett pro-
gram som kan utformas lite beroende 
på situation och människor. 

Bilen fungerar då som transport runt 

Sundsvall och det bjuds på guidad tur 
mellan stenstadens vackra byggnader, 
avslutningsvis kanske med en middag 
eller lunch på restaurang Brandstation 
som också är ett brandmuseum med 
en visning av filmen om man behagar.  

Eller kanske bara ta en repa på stan 
med Tommy eller någon av de andra 
chaufförerna från föreningen. 

Förslagen är många och brandbilen 
som tjänstgjorde från 1935 fram till 
mitten av 60-talet står nu än en gång 

till förfogande men istället för att rycka 
ut och rädda byggnader från förödelse 
skall den nu hjälpa oss ta vara på histo-
rien i vår vackra stad.

BW

tommy Janssson är mannen som aldrig tröttnar på att berätta om sundsvalls historia, särskilt om det rör hans brinnande 
intresse kring brandförsvaret.

Kravaller runt polishuset på Stora torget.

Börjar som en bagatell, slutar som jätteupplopp.

Oscar Knaust tvingas avlägsna 
åsnan Lizzie från balkongen.

Folksamling på Stora torget.

”Det dansades på mitt bröllop och så 
skall det äfven ske på min dotters.”

Kort därefter avlider herr Blomberg.

Norrporten  äger  och  förvaltar  fastigheter  med  en  uthyrningsbar yta om drygt  1 miljon  kvm  varav  80  procent är kontor,  15 procent  butiker  och  resterande  del  bostäder.  Detta är en annons från ett av Sveriges största fastighetsbolag. Rekommendera  oss  för  edra  kunder.

www.norrporten.se

Sidan 4 Sidan 4

Sidan 5

Kalender  
Stenstansdagarna:

Fredag 

10:00 – 15:00
Bondens marknad.

11:00
Skolmästerskap  

i styltgång, Oasen.

12:00 & 13.30
Sundsvalls Mässings-

sextett på Stora scenen.

Lördag  

10:00 – 15:00
Bondens marknad.

11:00
Hästskjutsarna startar. 

Brandbilen startar. 

11:00 & 14:00
Takvandringar.

11:00 – 15:00
Dramatiserade  

stadsvandringar.

12:00 – 14:00
Barnröra i Stadshuset.

11:00, 12:00 & 13:00
Guidade turer av 
Sundsvalls Teater.

Söndag  

11:00 
Hästskjutsarna startar. 

Brandbilen startar.

11:00 & 14:00
Takvandringar.

11:00 – 15:00
Dramatiserade  

stadsvandringar.

11:00, 12:00 & 13:00
Guidade turer av 
Sundsvalls Teater.

12:00 – 14:00
Barnröra i Stadshuset.

13:00 – 14:00
Sekelskiftesauktion. 
Torget, visning från 12:00.

Hela Programmet  
Se Sista Sidan!

notiSer

Frågepromenad

Under Stenstansdagarna har du som 
besökare i stan chansen att vinna fina 
priser i två fråge-promenader. En läng-
re i den östra delen av Stenstan och en 
kortare i den västra delen. Blanketter 
finns hus Turistbyrån vid Stora torget.

1.100 elever i stan

Ett erbjudande till skolorna, som 
skickades ut innan skolavslutningen i 
våras, fick stort gensvar och intresset 
för dessa aktiviteter har varit mycket 
stort.

Omkring 1.100 elever kommer till 
stenstansdagarna under fredagen. Ar-
rangörerna hoppas att de sedan åter-
kommer med föräldrar och syskon un-
der lördag och söndag och exempelvis 
provar på stafflimålning i Vängåvan 
eller Stadshusparken. 
De aktiviteter som fördelats på elever-
na under fredagen är:
• Dramatiserade stadsvandringar
• Stadsvandringar
• Guidade turer i GA kyrkan och via 

häst och vagn. 
• Filmvisning om branden samt där-

efter rundtur i en gammal brandbil. 
• Skapande verksamhet i Stadshuset.

Allmänt.

en spännande 
historia

Tag sikte på den röda brandbilen par-
kerad vid Stadshuset å Stora torget. 
Där tillhandahålles valda delar av 
Sundsvalls historia. Ett salustånd in-
till brandbilen kommer det att saluföra  
böcker och DVD-skivor om Sundsvall 
för festivalpris.
• Sundsvalls brandmän säljer DVD-

filmen om Sundsvallsbranden.
• Casinoboken. Boken om hur den 

gamla järnvägsstationen vid E4  
blev Sveriges första internationella  
kasino.

• Kvarteret Nyttan. Om restaurerings-
arbetet med Hirschska huset vid 
Stora torget.

• Knaust, från hotell till hotell.
• De 100 första som handlar för dess-

utom boken om Sundsvalls Tidnings 
första 150 år på köpet.

Kyrkotidningar.

Sundsvalls kyrka

Lördag 5 september 

Guidad kyrkotur  
kl. 10 f.m. 11 f.m. 13 e.m. 14 e.m.

Aftonmusik under ledning af organist 
Otto Ratz. kl. 6 e.m.

Söndag 6 september 

Skriftermål kl. 10 f.m.
Högmässa och nattvardsgång. 

Barndop. kl. 11 f.m.
Kyrkoherde Nilsson, komministrarna 

Andersson och Lundstedt.

Nattvardsteckning å pastorsexpedi- 
tionen. Fredag 4 september 1.30 e.m.
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Bland pillertrillare och medikamenter

Stenstadsdagarna 4–6 september

Apoteket Gripen och Apoteket Shop Galleria In

Välkommen till Apoteket anno 1900 under Stenstadsdagarna

Missa inte Apotekets torgstånd, där du möter pillertrillare från 
sekelskiftet och får ta del av spännande historier om apoteks-
väsendet i Sundsvall vid den tiden.  

Prova på att rulla piller
I vårt torgstånd kan du prova på att ”trilla piller” på traditionellt 
vis, och barnen får tips om roligt pyssel med höstlöv. 

Klädmodet visade samhällsklassen
I alla tider har vårt 
sätt att klä oss speg-
lat vår klass, sam-
hällets situation och 
moral. Idag klär vi 
oss i vad som faller 
oss på läppen och 
kan välja och vraka 
bland alla stilar och 
modeller. 
För drygt 100 år sedan var klädkoden gi-
ven. Långa släpande kjolar, ståtliga hat-
tar, kostymer och västar var bara några 
av de plagg som bars på den tiden.

Skillnaden mellan rik och fattig var 
lättare att uppfatta förr i tiden. Vår 
ekonomi speglade vårt sätt att leva. Så 
även vårt sätt att klä oss. 

Lägre samhällsklasser har länge klätt 
sig i enkla, billiga och praktiska kläder, 
kläder man kan arbeta i. De högre upp-
satta klädde sig för att visa upp sin rike-
dom. Ju större hattar, desto finare ty-
ger med mer dekorationer man iklädde 
sig, desto mer pengar ägde man. 

Ett överflöd av tyg
De rika behövde inte vara praktiska, 
de hade andra som gjorde arbetet åt 
sig. Just för att visa detta, använde 
man mycket spets, vida ärmar, många 
underkjolar och korsetter, för att inte 
nämna överflödet av tyg. 

Överklassens damer bar hellånga 
klänningar av finare tyger som siden, 
sammet och brokad, fint mönstrade 
med spets, volanger, band och bro-
dyr. De arbetande kvinnorna däremot  
använde oftast anspråkslösa blusar och 
kjolar eller klänningar med tillhörande 
förkläde i enkla och slittåliga tyger som 
bomull, linne och ylle. 

Dåtidens herrar bar kostym, skjorta, 
vit stärkkrage, slips eller fluga, och 
väst. Längre rockar, ofta cylinderhatt, 
klockkedja och promenadkäpp var se-
naste mode. Hela denna period knäppte 
herrarna bara de översta knapparna 
i kostymen just för visa upp sin klock-
kedja. 

De lägre klassernas män bar enk-
lare versioner av denna klädsel. Ofta i 
tweedliknade ylletyger och enkel bom-
ull, ingen klockkedja eller stärkkrage 
och ingen promenadkäpp. Medelklas-
sen var mera ledigt klädd, ofta endast 
i byxa och skjorta samt den klassiska 
vegamössan.   

En kvinnlig S-kurva
Mode förr i tiden innebar inte bara 
människors sätt att klä sig, modet inne-
fattade allt från frisyrer, hållning och 
accessoarer till hattar, färger och for-
mer. På 1900-talet inleddes jugendsti-
len. Många kvinnor fortsatte att snöra 
sig, men nu till jugendslingans S-kurva 
med utskjutande bröst och bak. Korset-
ten tryckte in magen, pressade upp och 
ut brösten, förstärkte svanken i ryggen 
och tvingade benen en aning bakåt. 

Kjolarna var snäva över höfterna och 
klockformat vida nertill. Blusen satt åt 
över axlarna, men breddades ut i små 
puffärmar s.k. fårbogsärmar, vilka var 
vida upptill men smalnade av ner mot 
handleden. Bredden de gav hjälpte till 
att förstärka den smala midjan. 

Blus och kjol blev den första funktio-
nella dräkten för kvinnan. Med sina 
många kombinationsmöjligheter kun-
de plaggen fungera både vid formella 
som informella samanhang. Korset-
ten var fortfarande ett nödvändigt ont, 
men hade nu en lång, spetsig och slät 
framsida som visade mer hänsyn till 
hälsan. 

Frisyr med volym
På 1900-talet kammade damerna upp 
sitt långa hår över en bullig valk eller 
tuperade det för att få volym och bredd 
och fäste det sedan i en knut på huvu-
det. Frisyren kunde endera hållas rak 
och slät eller lite rufsig och falla fram i 
mjuka vågor i pannan.

Männens frisyrer var kortklippta och 
vattenkammade vid finare tillfällen. 
Rikare herrar använde hatt medan 
medelklassen bar vegamössa eller enk-
la hattar i torparmodeller. Mustasch 
var väldigt populärt och liksom kvin-
norna inte gick ut utan hatt eller sjalett 
bar männen alltid sin klockkedja. 

Kavajerna var raka, ganska snäva över 
axlarna och enkelknäppta med små 
slag. Till detta bars höga, raka byxor 
med eller utan pressveck och en enkel 
vit skjorta utan vår tids mjuka krage, 
det som vi kallar farfarsskjorta. Man 
kan likna den med en uppklippt långär-
mad t-shirt med knappar. Stärkkrage 
med fluga eller bred slips och en knäppt 
väst ovanpå. 

På fötterna hade man träskor eller oli-
ka varianter av knäppkängor med både 
låga och höga skaft till vardags. Även 
kvinnor bar knäpp- eller snörkängor 
men till fint användes de små pumps-
liknande skor med pompadourklack.

Vuxenkopior
Barnen bar på den här tiden en enklare 
och mindre version av sina föräldrars 
kläder. Pojkarna använde endera van-
liga raka byxor eller s.k. äppelknyck-
arbyxor, kortbyxor som slutade med en 
hopdragning vid knäet. Till dessa hade 
man yllestrumpor och en skjorta. 

Beroende på klass varierade skjortor-
nas kvalité och mönster. På fötterna 
bar man knäppkängor eller träskor. 

Till finare tillfällen var det under den-
na era populärt med sjömanskostymer 
till pojkarna och sjömansklänning åt 
flickorna. En liten kostym, med skjorta, 
kavaj och byxor användes mycket till 
fint hos medelklassen pojkar, medan de 
rikares barn kläddes upp i en liten ver-
sion av sin fars kläder. 

Flickor bar korta klänningar med 
ett förkläde över, till vardags utan ut-
smyckningar i enkla mönster som ran-
digt och rutigt. När man klädde upp sig 
var det i klara färger i större mönster 
med ett fint förkläde med volang över. 
Även flickorna bar yllestrumpor och 
livstycken samt knäppkängor. Pojkarna 
hade oftast skärmmössa och flickorna 
bar sjaletter eller små hattar. 

 Färgen och mönstren på kläderna sä-
ger också mycket. Fattigare använde 
mycket jordfärgade tyger. Brunt, beige, 
grått, bleka och intetsägande färger, 
som i plagg tvättade för många gånger. 

Till fint användes klarare färger och 
större mönster, prickigt, storrutigt  
eller randigt. Enfärgat, svart och vitt 
var propert, något man tog på när man 
skulle till kyrkan. Hur man klädde och 
smyckade sig berodde mycket på var 
man levde. Bodde man i stan gick man 
inte i samma kläder som på landsbyg-
den, allt hade ju sin plats.

Under 1900-talet var konfirmationen 
en mycket större ritual än den är i dag. 
På den tiden markerade den ett avslut 
och en ny början, inträdandet i vux-
envärlden. Efter dåtidens konfirma-
tion fick du bära vuxenlivets attribut.  

Flickorna lade undan de småflickskorta 
kjolarna och tog på de långa, satte upp 
håret och började använda hatt. De 
unga männen fick så sin första cheviot-
kostym.

Kläder är en fråga om arbete, ekono-
mi, kön och inte mist moral. Vårt sätt 
att klä oss är ett av det äldsta sätten 
att kommunicera och visa vem man är 
eller vill vara. Kläder är en slags konst 
och liksom all konst är de ett uttryck för 
sin tid, de visar ett samhälles idéer, fö-
reställningar och normer. De visar hur 
man ser på sig själv och sin omgivning.

AL

Bröderna KiHlBaum, nils och 
Hendrik, uppklädda i dåtidens typiska 
pojkkläder. skjorta, äppelknyckar-
byxor, yllestrumpor, knäppkängor och 
skärmmössa.

arBetareBarn iklädd småflickskort enfärgad klänning med förkläde, yllestrum-
por, knäppkängor och stråhatt. Här tillsammans med brevbäraren på stadsmon.

Frida stenHoF, sundsvallsförfattar-
innan här iklädd en balklänning typisk 
för tidens högre samhällsklasser, med 
markerad midja, höghalsad spetskrage 
och hellånga fårbogsärmar.

Fastigheten Minerva 
5 på Storgatan 10 i 
Sundsvall är ett vack-
ert fl erbostadshus ritat 
av arkitekten Knut 
Gyllencreutz i januari 
1897. Byggherre 
var grosshandlaren 
Carl Oscar Malmström. 
Byggnaden är uppförd i tre våning-
ar samt en inredd vindsvåning. 
Ursprungligen fanns tre butiks-
lokaler mot Storgatan, samtliga 
med egen ingång. Huvudvåningen 
1 trappa upp nåddes via ingången 
Storgatan 10. Den lägenheten be-
stod av sex rum i fi l mot Storgatan 
och Tullgatan och innehöll för öv-
rigt ett par rum mot gården samt 
serveringsrum, badrum och hallar. 

Före branden 1888 ägdes dåva-
rande tomten 57 i 1:a kvarteret av 
fi skaren Per Sundberg och hans 
dotter Christina. De hade köpt fast-
igheten den 21 januari 1886, som då 
bestod av ett tidstypiskt trähus i 
två plan, troligen uppfört i början 
av 1880-talet. 

Efter branden köpte handlarna 
Carl Oscar Malmström och Emil 
August Waldemar Barkman tom-
ten den 30 september 1889. Malm-
ström blev egen ägare den sista 
oktober 1896 varpå han gav Knut 
Gyllencreutz uppdraget att rita ett 
stenhus för tomten. 

Malmström var född i Herre-
vadskloster, Riseberga sn, Kristi-
anstads län den 14 februari 1856. 
Till Sundsvall kom han som bok-
hållare hos ångbåtskommissionä-

ren Gustaf Larsson år 1877. Redan 
1880 öppnade han dock tobaksaf-
fär i det trähus som låg just på den 
tomt, som han sedermera skulle 
förvärva, nämligen Storgatan 10. 
1883 bildade han även en engros-
affär i tobaksbranschen, som 1908 
ombildades till AB C.O. Malmström. 
Tobaksmonopolet övertog rörelsen 
1918. Grosshandlare Malmström 
gifte sig med Ida Kristina Söder-
man från Sundsvall 1882. Paret fi ck 
fem barn under åren 1883-1890, 
fyra pojkar och en dotter. 

Grosshandlare Malmström blev en 
känd personlighet i Sundsvall och 
satt i stadsfullmäktige åren 1899-
1910. Han tillhörde även Drätsel-
kammaren och Taxeringsnämnden 
samt var ordförande i Brandsty-
relsen. Vid sidan om detta var han 
också bl a huvudman i Sundsvalls 
Sparbank. Han avled 1932. 

Carl Oscar Malmströms änka, Ida 
Kristina, blev genom arvskifte äga-
re till fastigheten den 17 november 
1928 och via ytterligare ett arvskif-
te kom den i änkefru Hildur Rub-
berts ägo 1940, närmare bestämt 
den 29 oktober. Ett gåvobrev från 
Rubbert till Elsie Bauer gjorde den 
senare till ägare den 25 april 1969. 

Rolf Emanuel Sundin köpte fast-
igheten den 14 april 1976, och har 
genom åren helrenoverat huset.

MALMSTRÖMSKA HUSET
Sundsvalls stenstad

www.erasweden.com

Britt-Marie Sundin, Torbjörn Israelsson
Gun-Britt Asplund, Andreas Forsell

Sedan 1994 fi nns ERA Britt-Marie 
Fastighetsförmedling i detta 
vackra stenhus på Storgatan 10. 
Våra lokaler är ca 170 kvm
med takhöjd upp till 4 meter. 

Välkommen till oss om du vill sälja 
eller köpa bostad!

ERA Britt-Marie Fastighetsförmedling
Telefon 060 12 12 72
Storgatan 10 i Sundsvall
www.erasweden.com
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Bild 2.

SunDSvall
uppåt 
väggarna
Se upp  
och vinn 
biobiljetter 
och böcker
Det vimlar av vackra 
utsmyckningar i 
Sundsvalls stenstad. 
Nu kan du vara med 
och tävla genom att  
se uppåt väggarna!
Var finns utsmyckningarna på bilderna 
här nedan. Fyll i gata och nummer och 
du kan vinna biobiljetter eller boken 
"Pappersvargen", en kriminalroman i 
Sundsvallsmiljö. 

Skicka in eller lämna i ST:s postlåda 
på Trädgårdsgatan 27-29. 

Vinnarna meddelas i Sundsvalls Tid-
ning fredag den 11 september. 

Bild 1.

Bild 3.

Bild 4.

Bild 5.

Fyll i gata och nummer på  
huset där utsmyckningen finns:

Lämna din svarstalong i ST:s post-
låda på Trädgårdsgatan 27-29.

Eller posta till: Sundsvalls Tidning, 
"Uppåt väggarna" 851 72 Sundsvall.

Bild 1. ..............................................

Bild 2. ..............................................

Bild 3. ..............................................

Bild 4. ..............................................

Bild 5. ..............................................

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

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

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

Telefon: ............................................

En stor portal från Stora torget ledde 
ner i Saluhallen, där Stadium nu har 
sin portal. Gången sluttade sakta neråt 
mot kvarterets motsatta sida vid Sjö-
gatan. Doften var tät av fisk, kött, fläsk, 
frukt, grönsaker och blommor.

I slutet av 1890-talet byggdes denna 
saluhall, som kom att betjäna sunds-
vallsborna i omkring 60 år. Sedan Salu-
hallen stängdes har varuhuset Forum 
funnits här, (1959-2000), därefter gal-
lerian 1891 som sedan blev gallerian in:

Från torg till saluhall
De svenska saluhallarna var ett sätt 
att få lite bättre hygienisk hantering 
av livsmedel. Man flyttade in verksam-
heten från torgen där försäljningen 
pågick direkt från hästspända vagnar. 
Sundsvall fick sin saluhall tack vare 
grosshandlaren Otto Holmström. Han 
hade under flera år ett stort torgstånd 
med fläsk- och nötkött. En stor skylt 
över hans salubord gjorde reklam för 
”Otto Holmströms fläskhandel”.

Under 1890-talet köpte Holmström 
upp tomterna 2, 3, 4 och 5 i kvarteret 
Hälsan, där nu gallerian in: ligger. Här 
byggde han Sundsvalls saluhall som 
levde kvar ända in på 1950-talet. Efter 
att hälsovårdsmyndigheterna dömt ut 
Saluhallen fick den till slut stängas, 
trots protester från många hyresgäs-
ter.

Första delen av Saluhallen uppför-
des på tomten ner mot Sjögatan, som 
Holmström köpt in 1893 och började 
bebygga ett par år senare. Mot Sjöga-
tan fanns ett antal butiker och mellan 
dessa ett par smala gångar in mot Salu-
hallen som fanns på innergården.

Fler butiksbås
År 1896 byggde så huset mot Stora tor-
get och en förlängning av Saluhallen 
ut mor Storgatan. Till de tidigare 28 
butiksbåsen tillkom 16 i den nya bygg-
naden.

SB

Här gick man in för 75 år sedan. Nämligen 
till Saluhallen som var dåtidens galleria, 
men i huvudsak med livsmedel.  

saluHallen på 1930-talet, o J Bergs fruktaffär. i bakgrunden elna och olle 
Berg.

in: för 75 år sedan

Det startade för sex 
år sedan på ett tak 
med utsikt över  
Stora torget i Sunds-
vall. Det blev snabbt 
en succé som expor-
terades till Stock-
holm och som sedan 
blivit uppmärksam-
mad världen runt.
Att lära känna sin stad och dess histo-
ria är populärt. Sundsvall har en myck-
et spännande och speciell historia värd 
att lyfta fram. Att gå en traditionell 
stadsvandring på gatuplan är ett sätt 
att göra det på, men några entreprenö-
rer i Sundsvall ville lyfta upplevelsen 
till högre höjder!

Det hela startade med en bred diskus-
sion för snart tio år sedan hur Sunds-
vall skulle utvecklas dels som turistmål 

men även som en stad att bo, leva och 
trivas i.

– Vi fastnade för en mer eller mindre 
galen idé, att ta med grupper upp på 
taken för att få ett spännande moment 
och få ett helt nytt perspektiv, säger 
Karin Svingstedt på Upplev Mer.

– Vi var alla småföretagare med vilda 
idéer och mycket vilja. Efter ett stort 
antal mötestimmar var vi tre personer 
som fortsatte tro på takvandringarna.

Många tvivlade
Den första tiden var ganska tuff, tviv-
larna var minst lika många som påhe-
jarna. Takvandringar som turistatt-
raktion var ett helt nytt begrepp. 

Att hitta rätt utrustning, tak, sam-
arbetspartners och så vidare tog lång 
tid men hösten 2003 var det dags för  
premiärturen på taket till det stolta 
Granska Huset med centralt läge vid 
Stora Torget. 

– Det var helt underbart när första tu-
ren var avklarad och vi fick bekräftelse 
på att vi kämpat för en upplevelse som 
togs emot positivt från alla håll, för-
klarar Karin Svingstedt.

Takvandringarna i Sundsvall har 
blivit en populär aktivitet för företag 
och Upplev Mer har också utvecklat 
fler produkter för att kunna erbjuda 
grupper ett varierat utbud, allt med  
historiska förtecken.

− I sommar har även takvandringarna 
för allmänheten varit fullbokade och 
vi har utökat antalet turer, berättar  
Karin.

Efter tre lyckade säsonger i Sundsvall 
satsade man på en etablering i Stock-
holm.

Där går grupperna på taket till Gamla 
Riksdagshuset på Riddarholmen med 
en hänförande utsikt över Gamla stan, 
Söder och Riddarfjärden.

– Vår satsning i Stockholm har varit 
lyckad. Där är internationella kryss-
ningsgäster en stor målgrupp. Vi sys-
selsätter närmare 30 guider och alla 
berättar att takvandring är en pro-
dukt som startade i Sundsvall och att  
originalbanan finns här. Det är alltid 
trevligt att sprida PR om Sundsvall,  
avslutar Karin.

Världen vill veta mer
Takvandringarna har blivit uppmärk-
sammad i de stora medierna i Sverige 
och Norden, men även världen runt.  
Senast var det ett resemagasin från 
Hong Kong som hörde av sig.

I slutet av augusti var polsk radio på 
plats för ett takreportage och en vecka 
senare kom ett journalistteam från 
Holland. Och resultatet blir att Sunds-
vall som turistmål blir mer och mer 
uppmärksammat.

SB

taKvandring med en fantastisk utsikt över sundsvall. 

Från galen idé till succé

SundSvall 060-13 76 00. umeå 090-15 92 90. Gävle 026-14 72 70. luleå 0920-24 12 50. ÖSterSund 063-55 52 60.
www.norrvidden.se

 fastigheter 
i stenstan:

hoppets härs hotell.
De  tre hörntornen på taket har i folkhumorn kommit att tydas som tre upp 
och nedvända snapsglas. Det har dock sin naturliga förklaring. Huset var 
nämligen tänkt att inbringa pengar till väckelserörelsen. Beställare av fastig-
heten var nykterhetsrörelsen Hoppets Här i Sundsvall. 
Idag är fastigheten byggnadsminne sedan 1996.

rahmska huset, esplanaden 4.
Det var konstnärinnan Sigrid Hjerténs mormor, Anna Brita Rahm, som efter 
stadsbranden 1888 lät uppföra den nuvarande fastigheten. Beslut hade fattats 
om en ny Esplanad och den ursprungliga tomten där makarna Rahm hade 
haft sitt trähus beskars till hälften. 
Fastigheten är i dag, sedan 1975, byggnadsminne.

granska huset, storgatan 26 (1891).
Man kan undra om arkitekterna Gustaf Hermansson och Sven Malm kunde 
föreställa sig att de, 1890, var på väg att skapa vad som drygt hundra år  
senare skulle komma att bli hela Sundsvalls vardagsrum. Att de skapade  
något stort var de med all säkerhet medvetna om. 
Idag är fastigheten byggnadsminne sedan 1976.

eXempel pÅ VaCkra FastIgheter I sundsValls stenstad där VI har plats FÖr Fler FÖretag.

• Bacchus 10, Storgatan 5–7

• Bisittaren 1, Thulegatan 25

• Glädjen 4, Storgatan 28

• Hälsan 6, Storgatan 26

• Hälsan 7, Storgatan 28

• Lyckan 6, Storgatan 30

• Mercurius 11, Sjögatan 2

• Mercurius 12, Storgatan 6–8

• Mercurius 5, Sjögatan 1

• Minerva 4, Nybrogatan 7

• Venus 3, Kyrkogatan 12

• Vinsten 2, Storgatan 29

Är du intresserad av våra lokaler Är du vÄlkommen att kontakta oss!
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Här hade Sundsvalls brandförsvar sin 
verksamhet mellan åren 1899 och 1957 
och här har många hästar selats om och 
många tappra män räddat staden från 
eldsvådorna. 

I dag är portarna igenglasade och 
ingen spanar längre efter bränder i de 
höga tornen. Istället är lokalen fylld 
med en doft av dagens rätt och nyba-
kad bröd för den gamla brandstationen 
drivs sedan 1999 som en populär krog. 
Fortfarande med samma atmosfär och 
omtanke och inredningen grundar på 
den forna brandstationen. 

Runt om på väggarna hänger bilder 
från en svunnen tid. Den gamla te-
gelväggen har lyfts fram och överallt 
finns prylar som en gång varit viktiga 

redskap för brandförsvaret men som 
numera fungerar som utsmyckning. 
Till exempel den jättelika motordrivna 
sprutan som vackert pryder en av in-
nerväggarna i restaurangen. 

Ulf Steringer är restaurangägare och 
han har varit med sedan renoverings-
start. Han berättar att det från en bör-
jan inte var meningen att den gamla 
brandstationen skulle ingå i konceptet 
men att det kändes som en självklarhet 
när renoveringen sattes i verket och 
historien sakta uppdagades. 

Het meny
Men han vill inte påstå att det hela går 
ut enbart på brandstationen utan skul-
le mer säga att konceptet är en bland-

ning med norrländsk ”crossover”. Visst 
står Brandchef Hellgrens Julsupé på 
menyn i juletid med norrländska tapas 
är en stor favorit hos de besökande.

För en restaurang är de besökande så-
klart det allra viktigaste med hela verk-
samheten. Man har just utökad sina 
lokaler med konferenslokal och mindre 
matsalar för enskilda evenemang. För-
utom matsalen i den gamla vagnhal-
len kan man nu avnjuta en måltid eller 
anordna ett möte i tornrummet eller i 
telegrafen något som blivit uppskattat.

Långväga gäster
Ulf berättar att ju mer långväga gäster-
na är, ju mer uppskattar de lokalerna 
och miljön.  

Det är svårt att inte uppskatta den 
vackra arkitekturen och möblemanget 
på restaurang Brandstation. Här har 
bröllop och födelsedagar firats och  
kanske är det inte så konstigt att nyex-
aminerade brandmän firar just på den-
na plats, eller att föreningen Sunds-
valls Brandmän valt att lägga många 
av sina evenemang och evenemangsav- 

slutningar just på Restaurang Brand-
station. 

I år firar brandstationen dessutom 110 
år och det skall firas med pompa och 
ståt. För tio år sedan firades jubileums-
dagen med över 400 besökande och Ulf 
hoppas på lika många den här gången.

Firandet blir i slutet av september, 
i samband med att man öppnar Hell-
grens Deli som blir Brandstations  
delikatessbutik och kafé, där man 
också kan hämta förbeställda buffeér, 
lunch, etc.

Man kan hitta tillbehör till sin hem-
mamiddag, typ olivoljor, pesto, aioli, 
men även produkter som senap.

Det kommer att finnas utvalda ostar 
och möjlighet att beställa kött/fisk/ 
fågel förberedda för färdigställning 
med enkla grepp i hemmet.

Det kommer också att finnas inlägg-
ningar och sylt.

För den intresserade kommer även 
vissa redskap för matlagning att kunna 
beställas eller köpas över disk.

BW

ulF steringer, restaurangchef, blev fascinerad av miljön och det ledde till skapande av en restaurang som samtidigt är ett spännande museum.

Brandstationen firar 110 årrestaurang 
och museum

enkät

Fredrik eriksson, 
35, butikssäljare, 
alnö:
– Att det är så vackert 
med de gamla husen 
och parkerna.

ViVianne Gyllen-
kVist, 65+, pensionär, 
sundsVall:
– Alla vackra hus med 
sina vackra portar,  
figurer och torn.

Malin FroM, 17,
studerande,  
sundsVall:
– Dess parker och att 
det är så öppet och trev-
ligt.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

enkät

lill raFstedt, 45,
optikerassistent, 
sundsVall:
– Den är mysigt och det 
är bra utbud av butiker 
och trevliga restau-
ranger.

pontus johansson, 
37, Murare,  
jättendal:
– Husen, jag har själv 
renoverat dem.

leonard broberG,  
18, arbetslös,  
sundsVall:
– Den är logiskt uppbyggd 
jämfört med andra städer.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

Norrporten  äger  och  förvaltar  fastigheter  med  en  uthyrningsbar yta om drygt  1 miljon  kvm  varav  80  procent är kontor,  15 procent  butiker  och  resterande  del  bostäder.  Fastigheternas  värde  uppgår  till  cirka  17  miljarder  kronor.  Detta är en annons från ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Oscar Knaust tvingas avlägsna 
åsnan Lizzie från balkongen.

Folksamling på Stora torget. 

Flera hundra män-
niskor samlas på Stora 
torget i Sundsvall för att 
bevittna den märkliga 
scen som utspelar sig på 
Oscar Knausts balkong 
någon gång i början 
av 1900-talet. En åsna 
har uppmärksammats 
av förbipasserande på 
en av Hirschska husets 
balkonger och polis 
tillkallas. 

Incidenten med åsnan, 
som heter Lizzie, har sin 
upprinnelse 25 år bakåt 
i tiden då Oscar Knaust 
lär känna den italienske djurtämjaren 
Comotti under sina ungdomsdagar i 
Europa. Nu har Comotti avancerat 
till cirkusdirektör för närmare 600 
personer, ett sjuttiotal husvagnar och 
ett otal djur av alla de slag. Med ett av 
världens största ambulerande cirkus-
sällskap och tre arenor besöker han 
Sundsvall. Efter kvällsföreställningen 
bjuder herr Knaust sin vän och ett 
sällskap från cirkusen på middag och 
festen fortsätter långt in på småtim-
marna.   

”Efter den händelserika aftonen med
akrobater, lindansare och exotiska 
djur så skyndar jag till mitt hotell för 
att beställa en riktigt god fransk diner 
med de bästa viner för min gode vän 
Comotti och hans partner med fruar 
plus en tysk akrobat. Vi har som sagt 
så trevligt som allra helst, till dess min 
hovmästare, som vill stänga restau-
rangen, myndigt ingriper med att be 
oss lämna lokalen.”

Sällskapet fortsätter kvällens 
festligheter i Oscar Knausts våning 
i Hirschska huset dit en av de yngre 
cirkusdirektörerna anländer ridande på 
åsnan som placeras ute på balkongen. 

När stadens nattfl anörer upptäcker 
åsnan har de svårt att slita sig från 
denna fängslande syn. Det blir folk-
samling på Stora torget, det blir livliga 
åtbörder och muntra tillrop. För att 
återupprätta lugn och ordning i sta-
dens centrum ber Sundsvallspolisen 
vänligt men med barsk stämma Oscar 
Knaust att genast avlägsna djuret från 
balkongen.

Herr Knaust förklarar incidenten på 
följande sätt för polisen:   

”En man som rider två trappor upp 
i ett stenhus mitt i natten och en åsna, 
som aktivt medverkar till en sådan 
prestation kan man naturligtvis inte 
avvisa. Så jag ber vänligt ekipaget stiga 
på. Men i samma ögonblick fl yger det 
blixtsnabbt genom min hjärna: Tänk 

om åsnan, inte har 
några salongsvanor! 
Tänk om här inträf-
far en katastrof på det 
nybonade golvet eller 
på några av våra fi na 
mattor. Min maka är 
oerhört härdad men en 
gödselstack på salongs-
mattan kanske blir mer 
än hon kan tolerera så 
jag låter åsnan Lizzie 
få frisk luft på bal-
kongen.” 

 När det är dags att 
lämna Oscar Knausts 
våning vill åsnan inte 

gå ner för trapporna. Med två starka 
kurrar förankrade i hennes svans drar 
man henne baklänges ned och lyckas 
till slut få Lizzie ut i det fria.

”Det dansades på mitt bröllop och så 
skall det äfven ske på min dotters.”

Året är 1891 och Johan Gustav 
Blomberg har anlitat Sven Malm, 
kanske mest känd som arkitekten till 
hotell Knaust, för att rita husen nr 3 
och 5 i kvarteret Jupiter vid Storgatan 
och Sjögatan. Det som även skulle 
bära hans namn: Blombergska huset.

Efter den stora Sundsvallsbranden 
1888 påbörjas en återuppbyggnad 
av sällan skådat slag som lockar bygg-
herrar, arkitekter och hantverkare från 
hela Europa. Ur askan reser sig sten-
staden, stoltare och mer magnifi k än 
någon annan stad norr om Dalälven.

Hösten 1893 fl yttar familjen Cornell
in i det nybyggda Blombergska huset. 
Fadern Johan Fredrik Cornell är 
ingenjör och major, tidigt knuten till 
Väg- och vattenbyggnadskåren. I sitt 
arbete utvecklar han nyttjandet av 
fl ottlederna i bland annat Ljungan. 

Huset på Storgatan 16 i Sundsvall 
har fyra butiker i bottenvåningen, på 
första och andra våningen fi nns en 
sexrumslägenhet och en sjurumslä-
genhet. Familjen Cornells våning är 
försedd med alla de moderniteter som 
en förmögen familj behöver; rinnande
vatten, avlopp, gas, elektricitet och 
badrum. Vad som ännu saknas är 
centralvärme.

”Mycket möda nedlägges på att i 
den stränga vintern hålla den luftiga 
våningen med de höga rummen varm.
På morgonen mellan klockan 7.00 och 
8.00, då jungfruarna städar rummen, 
öppnas fönstrena överallt och brasor 
tändas i alla kakelugnar. För luftväx-
lingens skull hålls det strängt på att 
morgoneldning och vädring skall ske 
samtidigt”, berättar Henrik Cornell.

Född av fattiga föräldrar, tidigt 
faderslös på grund av en tragisk 
drunkningsolycka men med ett syn-
nerligen praktiskt affärshuvud startar 
Johan Gustav Blomberg som 22-åring 
en egen kolonialhandel som blir 
mycket framgångsrik. Han efterläm-
nar en av de största och mest vidom-
fattande kolonialvaruaffärer i landet. 

Plågad av magcancern, med döden 
redan stämplad på sitt bleka ansikte 

och sin brutna kroppshydda, bevistar 
Johan Gustav Blomberg sin dotters 
vigsel i Stadshussalen. 

”Det dansades på mitt bröllop och 
så skall det äfven ske på min dotters!”

Kort därefter, vid hans bortgång i 
november 1895 står att läsa i Sunds-
valls-Posten: 

”Under helsans dagar en vän af 
glädje och skämt och ännu in i det 
sista en städse trofast och gästfri um-
gängesbroder, sörjes den hädangångne, 
förutom af de närmaste, af en talrik 
vänkrets.” 

Blombergska huset 
återskapas efter brand

År 1996 drabbas det Blombergska 
Huset av en häftig brand. Vinden total- 
förstörs och taket rasar in. Skadorna 
är omfattande och för att återskapa 
fastigheten till ursprungligt skick får 
tak och fasader en rejäl ansiktslyft-
ning. Arbetet med att återställa det 
brandskadade Blombergska huset tar 
två år. 1998 uppmärksammas Norr-
portens arbete av Svenska föreningen 
för byggnadsvård. 

Kort därefter avlider herr Blomberg.

Historia att bevara
Berättelsen om Oscar Knaust och 

Åsnan Lizzie är en av många historier 
som under åren utspelar sig i Hirsch-
ska huset vid Stora torget. 

Under 2006 och 2007 handplockar 
Norrporten hantverkare från Sverige, 
Ungern och Spanien för att återskapa 
Hirschska huset till originalskick. 
Norrporten dokumenterar det stora 
renoveringsprojektet i en bok som 
berättar om husen med de vackra 
fasaderna, rikt utsmyckade med orna-
ment och takdekorationer. Men även 
om människorna som bodde där och 
butikerna som de arbetade i. Läs mer 
i Boken om Kvarteret Nyttan. www.norrporten.se

På Köpmangatan 29 ligger en handbyggd 
tegelbyggnad med tinnar, torn, utryck-
ningsportar och en arkitektur som delvis 
inspirerats av Gripsholm slott.
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Bondens marknad serverar lokalt odlat

Så passa på, nu görs Stora torget i 
Sundsvall om till ett paradis fyllt med 
glada bönder och mat som får saliven 
att vattnas. Sedan tio år tillbaka har 
Bondens egen marknad anordnats i 
sundsvall med cirka femton olika pro-
ducenter från närområdet som några 

lördagar i höst säljer sina produkter 
i form av en gammeldags torghandel 
på Stora torget. Här möts du av dofter 
från nybakat bröd, korv, marmelad, 
färska grönsaker, honung och allt vad 
man kan tänkas behöva till en måltid 
eller dylikt. Allt är ekologiskt odlat och 

många av lantbrukarna är medlemmar 
i kravodlarna.

Endast närproducerat
Bondens egen marknad är en stor för-
ening med verksamhet i hela Sverige 
och ideella föreningar i fjorton städer 
runt om i landet. Konceptet är enkelt 
kan tyckas, enbart en producent får fö-
rekomma, alltså lantbrukaren ska själv 
ha odlat eller fött upp vad denne säljer 
på marknaden, även de allra viktigaste 
ingredienserna i förädlad mat som saft 
och korv måste komma från lantbruka-
rens gård och gården skall ligga inom 
250 kilometer från marknadsplatsen 
och därmed räknas som en närprodu-
cent.

     Föreningen i Sundsvall startade 
för tio år sedan som ett litet projekt av 

hushållssällskapet och LRF för att lyfta 
fram tillverkare lokal mat och tack vare 
intresse från kunder fortsatte bön-
derna att hålla marknaden och efter 
två-tre år bildade de en förening och 
formulerade det egna slagordet "Små-
skaligt och gott – miljörätt mat på allas 
fat"

Län för mödan
Gerd Dahlin som är kontaktperson för 
Bondens egen marknad i Sundsvall och 
själv driver en grönsaksgård tillsam-
mans med sin son berättar att det inte 
alltid är lätt att vara lantbrukare då 
både väder och vind måste stämma för 
att allt ska gå ihop, men att den gam-
meldags torghandeln verkligen ger lön 
för mödan. 

Mötet med kunden både öppnar nya 
dörrar och ger nya idéer när kunden 
ger förslag eller önskemål. Det blir 
dessutom en extra stimulans då konsu-
menterna uppskattar varorna och frå-
gar hur tillverkningen gått till. 

– Många vet inte idag hur arbetet på 
ett lantbruk ser ut och vilket jobb bön-
derna faktiskt lägger ner, därför är det 
roligt att få berätta om sitt arbete som 
också många gånger erhåller ett stort 
intresse hos lantbrukaren säger Gerd 
Dahlin. Samtidigt ger marknadsdagar-
na bra marknadsföring och kunderna 
får ibland upp ögonen för en verksam-
het de inte visste fanns i närheten.

 Egen kokbok
Förutom de matvaror vi kan inför-
skaffa på marknaden har föreningen 
också tryckt en egen kokbok fylld med 
smaskiga recept och tips direkt från 
gårdarna. Kokboken följer med fören-
ingen ut på torget och finns att köpa på 
marknaden.

BW

Om bönderna ändå bodde på Storgatan så 
skulle vi alltid handla färskt, för visst är 
det skillnad i smaken på egen kokad sylt 
och den vi köper i livsmedelsbutiken och 
visst undrar man ibland var kon har betat 
när man köper köttfärs från affären? 

direKt Från gården. utbudet på Bondens marknad på stora torget under stenstansdagarna kommer direkt från lokala 
odlare

Att semestra eller ta in på hotell i sin 
egen stad är inte något många kanske 
gör men nu har På Stan bolaget ett er-
bjudande som kanske får dig att stan-
na kvar under den nya stadsfesten.
   Under ett projektmöte kom de fyra 
hotellen Elite Hotel Knaust, Hotel  

Ibis, Best Western hotell Baltic och 
Clarion Hotel Grand överens om att 
det vad dags att satsa på invånarna 
i den egna staden istället för enbart  
långfärdsturister för en gångs skull. 
För hur många sundsvallsbor har 
egentligen tagit chansen att bädda 

ner sig i ett hotellrum i självaste 
Sundsvall. 
   Ulrica Widmark som är hotelldirek-
tör på Elite Hotel Knaust berättar att 
de redan provat den här typen av ak-
tivitet tidigare och att responsen var 
god därför fixar nu hotellen en favorit 

i repris. Lagom till stenstansdagarna 
sänker därför hotellen priserna ra-
dikalt och man betalar då endast 500 
kronor för ett dubbelrum (600 kr på 
Knaust) och såklart ingår en del his-
toriska aktiviteter i priset och frukost 
förstås.    BW

Hotel för en natt – skapat för sundsvallsborna

Huvudkontoret är beläget i Sundsvall och verksamheten bedrivs i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg. Norrporten ägs av Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden. 

Kravaller runt polishuset på Stora torget som slutar  
med att över 2000 människor samlas utanför Stadshuset. 

Börjar som en bagatell, slutar som jätteupplopp.

Det händer något mycket främ-
mande och ovanligt på söndagskvällen 
i centrala Sundsvall den 11 september 
1955. Det uppstår en kravall på Stora 
torget vid 18-tiden som slutar med att 
över 2000 människor samlas utanför 
Stadshuset där polisstationen då låg. 

Upprinnelsen är ett polisiärt in-
gripande mot en fyllerist i taxikön. 
Åskådarna protesterar och menar 
att mannen inte alls är ”finkfärdig”. I 
samma stund kommer publiken från 
en fotbollsmatch i Idrottsparken och 
det sprids att polisen har gripit en 
nykter man.

Tumult uppstår när sex poliser 
stormar fram ur dörren till polisstatio-
nen för att skingra massorna. Dragna 
sablar blixtrar i luften och Frälsnings-
armén som är i färd att anordna ett 
möte på Stora torget packar ihop sina 
instrument och drar sig tillbaka från 
infernot som de inte har en chans att 
överrösta med sin musik. Lugnet sän-
ker sig först efter ett tag, människor 
börjar samtala om fotbollsresultat och 
det verkar som om tumulten är över. 

De flesta som står samlade utan-
för polisstationen verkar inte veta 
vad kravallerna handlar om. Vanliga, 
hyggliga människor som drivs till 
Stora torget av nyfikenhet och som nu 
väntar på att något ska hända. Försälj-
ningschef Kjell Runströmer är i färd 
med att beställa taxi när bråket börjar.

– Jag hörde mannen kasta glåpord 
till en polisman som omedelbart 
skulle anhålla honom för fylleri. Man-
nen gjorde våldsamt motstånd och 
till slut var fyra polismän på plats för 
att hantera situationen. Sedan följde 

händelserna slag i slag och på ett 
ögonblick var kravallerna ett faktum.

Herr Runströmer är fullt på det kla-
ra med att polisen handlade fullt och 
riktigt i detta fall och kunde, berättar 
han vid ett samtal med Sundsvalls 
Tidning, inte begripa att allmänheten 
tog ställning så snabbt till den anhåll-
nes fördel.

Polisens arbete under den senare 
delen av kvällen handlar mest om att 

trötta ut massorna. Med högtalar-
bil uppmanar man människorna att 
skingra sig och gå hem. Först frame-
mot midnatt har lugnet sänkt sig över 
Sundsvalls gator.

Källa: Sundsvalls Tidning måndag 
den 12 september 1955. Intervju med 
polisinspektör Lennart Westberg, Sunds-
vall 2009-06-24.

Nya upplevelser i Stads-
husets historiska miljöer

Efter stadsbranden 1888 genomgår 
Stadshuset en omfattande restaurering 
och blir det första huset i Sundsvall 
som får ström från stadens nyinrättade 
elverk. Större delen av bottenvåningen 
reserveras för stadens olika förvalt-

ningar med stadsfullmäktigesalen i 
öster och rådhusrättens tingssalar i 
väster. Stadshuset får också en ny fest-
sal med läktare, festrum och matsal.    

Hösten 1891 flyttar polisen in i den 
västra delen av Stadshusets bottenvå-
ning och får nu uppleva både elektrisk 
belysning och centralvärme. Det inrättas 
en detektivavdelning med en överkon-
stapel samt tre detektiver och fram till 
1940-talet får polisen fler rum mot 

Centralgatan. Först 1974 flyttar 
polisen från Stadshuset till det nya 
Rättscentrum på Storgatan.

Nu finns återigen planer på en res-
taurering av Stadshuset. Designhotell 
eller arbetsplatser med besökscenter 
för Sundsvall Business Region? Det 
är två huvudförslag på nya inslag i 
Stadshuset. Tanken är att förena den 
historiska miljön med nya upplevelser. 
Första våningen med Stadshussalongen 
och alla dess aktiviteter bevaras och 
det finns planer på ett besökscenter 
för turister, företagare och allmänhet 
på bottenvåningen. 

   

Restaurerade statyer 
åter på Stadshusets tak

De tolv statyerna på Stadshusets 
tak återplaceras i slutet av maj 2009 
efter att ha genomgått en omfattande 
restaurering. Ett drygt halvårs hant-
verksarbete i Budapest är färdigt och 
statyerna har blästrats och lagats. 

– En yta av zink gör detaljerna mer 
framträdande och statyerna kommer 
att åldras vackrare och mer hållbart 
nu, säger Per Persson på Norrporten.

 

www.norrporten.se

Rekommendera  oss  för  edra  kunder.

Bild: ADL Creativa AB, Anders Stjernberg
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Kate från new Yorkenkät

WilheM schaab, 58,
tyskland:
– Dess många vackra 
ställen, speciellt de fina 
gamla husen.

alicia udén palM, 11,
studerande, 
bräcke:
– Shoppingen.

eMil andersson, 22,
taxichauFFör,  
stöde:
– Det är skönt att bara 
kunna sitta där och äta 
en glass.

janne Wiklund, 57,
F.d. kock,  
ljustadalen:
– Det är så fint och  
mysigt med alla vackra 
byggnader och Vängåvan. 
Det är en gemytlig miljö.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

Sundsvall är en av Sveriges kultur- 
rikaste städer. Där den ligger, mitt  
mellan två berg med fantastisk natur 
och sin unika historia och arkitektur är 
den något alldeles extra. Tillsammans 
med sin partner Anna Dahlgren på ”På 
Stan Citybolaget” arbetar Kate för att 
lyfta fram detta och få stadens unika 
charm att slå igenom i världen. De vill 
skapa ett smörgåsbord med något för 
alla. Ge kunskap, öka stoltheten och 
skapa en bra balans mellan stadens alla 
möjligheter.

– Jag är alldeles passionerad av Sten-
stan, den är så vacker och har en sådan 
historia. Men det mest fantastiska med 
Sundsvall är dess människor. Att se hur 
de arbetar med det de brinner för. 

– Jag är imponerad av den kraft som 
finns och det är en ynnest att få arbeta 
här, säger Kate och slår ut med hän-
derna.

Syskonskara på tio
Kate hade aldrig i sin vildaste fantasi 
kunnat föreställa sig att hon i dag skul-
le befinnas sig där hon gör. Det är en 
fantastisk historia i sig. Kate föddes på 
Long Island i New York, USA och växte 
upp i en syskonskara på tio. På en bas-
ketmatch vid 18 års ålder såg hon en 
lång, ljus man och blev blixtförälskad. 

Mannen hette John och var utbytes-
student från Sverige. De blev ett par, 
men gjorde slut när John efter två år 
åkte hem. Livet fortsatte, Kate läste 
klart och så plötsligt en dag kliver han 
bara på tåget hon åker med. 

– Jag höll på att svimma, skrattar 
hon, lika kär i dag som för 20 år sedan.  
I came back for you (Jag kom tillbaka för 
din skull) sa han och jag var förlorad. 
Jag följde med honom hem till Sverige 
och blev liksom bara kvar, tekniskt sett 
är jag fortfarande på semester, berät-
tar Kate med glimten i ögat. I dag är  
paret gifta, har tre barn och bor i  
Granlo. 

Nära till skrattet
Kate är positiv och framåt, en given vi-
sionär som ser ljust på framtiden. Med 
målmedvetenhet och strategi kommer 
man långt och om man möter varje upp-
gift med ödmjukhet och försöker finna 
en vettig väg framåt är man en god bit 
på väg. Man måste kunna skratta och 
lyfta fram det goda, men samtidigt lära 
sig av det dåliga, tycker hon. I det arbete 
som hon har måste man vara en kreatör 
och se möjligheter, där det i vanliga fall 
kanske inte finns några.

– Vi står aldrig stilla. Många säger att 
Sundsvall är en tråkig stad där det inte 

händer något, men Sundsvall är så beri-
kande och här händer saker hela tiden. 

Kate jobbar med det hon brinner för 
och önskar bidra som bara hon kan till 
att stärka vår stad. I sitt arbete fung-
erar hon och partnern Anna som en 
länk mellan kommunen, handlarna och 
fastighetsägarna. De arbetar med upp-
gifter från ax till limpa och det kan gäl-
la allt från att planera utsmyckningen 
av staden t.ex. till jul och under somma-
ren och trottoarpratare till parkerings-
frågor och utbildningar.

– Visst är det ett stort uppdrag och det 
blir långa dagar, men det är det värt. 

Jag arbetar med hjärtat, helt passione-
rad av staden och dess människor. Det 
är förunderligt att se hur långt vi kom-
mit och att lära sig om de som tagit oss 
dit vi är.  

Ambassadörer
Alla som bor eller kommer i kontakt 
med Sundsvall är egentligen ambassa-
dörer för staden anser Kate. Alla har ett 
ansvar och det hon saknar mest förut-
om sin familj är stoltheten över staden. 

– Vi sundsvallsbor har en tendens att 
vara hemmablinda. Fler borde ta sig tid 
att se vad staden har att ge. I New York 
går nästan alla omkring med en tröja 
med trycket I love N. Y. Vi borde stå 
för vad vi har och visa upp det mer. La-
gom är bra, men att sticka ut är nästan  
bättre, säger Kate menande.

Små effekter är avgörande för fram-
tiden och På Stan Citybolagets nyaste 
projekt Stenstansdagarna är en sats-
ning för att stimulera till att upptäcka 
historien bakom dagens byggnader och 
verksamheter i Sundsvall. 

– För att bli älskad måste vi först älska 
oss själva. Det är ett uttryck som vi alla 
känner till och jag ämnar med nya ögon 
tillföra ett rikt handelsliv och få fler att 
öppna ögonen och se den skatt de har 
framför näsan, berättar Kate leende.

AL

 
vill få sundsvallsbor och turister

att upptäcka stans unika charm
17 år har gått sedan Kate Almroth första 
gången satte sin fot i Sundsvall. I dag arbe-
tar hon aktivt och målinriktat för att sätta 
Sundsvall på världskartan.
– Stanna till, öppna ögonen och se dig om-
kring. Ta dig tid att upptäcka guldkornen 
du har runt omkring dig, är hennes tips 
till dig.

Kate almrotH, leder arbetet i på stan Citybolaget med att utveckla sundsvalls 
stadskärna

anette lindbloM, 
40+, kokerska, 
ÅnGe:
– Parkerna.

STENSTANS

DAGARNA
4-6 september    i stenstan

DAGS FÖR EN

Dubbelrum 500:-/rum och natt
 inkl. frukostbuffé för 2 P

Dubbelrum 600:-/rum och natt
 inkl. frukostbuffé för 2 P

Erbjudandena gäller under 
perioden 4-6 September 

Bokningskod: STENSTAN

Specialerbjudanden
hos hotellen i stenstan

HEMESTER!

www.baltichotell.com

060 608 00 00
        

www.ibishotel.se

www.elite.se

www.choicehotels.se
    060 14 04 40             060 64 17 50           060 64 65 60

www.wedinsfonsterputs.se • Tfn 060-15 65 03

50%
avdrag direkt på husarbeten

Wedins fönsterputs är ett familjeföretag  
som grundades 1974, och har sedan dess   

utvecklats och vuxit. sedan 2009 drivs det  
som aktiebolag av tony Wedin och jan  

sollerman som har fyra duktiga medarbetare  
anställda. företaget firade 30-års jubileum 2004.

Öppet : måndag-fredag 10–19. lördag 10–17. söndag 12–16
Norrlands största citygal leria i tre kvarter på Storgatan 26– 40 i Su ndsval l .  i nsu ndsval l .se

Från torghandel till modern 
shopping i Norrlands största citygalleria.
Det moDer Na li v et i  St eNSta DeN. t rot s at t  det 

ibla nd ka n tycka s som att  t iden ha r ståt t  st i l la be-

f i n ner sig stenstaden i  en stä nd ig f ör ä nd r i ng,  i nte 

m i nst sy ns det på den vä xa nde ha ndel n i  stadsdelen .

Den shoppi nglyst ne ha r et t  r i kt  utbud att  vä lja 

bla nd och ka n st rosa mel la n stenstadens tvä rgator 

och små but i ker el ler sty r a stegen mot ga l ler ia i n .

Det va r grossha nd la r na och t r äpat roner na ,  med 

si ktet  i nstä l lt  på e u ropa ,  som etabler ade 

Su ndsva l l  som en ha ndelsstad .

h elt eN k elt,  vä lkom m eN t i ll Su N DSva llS bek vä m aSt e Shoppi Ng!
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Han ger ut ny bok om  
arkitekturen i Stenstan
Nu kan vi sluta 
gräva i arkivet på 
museet efter gamla 
foton och informa-
tion om de högtid-
liga husen i vår  
innerstad.  
Lagom till stenstans-
dagarna kommer 
nämligen en bok om 
Sundsvalls arkitek-
tur ut.  
Vetenskapsjournalisten Nils Johan 
Tjärnlund kommer i dagarna ut med 
sin nya bok "Staden som reste sig ur 
askan". Boken är en guide för alla som 
intresserar sig av Sundsvalls stenstad 
och dess arkitektur. Boken på dryga 300 
sidor innehåller historier och beskriv-
ningar av sjuttio av de kanske viktigas-
te byggnaderna i Sundsvalls innerstad 
och en del guldkorn som många kanske 
inte tänker på. 

Litet format
Uppdraget fick Nils av Sundsvalls mu-
seum och byggnadsantikvarien Peter 
Sundborg som ansåg att det fattades 
information om Sundsvalls arkitektur 
samlad i en och samma bok och erbjöd 
Nils Johan att skriva den lättläsliga fak-
taboken som tryckts i litet format och 
med karta så att man utan problem ska 
kunna ta med sig boken ner på stan för 
att upptäcka och lära sig med om sten-
stan och dess arkitektur. 

Boken tar sin börjar redan på medel-
tiden för att kort få läsaren att förstå 
bakgrunden till hur Sundsvall utveck-
lats. Historien rör sig sedan fram i tiden 
till uppbyggnaden av stenstaden efter 
den stora branden 1888 och tanken 
bakom den nya staden och de påkostade 
husen, människorna bakom byggna-
derna och hur livet i stenstaden kunde 

se ut vid den tidpunkten. Du kan läsa 
om byggnader som restes mellan 1890 
och enda fram till 70-talet som teatern, 
Hedbergska huset, husen kring Stora 
torget, husen på Sjögatan och många 
fler samt ta del av både arkivbilder och 
nytagna foton. 

Nils Johan är själv född och uppväxt i 
Sundsvall men flyttade under sent 90-
tal till Uppsala där han bor än idag men 
Nils har ett stort intresse för Sunds-

valls historia och vackert utsmyckade 
stad och kan inte hitta liknande arki-
tektur i Sverige annat än i Vasastan i 
Göteborg och i Gamla Stan i Stockholm. 
Därför tycker han att de är viktigt att 
lyfta staden och informera om dess 
uppkomst i ett samlat uppslagsverk. 
Han skulle kunna tänka sig en mer om-
fattande bok med fler infallsvinklar och 
i större format om intresset för den för-
sta boken blir bra.  BW

nils JoHan tJärnlund, passar på att lansera sin nya bok om arkitekturen i 
stenstan under stenstansdagarna.

Människor och hän-
delser från 1800-ta-
let får gestalt fram-
för våra ögon. Detta 
tack vare Stenstans 
berättarteater och 
Sundsvalls museum. 
Ett antal skådespelare framför under 
Stenstansdagarna små berättelser, 

lekar och andra aktiviteter från 1800- 
talets Sundsvall. 

Med egna ögon
Att läsa om händelser och männis-
kor från förr är en sak, men att med 
egna ögon och öron uppleva företeelser 
från en svunnen tid är en helt annan. 
Tack vare det goda samarbetet mellan 
Sundsvalls museum och Sundsvalls 
teater kan man bland annat ta del av 
den stora branden, rullan, tivolit, Norr-
malm och Stenstan på ett ovanligt och 
spännande sätt. 

Hur var livet för Calle, Edvard, Jenny, 
och Anna? 

Vem var sjökapten Åsberg eller Kaj 
Gullmark och vad var så speciellt med 

Elvira Madigan? 
Ja en hel värld fylld med allt från cir-

kussällskap, vedhuggare, tvätterskor, 
kända byggnader och stora som små 
personer gestaltas av teatersällskapet. 
Blir du dessutom sugen på att delta 
lite mer på egen hand anordnas längst  
Esplanaden olika sekelskiftslekar så 
som styltgång, jonglering, tunnband, 
långrep, kubb och bollspel. 

Måla med rätt stil
I vängåvan får man dessutom chansen 
att måla vackert med sekelskiftsmotiv, 
ja allt är möjligt när förra sekelskiftet 
kommer tillbaka till Sundsvall.  

 BW

1800-talet tillbaka på Sundsvalls gator

Kolar anna, (annelise rydfjord) från alnö berättar sin livs historia om hur hon blev änka, mor till fem barn samt övertog sin 
mans arbete som kolarbas.
Frida steenHoFF (tina Johansson), var en stor stötte pelare för den arbetande befolkningen som levde under mycket svåra 
livsförhållanden. Här lyssnar hon till Kolar anna.

Vad krävs för att din verksamhet ska må riktigt bra? Är det större lokaler, bättre 

läge, effektivare kommunikationer eller kanske trevligare grannar? 

Vi är det norrländska fastighetsbolaget som inte ger oss förrän 

vi hittar den bästa lösningen för våra hyresgäster. 

Det är dags att lyfta blicken och titta uppåt!

titta upp!
– vill du vara en del av detta?

SundSvall 060-13 76 00. umeå 090-15 92 90. Gävle 026-14 72 70. luleå 0920-24 12 50. ÖSterSund 063-55 52 60.
www.norrvidden.se



Vad krävs för att din verksamhet ska må riktigt bra? Är det 

större lokaler, bättre läge, effektivare kommunikationer eller 

kanske trevligare grannar? Vi är det norrländska fastighetsbo-

laget som inte ger oss förrän vi hittar den bästa lösningen för 

våra hyresgäster. Det är dags att lyfta blicken och titta uppåt!

kalla oss
gärna
lokal-
patrioter.
– vi älskar ju både fastigheter och norrland.

SundSvall 060-13 76 00. umeå 090-15 92 90. Gävle 026-14 72 70. luleå 0920-24 12 50. ÖSterSund 063-55 52 60.
www.norrvidden.se
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norrlands första varuhus  
blev norrlands största galleria

den nya fastigheten som inrymde norrlands första varuhus. så här såg varuhuset ut på 1970-talet.

Dahlman köpte den Sundstenska fast-
igheten 1875. Den omfattade då ett 
flertal byggnader mellan Stora gatan 
(Storgatan) och Ågatan. Fastigheterna 
var rätt ordentligt nerslita så Dahl-

man satte på 1880-talet igång med en 
genomgripande renovering. Affärs-
huset mot Storgatan fick ny fasad och 
stora skyltfönster, (stora efter dåtidens 
mått).

Samtidigt byggde Dahlman ett bo-
stadshus åt sin familj ner mot Ågatan. 
Så kom stadsbranden och ödelade allt-
sammans. Men med ersättningen från 
brandförsäkringen kunde verksamhe-
ten snabbt komma igång igen. 

Till en början fortsatte handeln i ett 
av magasinen på Norrmalm, men bara 
fyra månader efter branden ett stod 
ett provisoriskt trähus klart på tomten 
vid Storgatan 40.

Men den lilla träbyggnaden var helt 
klart för liten för Dahlmans garn- och 
vävnadshandel och snart reste sig en 
tvåvånings träbyggnad på tomten. 
Men med stöd av 1890 års stadsplan 
och 1893 års tomtindelning minskades 
Dahlmans tomt genom expropriation. 
Samtidigt ålades handlaren att riva det 
tvåvånings trähus han uppfört, i cen-

trala Sundsvall 
fick bara finnas 
stenhus.

Dahlman ilsk-
nade till över 
detta, så han 
startade en pro-
cess mot Sunds-
valls stad för att 
få skadestånd 
för att han 
tvingades riva 
ett nästan nytt 
hus.

Men handla-

ren förlorade och tvingades riva för att 
bygga ett stenhus. Det blev ett hus i 
tre våningar, ritat av Gustaf Hermans-
son, och huset var klart för invigning i  
januari 1895.

Men dessförinnan hade Dahlman 
också till sammans med grosshand-
lare A W Nordling byggt ett stenhus på 
Storgatan 12 där man öppnade en filial 
till huvudbutiken.

Garn- och vävbranschen var defini-
tivt ingen lukrativ marknad före se-
kelskiftet. Vissa år uppvisade rörelsen 
till och med underskott. Men handeln 
ökade starkt och A G Dahlman skaffade 
sig så småningom en rätt betydande 
förmögenhet som han omsatte i aktier. 
År 1899 hade han betydande poster i 
inte mindre än 29 företag.

Första varuhuset
Anders Gabriel Dahiman avled den 6 
oktober 1899. Firman övergick då till 
att bli ett aktiebolag, med sonen Hugo 
Dahlman, svärsonen Sören W Mörch 
och borgmästaren Axel G Andersson 
som första styrelse. Hugo Dahlman 
blev bolagets VD.

År 1927 beslöt styrelsen att göra om 
garn- och vävnadshandeln till varu-
hus, Norrlands första. Man byggde 
då en ny lika stor fastighet på tomten 
österut som man tidigare köpt in. För 
en byggkostnad på 290.000 kronor fick 
man ett modernt varuhus i tio avdel-
ningar som levde kvar i stan ända fram 
på 1970-talet. Sedan skapades gallerian 
Världshuset som sedan blev en del av 
norrlands största citygalleria, in:.  SB

Anders Gabriel Dahlman 
startade sin garn- och väv-
nadshandel 1858 i en butik 
i Sundstenska gården vid 
Stora gatan, (Storgatan). 
Det blev starten för det 
som ända in på 1970-talet 
var Dahlmans varuhus på 
Storgatan 38, som sedan 
blev gallerian Världshuset 
och sedan gallerian in:

dahlmans lilla garnbod blev snabbt för liten för verksamheten.

FREDAG 4 SEPT
Guidade turer och tidsenliga aktviteter för 
skolklasser (endast förbokning)

Skolmästerskap i styltgång 
Lekplatsen Oasen från Kl: 11.00

Bondens egen marknad
Stora Torget Kl: 10.00-15.00

Boksignering “Staden som reste sig
ur askan.” Arkitekturguide till Sundsvalls 
stenstad.  Av: Nils Johan Tjärnlund
 “Cerveratorget” Galleria In Kl: 15.00 

Sundsvalls Mässingssextett
Bjuder på tidsenlig musik.
Stora Scenen Kl: 12.00 & 13.30

LÖRDAG 5 SEPT
Bondens egen marknad
Stora Torget Kl: 10.00-15.00

Visning av utställningen: 
“Sågverkspatron Fredrik Bünsows matsal
från Villa Merlo” med Barbro Björk.
Sundsvalls Museum Kl: 13.00

Folkdans på Stora Torget med 
Sundsvalls & Tunas folkdansgille
Kl: 11.00, 12.15, 13.40 samt 14.30

Sundsvalls Mässingssextett
Bjuder på tidsenlig musik. 
Stora Scenen Kl: 12.45 & 15.15

Barnröra “ Växande skärvor” 
Kreativ verkstad för barn i alla åldrar med 
kulturföreningen Loftet. Fikaförsäljning!
Stadshuset Kl: 12.00-14.00 (Drop-in)

Konstutställning i Stadshusparken 
och Vängåvan Kl: 11.00-15.00

Stafflimålning i Stadshusparken
och Vängåvan Kl: 11.00-15.00

Boksignering “Staden som reste sig
ur askan.” Arkitekturguide till Sundsvalls
stenstad.  Av: Nils Johan Tjärnlund
“Cerveratorget”, Galleria In Kl: 11.30
 

SÖNDAG 6 SEPT
Folkdans på Stora Torget med 
Sundsvalls & Tunas folkdansgille
Kl: 11.30, 12.20, 14.30 samt 15.20

Barnröra “ Växande skärvor” 
Kreativ verkstad för barn i alla åldrar med 
kulturföreningen Loftet. Fikaförsäljning!
Stadshuset Kl: 12.00-14.00 (Drop-in)

Stafflimålning i Vängåvan &
Stadshuspaken Kl: 12.00-15.00

Sekelskiftes auktion med
Auktionshuset Br. Österholm 
Möbler, lampor, prydnader, linne
& kuriosa. Visning från Kl: 12.00
(20 % i inropningsavgift)
Stora Torget Kl: 13.00-14.00

GUIDADE TURER
LÖRDAG & SÖNDAG

Dramatiserade Stadsvandringar
Turer utgår från statyn på Stora Torget
var 30:e min mellan Kl: 11.00-15.00
Turerna 11.30 & 12.30 avslutas med guidning
av Sundsvalls Teater Gratis!

Takvandringar
Hör historien om stan och se den från ovan. 
Kl: 11.00 & 13.00.  Anmälan från Kl: 10.00
utanför Turistbyrån. Specialpris under
Stenstansdagarna: 150 Kr (ord.pris: 250 Kr) 
Först till kvarn gäller!

Guidade turer med Häst & Vagn
Avgång Olof Palmes torg var 30:e minut.
Från Kl: 11.00 - 15.30 Gratis! 

Guidade turer av Sundsvalls Teater
Samling vid Huvudentrén 
Kl: 11.00, 12.00 & 13.00. Gratis!

Guidade turer med Brandbil
Startar med filmvisning om branden. 
Avgång från Stadshuset Kl: 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 & 16,00 
Pris: vuxna 40 Kr, barn 20 Kr

Guidade turer i Gustav Adolfs Kyrka
Kl: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, Endast lördag
Gratis!  

STENSTANS
DAGARNA
4-6 september    i stenstan

STENSTANS
UPPLEV DELAR AV

UNIKA HISTORIA

för mer information
www.stenstan.se

  I GUSTAV ADOLFS KYRKA

  ROMANSAFTON
  Musik från sekelskiftet. 
  Lördag Kl: 18.00 Gratis!

  HÖGMÄSSA & DOP
  Enligt 1894 års kyrkoordning
  Söndag Kl: 11.00 Kyrkkaffe 

  VAD KAN DU OM STENSTAN?
  Gå en frågeslinga som tar dig runt i Stenstan. 
  Kartor & tävlingstalonger hämtas och lämnas in   
  hos Turistbyrån.  Vinn fina priser!
  
  Lär dig mer genom en guidning eller från de
  informativa skyltarna som finns utplacerade 
  i Stenstan.  

  SPECIALERBJUDANDEN!
  Under Stenstansdagarna kan du     
  även hitta specialerbjudanden i  
  butiker, cafeér & restauranger. 
  Håll utkik!

  Se separat annons för förmånliga 
  hotellerbjudanden.

  “STADEN SOM RESTE SIG UR ASKAN” 
  Föreläsning med författaren Nils Johan Tjärnlund   
  som under dagarna släpper boken “Staden som  
  reste sig ur askan” Arkitekturguide till Sundsvalls    
  stenstad. Gratis!
  

  Spegelsalen, Stadshuset
  Lördag Kl: 16.30

  TÉSALONG MED LARS AHLIN
  Kafésittning med läsning ur noveller av Lars Ahlin.
  Medverkande: Marie Lundblom & Åke Arvidsson   
  från Teater ÄSCH!

  Råa rummet, Stadshuset KL: 15.00
  Pris:  40 Kr inkl. fika
  Lördag & Söndag

  KAJ GULLMAR FÖRESTÄLLNING
  Medverkande: Gisela Nilsson,
  Lars T Johansson & Örjan Lidén
  
  Sveateatern, Kl: 14.00
  Lördag & Söndag Pris:  60 Kr
  inkl. fika. Biljetter köpes hos Entré
 


