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Hoppet och livsglädjen vände sakta 
tillbaka till staden och borgarna var 
fast beslutna om att en sådan händelse 
som branden aldrig skulle få inträffa i 
Sundsvall igen. Draksymboler fick då 
bli en sorts väktare för att skydda den 
värdefulla skatt som staden nu blivit. 

Man började måla och dekorera sina 
hus med drakar, särskilt den österländ-
ska draken, som symboliserar en kraft 
och makt som styr över molnen och 
vattnet, samt ger skördarna en bättre 
näring.

Man menade att under drakens be-
skydd så bådade livet gott.

Tanken med att dekorera husen med 
drakar spred sig snabbt i staden, och 
efter ett tag så kunde man finna sym-
bolen på var och varannan hus.

Idag, år 2010, är drakarna ett av kän-
netecknen för staden. De skapar ett le-
ende på läpparna för stora som små, och 
turister världen över är fascinerade av 
dessa fantasifulla skulpturer och ena-
stående dekorationer. 

De drakar som sommartid befinner sig 

överallt på stadens gator är fler än vad 
de någonsin har varit och invigningen 
av dem fick fantastisk respons och slu-
tade som ett lyckat event för sunds-
vallsborna. Det är nu åttonde året i rad 
som drakarna tagit plats i stenstan.

Tanken  
bakom drakarna

Tanken bakom drakparaden är att 
sprida glädje och kreativitet över stads-
bilden, och samtidigt som drakarna 
förmedlar olika företags profiler. Dra-
karna finns på gatorna för en symbol 
för Sundsvall och syftet är att göra så 
att staden är stolta över att ha drakar-
na placerade runtom i staden, samt ut-
smycka staden på ett konstnärligt sätt. 

Dagligen kan man se små glädjespral-
lande barn springa med all deras kraft 
för att hinna med att klättra och leka på 
så många drakar som möjligt innan det 
är dags att gå hem. Bilder med skrat-
tande och nyfikna barn hängandes och 
liggandes över en drake med armarna 
fastlimmade runt den. Färger som 
sprakar med en känsla som verkligen 
visar den tid som lagts ner till arbetet.

Olika betydelser för varje enskild dra-
ke gör att intresset för draken ökar och 
passar alla typer av människor.  

En tid att minnas
Ja, branden var en tragisk och tung tid 
för alla Sundsvalls invånare, och den 
medförde många ekonomiska kriser 
och problem för staden. Men när allt 
kommer omkring, och man blickar till-

baka, så finner man även ljusglimtar i 
händelsen. 

För utan branden, skulle inte Sunds-
vall vara den stad den är idag. Tack vare 
branden har vi nu en symbol som repre-
senterar staden. Sundsvall har verk-
ligen bevisat att ingenting är omöjligt.  
 MN

Läs mer om drakarna här:
http://www.stadsparaden.se

Enkät

Birgitta Smith, 
SkönSBerg: 
– Vängåvan är det som 
jag gillar mest. Där sit-
ter jag ofta och läser en 
bok och njuter. 

ChriSter karlSSon, 
turiSt
– Är bara här på besök, 
men fastnade för torget.

PontuS Åhlund, 17 
År:
– Närheten till allt, det 
man vill ha är lätt att 
finna här.

ÅSa WeStergÅrd, 
SjukSköterSka:
– Jag älskar alla fina 
byggnader! 

doriS SegerqviSt, 
PenSionär:
– Har inte varit här se-
dan 19 år tillbaka, men 
mycket har hänt. Grönt 
och fint.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

FortFarande finns drakprydnader på husen i stenstan, annars har drakarna 
numera flyttat ner på gatuplanet.

Skulptören bakom statyn är Harald 
Sörensen-Ringi. Han föddes 1872 i Tu-
nadal och dog 1912 i Stockholm. Efter 
att ha utbildat sig på Tekniska skolan 
(nuvarande Konstfack) och Konstnärs-
förbundets skola i Stockholm begav han 
sig 1896 till Paris. Där fortsatte han att 
utbilda sig och nyttjade även under en 
period en ateljé. Han återvände sedan 
till Sverige och hans produktion kom 
att domineras av porträttbyster och 
utsmyckningar där statyn av Gustav II 
Adolf på Stora torget i Sundsvall är ett 
av hans mest betydande verk. Konst-
nären blev under sin tid känd för att 
kunna skapa livfulla och realistiska 
porträtt . Denna ambition syns också i 
detta verk. Konstnären har naturligt-
vis inte haft möjlighet att avporträt-

tera den sedan länge avlidna kungen 
utifrån levande modell men kontras-
ten mot Dyfvermans takskulpturer på 
Stadshuset i idealiserande och antiki-
serad stil är tydlig. Konstnären vill inte 
förmedla en idealbild av sitt motiv utan 
försöker hamna så nära sanningen som 
möjligt.

Storleken på statyn är dock allt an-
nat än realistisk utan istället monu-
mental vilket främst kan ses som en 
anpassning till den monumentala om-
givande arkitekturen och den stora 
öppna plats som torget utgör. För att 
ännu mer betona det monumentala är 
statyn placerad på en hög sockel som 
med sina insvängda hörn och häng-
ande festongutsmyckningar skvallrar 

om jugendstilens popularitet vid tiden. 
På vänster sida om kungen finner vi en 
sköld på vilken Sundsvalls stadsvapen 
avbildas.

Sedan 1911 har denna helkroppsstaty av 
stadens grundare Gustav II Adolf stått 
på Stora torget i centrala Sundsvall. 
Sundsvall fick sina stadsprivilegier 1621 
(samtidigt som Borås och Göteborg) och 
det är ur dessa den dåvarande kungen 
står och läser. Han tittar mot öst eller 
om man så vill mot Östra tjärn (Vängå-
van) runt vilken staden planerades ef-
ter den beordrade flytten 1647 från dess 
ursprungliga plats vid byn Sunds vallar 
(nu ligger Mittuniversitetet på denna 
plats).

DE

Stadens grundare 
Rundlätt och just avstigen från hästryggen iklädd hatt, mantel och höga stövlar med 
sporrar finner vi stormaktskungen redo att påbörja sitt anförande. Att han står på 
marken och inte sitter till häst visar på hans fredliga intentioner. Det är alltså inte 
krigarkungen som avbildas utan den stadsbildande dito. 

Året var 1888. Det år då Sundsvall skulle förändras till att bli en minnesvärd stad för 
all framtid. Det var strax efter att den stora branden hade ödelagt alla hus i staden, 
då människor kände sig hjälplösa och kraften hos många tagit slut. Det var då som 
som Sundsvalls drakar fick sin mening. 

Drakarna sprutade nytt liv i Sundsvall
Sundsvallsdrakarna. En symbol för stadens stolthet och historia.

Bo på hotell i din egen stad!
Visst kan man semestra i sin hemstad! Under Stenstansdagarna 
kan du ta chansen att se Sundsvall med nya ögon genom att ut-
nyttja våra specialerbjudanden på hotellboende i Stenstan.  

Erbjudandet gäller under perioden 3-5 september. 
Bokningskod: Stenstan

Dubbelrum inkl. frukost
400:-/rum och natt
Boka på 060- 64 17 50

Dubbelrum inkl. frukost
500:-/rum och natt
Boka på 060-14 04 40  

Dubbelrum inkl. frukost
500:-/rum och natt
Boka på 060-64 65 60

Dubbelrum inkl. frukost
600:-/rum och natt
Boka på 060-608 00 00

Stenstans
dagarna

www.stenstan.se/stenstansdagarna

notisEr

Stenstansdagarna
3 – 5 september

För andra året i rad arrangerar Sten-
stansbolaget en familjefest där alla kan 
delta, oavsett ålder. Olika aktiviteter 
avlöser varandra för att på ett spän-
nande och roligt sätt uppmärksamma 
den vackra och spännande Stenstan. 
Utbudet är brett, det finns något för 
alla åldrar och det mesta är helt gratis 
eller i några fall, starkt subventionerat.

– Sundsvall är på många sätt en stad att 
vara stolt över. Stenstan är unik i nor-
ra Europa, med en rik arkitektur- och  
kulturhistoria!

För de flesta Sundsvallsbor och närbo-
ende är det en miljö som tas för given. 
Det säger projektledaren Eva Johans-
son.

– Syftet med Stenstansdagarna är att 
erbjuda besökarna möjlighet att genom 
olika aktiviteter på olika sätt öka sin 
kunskap om Sundsvalls historia och 
vad som låg till grund för den vackra 
miljö vi idag ofta tar för given.

Syftet är också att visa exempel på att 
det även idag är en stad med framstå-
ende industrier, världsledande forsk-
ning och utbildning.

Sundsvall är en stad med såväl en 
spännande historia som nutid och 
framtid.

Se program på sista sidan samt  
www.stenstan/stenstansdagarna.se 

Frimurarna 
öppnar dörrarna

Frimurarna i Sverige fyller 275 år i år, 
ett evenemang som gör att frimurarna 
i Sundsvall vill skapa lite pr kring sin 
verksamhet. I Sundsvall gör man det 
under Stenstansdagarna genom att 
öppna för besök från allmänheten i lo-
kalen i hörnet Skolhusallén – Köpman-
gatan, mitt emot restaurang Brandsta-
tion.

– Många tror att det är mycket hem-
ligheter kring vår verksamhet, men så 
är inte fallet, säger Eric Olofsson som är 
ordförande i en av de loger som finns i 
Sundsvall.

– Det enda som är hemligt den är 
utvecklingsplan som finns för varje 
medlem. Det handlar om personlig ut-
veckling och därför berör det enbart 
medlemmen själv och den loge han till-
hör.

I övrigt så är en stor del av frimurar-
nas aktiviteter inriktade på hjälpverk-
samhet. Det största projektet är den 
årliga insamlingen till cancerforsk-
ningen. Fjolårets insats från frimurar-
na till detta var 30 miljoner kronor.

Frimurarlokalen är ett av de få sten-
husen i stan från tiden före bran-
den och var tidigare frikyrkolokal för 
Svenska Missionsförbundet. 

Visningarna tar max en timme och tid-
punkterna är: 
Lördag och söndag kl. 15.00

Turistbyrån vet!
Den som har frågor kring evenemangen 
under Stenstansdagarna kan få hjälp 
hos Turistbyrån. De har koll på allt som 
händer och var. Du hittar Turistbyrån 
bakom den stora skylten Visit Sunds-
vall i nordöstra hörnet av Stora torget.

Öppet alla dagar för skön shopping:
Måndag-fredag 10–19. Lördag 10–17. Söndag 12–16.
Lö r dag ,  s ö n dag  f r i  pa r k e r i n g  i  s u n d s va L L s  s t e n s ta d !
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Hamnen seglar i medvind 

En gång i tiden var Sundsvall en stor 
sjöfartsstad. Båtar åkte ut från ham-
nen, vetandes om att de hade en lång 
resa framför sig, med hopp om att väd-
ret var på deras sida. Glada sjömän med 
pipan i högsta hugg i munnen och med 
orakat skägg som stod åt alla håll. Goa 
skratt och härliga minnen av livfulla 
sjömän är det sättet vi vill minnas att 
hamnen en gång i tiden var.  

SUnDSVALLS SOM SJÖFARTSSTAD 
var betydelsefull inom många kretsar. 
För staden var hamnen värdefull både 
ekonomiskt men också för staden som 
helhet. Det innebar mycket uppmärk-
samhet och många besökare. Sunds-

vallsborna kunde ta promenader längs 
kajerna medans de iakttog båtarna 
som kom från alla olika länder. Pojkar 
sprang fram och tillbaka ner till ham-
nen och hoppades på att kunna ordna 
ett sommarjobb på första bästa båt. 

Den hamnbassäng som fanns resul-
terade till ett livligt centrum för god 
handel och många hamnarbetare, det 
gjorde att hamnen aldrig hade en lugn 
stund, men tur var väl det, för allt las-
tande och lossande av segelfartyg och 
passagerarbåtar var alltid på högsta 
fart. 

I samband med detta så blev också 
förbindelsen med omvärlden förbätt-
rad och hamnen var den viktigaste an-
slutningen för staden innan järnvägen 
nådde Sundsvall. Förutom sjöfarten så 
omgavs Sundsvalls hamn av flera såg-
verk och lastavsatser och just inom såg-
verksindustrin var Sundsvallsområdet 
världens sågverktätaste område. Utö-
ver sågverk och lastavsatser byggdes 
även stora magasin som utgjorde ett 
förvaringsområde vid hamnen.

när väl järnvägen tog sin fart, var dock 
många byggnader tvingad att flytta på 
sig. Fartygen däremot höll sin låga uppe 
och fortsatte att frakta varor in och ut 
från staden. Sundsvall var berikat med 
mycket trä och många sågverk vilket 
ledde till att timmer blev Sundsvalls 
viktigaste exportvara. De varor som 
fraktades in till Sundsvall var huvud-
sakligen livsmedel, sädesslag, kol samt 
vin och sprit. 1910 blev ett rekordår för 

staden, då nästan 10 000 fartyg slog an-
kare vid hamnen.
Under senare delen av förra seklet gick 
det sämre för sjöfarten då transportut-
vecklingen tog nya vägar och transpor-
ter på land tog över mer och mer. 

IDag, 100 år EftEr rEkorDårEt 
planeras och byggs det igen för fullt 
nere i hamnen. Man jobbar bland an-
nat för att utveckla infrastrukturen, 
förbättra förbindelserna till hamnen, 
placera verksamheter i området för 
att stärka hamnens position igen samt 
ett stort miljöarbete och marknadsfö-
ringsarbete. Under detta decennium 
har flera verksamheter flyttats ner till 
hamnen, bland annat myndigheter och 
olika kontorsföretag. Även den gamla 
tågstationen har rustats upp till ett 
vackert kasino. Hamnen har fått vackra 
utemiljöer för allmänheten, samt kajer 
och gästhamn.

förr gIck SuNDSvaLLSborNa pro-
menader längs kajerna och tittade på 
alla båtar som lade till. Kände lukten 
av röken från skorstenarna och tittade 
på alla arbetare som sprang fram och 
tillbaka med olika varor. Hamnen var 
full av liv, glädje och energi. Idag kan 
Sundsvallsborna istället gå promena-
der i lugna miljöområden, titta ut över 
den fridfulla hamnen och minnas his-
torien om hamnen som på många sätt 
etablerade Sundsvall.  
 gg

Enkät

andre holmBerg: 
– Det är ett skönt ställe 
att bara gå omkring på, 
ta en glass eller nått.

daniel nordlund:
– Det bästa med Stenstan 
är att det är så kompakt, 
nära till allt.

ida nyBom:
– Att man kan gå och 
ta det lugnt och möta 
människor.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

Långa arbetsdagar 
och hårda pass. 
Sjömän som lastar
av och på,  
i en raskande fart. 
Hamnen, en stark 
historia som inte 
sjunker i första taget. 

Höstnyheter
i jeans...

HOS OSS FÅR DU ALLTID PERSONLIG SERVICE!

ANGELICA
normal, smala
blåsvart twill.

IN TOWN
 78, 82, 86 cm ben-
längd. Svart twill

& blå denim.

Storgatan 26. Tfn 61 18 48

ALLA
MODELLER

699:-

...för alla. Stort utbud med
flera modeller och färger från
Anna Montana & In Town

ANGELICA
normal, smala
blåsvart twill.

IN TOWN
 78, 82, 86 cm ben-
längd. Svart twill

& blå denim.

DORA
normal/komfort pass-
form med resår i sidan.
Svart & blå denim.

MONICA
normal passform,
svart twill, blå,
svart & grå denim.

PAGELLE
MODE  KVALITET  SERVICE

BRÖDKASSE

NU 69:-
10 tekakor, 1 limpa 
& 1 vetelängd
ord. pris 103:-

Köpmangatan 34 Tel. 61 49 89
Storgatan 34  Tel. 17 12 80 
IN Gallerian Tel. 12 99 00

Erbjudandet gäller i våra 3 stenstansbutiker. 

Nybakat 
Stenstanserbjudande!

Lyckeby FOTOGENLAMPA 
Svartlackerat smidesjärn 
 1.249:-

STORGATAN 9, SUNDSVALL • 060-61 54 00 • www.ljusexperten.se

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

Stor sortering

FOTOGENLAMPOR
RESERVDELAR

  & GLASKUPOR

Svensktillverkade från 
Karlskrona Lampfabrik 

LjusExperten
RÄTT LJUS FÖR DITT HEM      WWW.LJUSEXPERTEN.SEFar & flyg!

Packa smart och smidigt när du reser.

Hos oss på Väskan hittar du det
du behöver till resan. Tåliga, lätta
väskor och smidiga lösningar.

Välkommen in till oss.
Mitt i stenstan!

Thulegatan  4 • 060 - 61 37 86

Far & flyg!
Packa smart och smidigt när du reser.

Far & flyg!Far & flyg!Far & flyg!Far & flyg!Far & flyg!
Packa smart och smidigt när du reser.

Ögat Optik har funnits i stenstan i 32 år. Ska man vara riktigt 
noga så är vår historia längre än så. Nilssons Ur&Optik, som blev 
en del av Ögat Optik 1984, grundades redan innan stan brann, 
1888. Nästan allt har förändrats runt omkring oss sedan starten. 
Stenstan har utvecklats, butiker och människor har kommit och 
gått. För att inte tala om glasögonen! De har verkligen haft alla 
möjliga och omöjliga former genom åren.

Vissa saker har dock hängt med sedan starten och vi ser ingen 
anledning att ändra på dem. Dit hör personlig service som utgår 
från vad som passar varje kund bäst liksom kunskapen om det 
senaste både när det gäller behandlingar och bågdesign. För oss  
kommer det alltid före låga priser. Kanske är det en av förklaringarna 
till att vår verksamhet fortfarande är en del av vår stolta stenstad.

Du är alltid lika välkommen in.

Storgatan 34, Sundsvall

telefon 060-12 77 05

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

Vissa saker står skrivna i sten.
Vår syn på dig, till exempel.
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Enkät

görgen Bolund:
– Det bästa med Stenstan 
är Vängåvan, jag gillar 
också alla de äldre husen, 
stilen på dem och att man 
bevarat den.

Birgitt häggStröm:
– Olika evenemang m.m, 
att det händer saker.

tommy lindStröm:
– Oj det bästa… ja det 
får bli Stora torget i 
sådana fall.

Vad är det bästa 
med Stenstan?

Fanny PetterSSon, 
Studerande:
– Härlig stämning. Skönt 
att det inte är trångt. 

kjell BriCk,  
arBetande:
– Unikt att det ser lika-
dant ut sedan branden, 
bra förvarat. Roligt att se! 

jeanette nyBerg, 
SundSvallSBo:
– Mysig stad med härlig 
shopping!

jon jönSSon, lärare:
– Jag är väldigt intresse-
rad av arkitekturen, den 
är så unik.

Elvira Madigan

"Sorgeliga  
saker hända".  
Sålunda lyder texten som  
Johan Saxon Lindström skrev:  

Sorgeliga saker hända, 
än i våra dar minsann
sorgeligast är dock denna, 
om elvira Madigan

Vacker var hon som en ängel 
ögon blå och mun så röd. 
Vek om livet som en stängel
men hon fick en grymmer död.

när hon dansade på lina 
likt en liten lärka glad
hördes bifallsropen vina
ifrån fyllda bänkars rad

Så kom greve löjtnant Sparre
vacker var han utav börd
ögon lyste hjärtat darre
och hans kärleksbön blev hörd

Greve Sparre han var gifter
barn och maka hade han
och från dessa då han rymde 
med elvira Madigan

Så till danmark styrdes färden
men det tog ett sorgligt slut
ty långt ut i vida världen 
längta de att slå sig ut

det tog slut på deras pengar
ingenting att leva av
för att undgå ödet stränga
taga de sin ro i grav

Så pistolen greven lade
i sin hand och sikte tog
skottet träffa elviras hjärta
knappt hon andas förr´n hon dog

ack hör nu ni ungdomsglada
som så sällan ser er för
att ni ej i blod får bada
och en gång förrän ni dör. 
 n

Hon fick en grymmer död

Sommarmorgonen 1889 var so-
lig och vacker när Fru Madigan 
gjorde den förskräckliga upp-
täckten. Dotterns sovrums-
dörr var låst och hon hade inte 
besvarat moderns morgonhäls-
ning. när hon gick ut på gården, 
fick tystnaden sin förklaring 
och hon blev varse något hon 
inte hade velat se... 

föNStrEt tILL ELvIraS 
ruM StoD vIDöppEt, ett rep 
svajade lätt i morgonbrisen och 
det var fastknutet i fönsterkar-
men till Elviras rum... Flickan 
hade rymt! Modern kände hur 
det vinglade till i huvudet och 
hon blev tvungen att sätta sig 
ner för att inte ramla omkull. 

cIrkuS MaDIgaNS StörSta 
attraktIoN. Hela cirkusfa-
miljen var inkvarterad  i Tivoli-
backens hotell och restaurang 
Rullan, i vars räjonger de även 
framträdde med sina cirkus-
nummer. Premiären i Sunds-
vall skedde lördagen den 18 
maj år 1989. någon månad hade 
cirkus Madigan befunnit sig i 
Sundsvall och uppträtt kring 
veckosluten. 

Cirkusens primadonna och 
största attraktion var den 
vackra 23-åriga flickan med 
det långa ljusa håret. Alla var 
förtjusta i henne! Hon var en 
stor attraktion bara med sitt 
ljuvliga utseende och att hon 
dessutom kunde balansera på 
uppspänd lina med sitt para-
soll, jonglera, samt medverka 

i hästarnas dressyrprogram 
gjorde inte saken sämre. 

Det berättas att på cirkusens 
andra föreställning på sönda-
gen samlades så mycket folk 
så att Rullans läktare kna-
kade och en trappa vek sig och 
föll ihop! Alla traktens karlars 
hjärtan klappade för cirkus-
primadonnan, pulsarna steg-
rades, men det var speciellt 
en som lyckades fånga Elviras 
hjärta. Han var av den adliga 
ätten Sparre och var militär-
löjtnant, med ett svärmiskt 
sinnelag som bland annat ytt-
rade sig i att han skrev dikter 
som ångade av romantik. 

Då truppen uppträdde i Kris-
tianstad besökte han cirkusen 
och blev blixtförälskad i Elvira, 
och hon fångades av den stilige 
löjtnanten med det adliga nam-
net Sparre.  

MoDErN var fråN SuNDS-
vaLL. Romansen med Elvira 
hade pågått sedan något år 
tillbaks, utan föräldrarnas vet-
skap. Modern höll ju ett mycket 
vakande öga på sin dyra dotter 
– hon var ju också mycket vär-
defull för cirkus Madigans af-
färer, så det kanske inte enbart 
var av moderskärlek som Elvira 
så nogsamt vaktades. 

Paret Madigan kände till 
greve Sparre, men betrak-
tade honom som en av många 
övriga män som uppvaktade  
Elvira, och alltså för affärerna 
och Elviras bästa, måste hål-
las på avstånd. Vad de inte 

visste, var att kärleksparet  
korresponderade och Elvira  
nästan dagligen fick eldiga  
brev från Sixten Sparre. 
Brev som smugglades in till  
Elvira via hennes förbundne 
cirkuskamrat. 

Elvira visste att Sixten Spar-
re var gift och hade två barn 
i äktenskapet, men till Elvira 
hade han givit löftet att skilja 
sig. Han var betydligt äldre än 
Elvira och var vid det blodiga 
dödsdramat 35 år. 

DEN oLyckSaLIga juNI-
MorgoNEN då Fru Madigan 
upptäckte att hennes älskade 
dotter flytt via ett rep från sov-
rumsfönstret, hade hon funnit 
ett avskedsbrev som formligen 
var dränkt i tårar och andades 
en förtvivlad beslutsamhet. 
Detta kom sedermera att pu-
bliceras i Sundsvalls Tidning 
– "Om hon, modern, kunde ana 
hur många tårar och sömnlösa 
nätter detta steg kostat henne, 

så måtte de icke förbanna utan 
om möjligt beklaga och förlåta. 
Hör ni ej av mig på fjorton dagar 
så anse mig som död". 

Johan Saxon Lindström som 
vid denna tidpunkt befann sig 
i Sundsvall där han gav ut tid-
ningen "norrlänningen", um-
gicks med familjen Madigan. 
Han har skrivit om hur kärleks-
sången Elvira Madigan kom till 
och nämner i denna skrift att 
han trots allt inte är riktigt sä-
ker på att detta brev verkligen 
existerade. Visan om Elvira 
skrev Saxon på uppmaning av 
en äldre kvinna som brukade 
sjunga skillingtryck på sunds-
vallsgatorna till ackompanje-
mang från makens vevpositiv. 

vID fLyktEN då Elvira firat 
sig ut med hjälp av repet i sov-
rumsfönstret hade hon rest 
från Sundsvall med morgon-
tåget till Bollnäs, där greve 
Sparre förenade sig med henne 
och de båda fortsatte resan mot 

Stockholm och vidare söderut 
mot Danmark.  

Så koM SorgEbuDEt från 
Tåsinge i Danmark. De två hade 
där mött "en död i skönhet" 
som lät så mycket tala om sig. 
Två skott smällde. Först sköt 
han henne och så sig själv. Som 
militär hade han lärt sig att 
hantera skjutvapen. De hade 
insett det hopplösa i att bli ett 
av omgivningen accepterat 
par och gemensamt beslutat 
att förenas i döden. Han var ju 
gift och dessutom efterlyst för 
desertering från Skånska Dra-
gonregementet. 
Så slutade den tragiska kär-
lekssagan om Elvira Madigan, 
men tack vare Saxons skaldade 
skillingtryck, levde historien 
ändå kvar i folks medvetande.
Under takåsarna på Sundsvalls 
museum finns en lindansande 
Elvira-docka i nästan naturlig 
storlek  att beskåda.  
 ba

Under takåSarna på Sundsvalls museum finns en skulptur i nästan naturlig storlek av elvira Madi-
gan som dansar på lina. den tragiska kärlekssagan om elvira Madigan och greve Sixten Sparre som tog 
sina liv och badade i blod år 1889, lever fortfarande kvar i folks minne. Mycket tack vare Saxons vistext.

Så lyder en strof i Sveriges mest kända skil-
lingtryck. Den sång som handlar om Elvira 
Madigan och greve Sixten Sparre  
och deras tragiska kärlekssaga. Texten 
skrevs av Johan Saxon Lindström, som vid 
denna tid vistades i Sundsvall (1889). 

Texten hade sundsvallsanknytning också  
på så sätt att den cirkus som Elvira upp- 
trädde på och från vilken hon rymde,  
just då befann sig i staden. 

Storgatan 16
Stensta’n Sundsvall

Då

Nu

Kom in till 
Sköna Under 
så hjälper vi 
dig att hitta

rätt modell och
storlek för just dig!

UnderklädesmodetÅrets
2009

underklädesbutik
i Sverige

I Våningen i höst
Vi fortsätter att anordna fester, kon
ferenser, seminarier, bröllop m.m. 
i Sundsvalls fräschaste festlokal. 
Mitt i stan och med en stor fantas
tisk takterass. Självklart kommer vi 
även i år att anordna våra populära 
julfester med underhållning. Fina 
överraskningar väntar för dig som 
bokar festen i tid. Se hemsidan.

8/9 
Matdesperat
Rolig föreställning/
föreläsning med Mi 
Ridell, Grynet Mollvig 
och Paula Ternström 
om kvinnors ofta kom
plicerade förhållande 
till mat.

22/9 Premiär 
Cellofan
En komisk monolog 
med Maria Bustedt 
Svanholm om Ellens 
kaotiska vardag med 
svårigheten att få 
tiden att räcka till.

Missa inte tävlingen 
på hemsidan!

där kan du också läsa mer 
om alla evenemang

www.våningen.se
06012 48 06

Storgatan 40, Sundsvall

27/11 Premiär 
Stars 4 U
Övriga datum: 2, 3, 9, 
10, 16, 17/12.

Biljetter och information: 
riksteatern.se/ettsekel

från rolf till ramel
–estradören mattias enn

framträder med 100 år 
av svensk revyhistoria

 
24 september kl 19.00 

på Sveateatern
Cafédukning

Biljetter via Entré Sundsvall
www.scensundsvall.se

 

Höstens begivenheter:
finns nu på hemsidan. Vad sägs om 
Jonas Gardell, Lasse Berghagen, 
Henrik Fexeus, Norrlandsoperan 

med mera. Bättre tillgänglighet! 
Boka direkt från vår hemsida.

Kom ihåg att scenpasset 
ger dig rabatt på biljetter, 
nyrostat kaffe, blommor, 

chokladpraliner böcker och fika! 
Livets Goda...

Scen Sundsvall 
Årets Teaterförening 2009!
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Varmbadhuset

Staden fick sitt första året runt öppna 
varmbadhus år 1908. Sundsvallsborna 
hade föralldel kunnat ta ett tempere-
rat bad tidigare för att tvätta sig och 
bli rena, i bla kallbadhuset vid Selång-
erån, men den stora sensationen med 
den nya byggnaden var att där fanns en 
nästan 15 meter lång och 8 meter bred 
simbassäng med en vattentemperatur 
kring 30 grader! I detta badhus kunde 
man inte bara tvätta sig ren, utan även 
njuta av en  simtur mitt i kalla vintern! 
Dyka från en tre meter hög trampolin 
kunde man också göra. I 63 år fung-
erade varmbadhuset och åtskilliga 
skolungdomar har genom årens lopp 
lärt sig att simma där, och åtskilliga 
kallsupar har tagits i detta nakenbad. 
Men år 1971 var det färdigsimmat, för 
då hade Sundsvall färdigställt sin nya 
simhall inomhus i Sporthallen och då 
revs det gamla varmbadhuset som va-
rit ihopbyggt med Hedbergska huset 
vid Kyrkogatan strax nedom gamla 
IMA-tvätten. 

Flera kallbad fanns  
i Sundsvall

Innan varmbadhusets tillkomst var 
det bara kallbad som gällde, ifall man 
ville svalka sig och sträcka ut på en sim-
tur. Ett kallbadhus fanns vid Selång-
erån, där det under många år fanns 
badbryggor och en större byggnad som 
innehöll kuranstalt och en servering. 
Området vid ån kallas fortfarande Bad-
husparken och var belägen strax öster  
om nuvarande Emhart glas. Ett an-
nat, Sjöbadet, låg vid hamnbassängen, 
byggt i trä, med tinnar och torn. Båda 
dessa klarade sig från den stora bran-
den 1888. 

I Sundsvalls Tidning från 1889 kan 
man läsa annonser om att simunder-
visning gavs på Sjöbadet av en simlära-
re som hette Trädgårdh. Men kallbad-
husen var säsongsbetonade, och den 
stora sensationen med varmbadhuset, 
var att här kunde man alltså njuta av 
en simtur även under vinterhalvåret, 
då det var öppet året om.

Alla  
badade nakna

Men tillgängligheten begränsades. 
Från början ägde kvinnor icke tillträde 
till simbassäng och bastu. Senare in-
fördes regeln att  kvinnor fick tillträde 
till bassäng och bastu en dag i veckan. 
Det var som regel tisdagar. Inte speci-
ellt jämställt kan tyckas, men i dessa 
tidevarv var det inom många områden 
stora skillnader mellan manligt och 
kvinnligt, och dessutom ansågs inte 
kvinnorna vara hågade för bad lika ofta 
som männen! Det var nämligen inte 
tillåtet att bada med textilier och  att 
blanda nakna män och kvinnor var na-
turligtvis helt otänkbart. Anledningen 
till bassängens textilförbud, lär ha va-
rit hygieniska skäl då textilierna an-
sågs kunna smutsa vattnet och innan 

bruket av klor blev legio i simbassäng-
er, vilket det blev först på 50-talet – så 
rengjordes bassängen en gång i veckan, 
på så sätt att det gamla vattnet byttes 
ut mot nytt och fräscht! Men även om 
bassängen utövade sin lockelse, så var 
det själva kroppsrengöringen som för 
många vuxna var det som lockade mest. 
Här kunde man bli intvålad och rotbor-
stad från topp till tå av robusta bader-
skor, och njuta av bastuns sköna värme, 
en begränsad SPA anläggning om man 
så vill. (SPA, Sana Per Aqua, är latin och 
betyder; Ren av/genom vatten).

Invigningen
I Helge Höglunds utmärkta bok om hus 
och människor i sekelskiftets Sunds-
vall, står följande att läsa: "Den 8 no-
vember 1908 stod det efterlängtade 
badhuset på plats. Det var en stor dag. 
Stadsfullmäktige med damer, drät-
selkammaren in corpore och massor 
av inbjudna kantade den stora bas-
sängen när dr Elfström något tafatt 
klättrade upp på trampolinen och för-
rättade invigningen. Han påpekade 
hur fint allt var. Det vara bara det att 
damavdelningen var mycket mindre 
än herravdelningen, men det berodde, 
enligt talaren på att damerna badade 

ytterst sällan. Han hoppades dock på 
en förbättring efterhand. Sen kom en 
lång och gänglig yngling in på arenan 
och kastade sig handlöst i bassängen 
så att vattnet stänkte över sidenklän-
ningar och ridikyler och fick herrarna 
att hålla sin höga hattar bakom ryggen. 
Ynglingen var Eric ”Kicken” nässén. 
Mångfaldig livräddare i sta´n och sim-
marnas skyddshelgon. Tillsammans 
med sina kamrater hade han vattencir-
kus och såg till att badhuset blev invigt 
efter alla konstens regler." 

Himlabadet
Sporthallsbadet som fungerat sedan 
1971 kommer troligtvis att rivas, för all-
deles nyligen, eller närmare bestämt, 
den 10 juni i år, invigdes Sundsvalls nya 
stolthet "Himlabadet" av kommunal-
rådet Peder Björk. Det är en magnifik 
badanläggning, där massor av miljoner 
(minst 437) satsats på nöjesbad och re-
kreation. Det byggdes upp strax väster 
om Sporthallen. 

 ba

Drygt 100 år har gått sedan Sundsvall fick sitt första 
vinteröppna varmbadhus med simbassäng. Från det 
första varmbadhuset som fungerade i nästan 70 år, via 
Sporthallsbadets,  i nästan 30 år, och fram till dagens 
fantastiskt påkostade nöjesfält för vattenlekar som 
döpts till ”Himlabadet”.

Även om det var nakenbad som gällde 
från början så infördes senare bad-
dräkt och gemensamhetsbad. Här är 
det en skoklass som drillas i bassängen.  
 Foto: tore Persson

notErat

Dans på Stora torget
Folkdansringen, Medelpads Distrikt 
och Medelpads Spelmansförbund kom-
mer tillsammans att göra olika uppträ-
danden under Stenstansdagarna. Det 
blir uppvisning på torget i dans/musik, 
workshops i dans, visstuga, och upp-
trädanden både inne i galleriorna och 
ute på gatorna. Det blir folkdräkter 
och folkmusik i en härlig blandning.

– Sveriges Spelmäns Riksförbund tog 

initiativet för några år sedan att sista 
helgen i augusti ska vara en folkmusik-
dag i hela Sverige. Det berättar Paula 
Lundgren, ordförande i Medelpads 
spelmansförbund.

– Ett bra initiativ, men vi i Spelmans-
förbundet Medelpad och Folkdans-
ringen i medelpadsdistriktet kände att 
vi gärna ville vara tillsammans med 
andra som också värnar om den lokala 
historien och kulturen. Därför hoppas 
vi att det kan bli en tradition att under 
Stenstansdagarna blir lördagen också 
en dag med folkmusik, folkdans och 
folkvisor.

det GaMla VarMbadHUSet med simbassängen under sin existensvid Hedbergska parken var mycket uppskattat, och 
skådade oräkneliga nakna kroppar under sin existens mellan åren 1908-1971.  Foto: tore Persson

Här badade man nakna
Framtidens teknik och 
forskning finns i Sundsvall!

Delta i kostnadsfri föreläsning under Stenstans-
dagarna.

Sundsvall byggdes upp efter branden 1888 av 
en elit av Sveriges arkitekter, dekoratörer och 
hantverkare. Stenstaden blev en tät och kon-
centrerad stadskärna av kontinental karaktär.

Sundsvall är fortfarande, ca 120 år senare, 
en stad full av spännande verksamheter. Här 
pågår bl.a. många häftiga forskningsprojekt av 
internationell betydelse, där forskningen har 
sitt centrum i Sundsvall. 

Stenstansdagarna bjuder, i samarbete med Mitt-
universitetet på denna föreläsningsserie som 
belyser; Historien – Nutid och Framtid:

Plats: Stadshuset Spegelsalen
Tid: Lördag 2 september 11.00-ca 13.30
Biljetter (utan kostnad) finns att hämta i turist-
byrån fr.o.m. 2 sept. och i Stadshuset i samband 
med föreläsningarna tills alla biljetter är slut.

”Staden som reste sig ur askan”
Föreläsning om Sundsvalls stenstads rika 
arkitektur och kulturella historia.

Föreläsare: Nils Johan Tjärnlund, Vetenskaps-
journalist och författare.

”Trådlös sensorteknik för miljöövervakning”
Föreläsningen ger exempel på användning av 
sådana system och belyser de utmaningar som 
finns inom forskningen om trådlösa sensor-
nätverk. 

Föreläsare: Sebastian Bader, forskningsprojektet 
Sensible Things that Communicate vid Mitt-
universitetet.

”Realistisk 3D-visualisering”
Presentationen ger en översyn av hur vi kan 
”se” avstånd, ett axplock av utmaningar som 
finns, samt en överblick av de projekt som 
bedrivs vid Mittuniversitetet.

Föreläsare: Mårten Sjöström, forskningsprojekt-
et Sensible Reality vid Mittuniversitetet. 

Mer info: 
www.miun.se/stc, www.miun.se/sr www.
stenstan.se/stenstansdagarna
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Ett stycke kulturhistoria till din 

måltid, bildmuseum, över livet på 

gamla Brandstation anno 1899. 

Brandstation bar & restaurang är 

stället för dig som vill avnjuta en 

kvalitativ och delikat måltid i en 

lugn och ombonad miljö.

Hellgrens Deli, fokus kring takeaway, med lokala regionala 

råvaror, delikatesser och presentkorgar. 

Kom in och låt dig inspireras med en god kopp kaffe och en 

kokbok eller köp hem en god middag till familjen. 

Allt från sylt till hummer! 

smaker
 med anor

www.hellgrensdeli.se | www.brandstation.org | 060-12 39 36

Detta är en annons från Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Huvudkontoret är beläget i Sundsvall och verksamheten bedrivs i Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg. 

Sundsvalls invånare samlas till bal till kung Oskar II ära.

Den första december 1891 återin-
vigdes Stadshuset, rekonstruerat och 
återställt i sin forna prakt, efter att ha 
skadats svårt i den ödesdigra branden 
1888. En stor bal, den traditionella 
Oskarsbalen, hölls på konungens 
namnsdag för att hedra Oskar II 
som stöttat Sundsvall och i hög grad 
bidragit till ökad hjälp utifrån under 
den svåra tid då samhället var slaget 
till marken. Det ursprungliga Stads-
huset, byggt drygt tjugo år före bran-
den, var den första större stenbyggna-
den i Sundsvall och med invigningen 
av det nya Stadshuset firade staden sin 
återuppståndelse. 

Hr landshövding Ryding som anlänt 
från Härnösand med ångaren Elias 
Sehlstedt berättar:

– Kvällens gäster strömmar till 
från Stora Torget varifrån ljuset av 
elektrisk belysning kastar sitt sken på 
Stadshusets nya fasad. Huvuddragen 
med en stark horisontell betoning är 
bevarad liksom de rundbågiga fönstren 
och bottenvåningens murningsteknik 
med råhuggna murstenar som skjuter 
ut utanför murlivet. Fyra takskulpturer 
i zink ger resning åt det förhållandevis 
låga Stadshuset. Statyerna ”Fru Justi-
tia” samt dansens gudinna och poesins 
musa vittnar om Stadshusets viktiga 
funktioner som säte för rättsväsendet 
och medelpunkt för stadens socie-
tetsliv. Det forna klocktornet är ersatt 
av en glaslanternin som fungerar som 
ljusinsläpp i trapphallen.

Just belysningen är anmärknings-
värd och gör ett storartat intryck på 
gästerna som gör entré via tre portar 
som öppnar sig mot Stora Torget. Ej 

mindre än tolv glödlampor lyser upp 
den nedre vestibulen som bär drag av 
medeltida arkitektur. 

I skenet av kandelabrar med levande 
ljus träder Oskarsbalens gäster in i 
stora trapphallen med sin storslagna 
delade centraltrappa i marmor. På väg 
upp stannar de till för att beundra de 
påkostade armaturerna i form av två 
zinkskulpturer, pager klädda i renäs-
sansdräkter, som pryder nischerna. Be-
lysningen i övre vestibulen utgörs av 
levande ljus och här minglar gästerna 
fritt i den öppna pelarhallen med sex 

runda doriska kolonner.
Vid inträdet i den stora festsalen, 

vars bländande belysning gör ett 
storartat intryck, blir ingen besvi-
ken. Stadshussalongen torde vara en 
av de mest eleganta i landet och en 
mycket påkostad och festlig inredning 
påminner om Cirkus på Djurgården 
och Berns salonger i huvudstaden. 
Både exteriör och interiör har fått en 
renässansprägel av det praktfullare 
slaget. Med nyfikna blickar betraktar 
gästerna de fantastiska dekorerna och 
detaljerna. Praktfulla guldförgyllda 

speglar, tre briljanta ljuskronor samt 
rikt utsmyckade stolar och bänkar i 
vitt och guld med rött tyg från den 
kunglige hovleverantören Joseph Leja 
i Stockholm. 

De gäster som lyfter blicken kan på  
läktaren som omger salen ta del av 
femton inramade deviser som berät-
tar om viktiga händelser i Sundsvalls 
historia. Taket är dekorerat med en 
mängd fantastiska motiv ur den gre-
kiska antika mytologin. Här finner du 
bland andra fru Leda och svanen, vad 
nu hon har här att göra en kväll som 

denna, och symboler för dans, sång 
och musik. Slingrande blad mynnar ut 
i drakhuvuden, lejongap, mansansik-
ten och bevingade kvinnogestalter.

En fanfar från direktör Ruthströms 
frivilliga musikkår signalerar upp-
märksamhet och landshövding Ryding 
erinerar om anledningen till kvällens 
bal. Det livskraftiga Sundsvall firar 
sin uppståndelse från husvillhetens 
olyckstid som efterträdde branden. 
Familj efter familj har nu kunnat 
flytta in i de nya hemmens trevnad 
och staden har återfått sitt Stadshus. 

Landshövdingen utbringar sedan en 
vördnadens skål för kung Oskar II och 
läser upp det tal han tillsammans med 
borgmästare Björck och hr. Dahlman, 
vice ordförande i stadsfullmäktige, 
skrivit å de närvarandes vägnar: 

”Med liflig hågkomst af eders Majes-
täts kärlekslika uppträdande härstädes 
under olycksåret 1888 anhålla talrika 
undersåtar samlade till fest med 
anledning af Oskarsdagen och det 
ur askan återuppståndna stadshusets 
invigning att få till Eders Mjt på detta 
sätt framföra sin uppriktiga tillgifven-
het, sin djupa vördnad, sin innerliga 
tacksamhet.”

Nu blir det dans och festen ut-
vecklas till ett storartat samkväm. 
En uppståndelsens fest där allt känns 
nytt. Nya intryck, nya skäl till glädje 
och nya förhoppningar.

Värden att förvalta
Stadshuset har intressanta historier 

att berätta och är en betydelsefull 
byggnad för Sundsvall med sitt läge 
mitt på torget.

Ett värde att förvalta och utveckla 
för att historiens berättelse ska fort-
sätta att leva vidare.

 

Rekommendera  oss  för  edra  kunder.

Bild: Sundsvalls museums fotoarkiv.
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Scenen upprepas i ett otal vari-
anter och med olika personer i 
huvudrollen. Det är personer ur 
Stenstans berättarteater som 
levandegör Sundsvalls historia. 
Ett inslag som är lika uppskattat 
av långväga turister som av orts-
bor som tagit sig tid för en annor-
lunda aktivitet.

Stadsvandringar har under 
många år varit en publikmag-
net i Stenstan, vare sig det gällt 
vandringar mellan de vackra hu-
sen eller takvandringar mellan 
tinnar och torn. Vandringarna 
fick en ny dimension när skåde-
spelare i tidstypiska kläder bör-
jade utföra en del av vandring-
arna.

– För två och ett halvt år sedan 
bildade vi Stenstans berättar-

teater, säger Tina Johansson, 
Sundsvalls Museum. Hon är 
eldsjälen bakom projektet och 
syns själv ofta som legendariska 
sundsvallskvinnan Frida Steen-
hoff.

Berättarteatern är en friståen-
de förening som gestaltar perso-
ner och händelser både före och 
efter sundsvallsbranden. när det 
gäller Stenstansdagarna tar man 
även hjälp av gymnasielever. Åtta 
ungdomar från Skvaderns gym-
nasieskola kommer att gestalta 
olika personligheter från förr. De 
kommer att vara utposterade vid 
olika hus som ingår i vandring-
en. Och en av de personer som vi 
kommer att stöta på är apotekare 
Grahn.
 Sb

Historiska personer 
drar fram genom stan

tina JoHanSSon har här tagit skepnad av Johanna, hustru till arbetarrörelsens 
frontfigur august Palm. 

Plötsligt hörs några 
högljudda röster i 
folkvimlet på Stora 
torget. En madam 
med en flätad korg 
svängande på ar-
men banar sig fram 
ur en liten grupp 
som samlats utanför 
gamla apotekshuset.

tokiGa MaJa (annelise rydfjord), ägare av cigarr-
affären nära Hotell knaust, berättar om sitt tra-
giska öde som offer för en sol-och-vårare.
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Unna dig lite 
Grand  i Sundsvall!
Följ Sundsvalls hotellpärla på 
facebook.
Facebook.se/GrandHotelSundsvall

Clarion Collection Hotel Grand   |  Tel 060 - 64 65 60  |   Sundsvall  |   choice.se

Från tiden kring förra sekelskiftet och 
framåt har det druckits det mängder 
av öl i stenstaden, men situationen var 
ganska annorlunda förr. Om man var 
sugen på en bira eller två gick man på 
ölschapp, men man satt bakom lyckta 
dörrar, och besökarna var så gott som 
uteslutande karlar, medan servitriser-
na alltid var kvinnor.

En bit in på 1900 talet fanns ett tjugo-
tal ölkaféer i stenstaden, som var vik-
tiga sociala oaser. 

Besökarna var som regel män från ar-
betarstammen. Olika hantverksskrån 
och yrken hade sina stamställen Det 
var sällsynt med tillagad varm mat, 
utom på  Kafé Ettan där man kunde få 
pannbiff med lök. Här kunde man ock-
så se en och annan direktör blanda sig 
med kolkörare och kuskar.

De övriga var träffpunkter med 

ölet i högsä-
tet, men man 
kunde få sig en  
rejäl smörgås till 
ölen. Kaffe ser-
verades också, 
och öppnings-
dags var som re-
gel klockan sju 
om morgonen. 
Öppet hela da-
gen fram  mot 
sextiden. 

Ölkaféet var 
ett ställe med 
gemenskap, ett 
ställe där man 
träffades och 
umgicks. Stökigt  

och stojigt  kunde det bli emellanåt och 
vissa kaféer höll sig med ordningsvak-
ter som till exempel Gambrinushallen. 
"Ölschapp" kallades de i folkmun, och 
det var nog ibland lite halvsunkiga stäl-
len, där lukt från utspilld pilsner, kaffe 
och tobaksrök blandades med mänsk-
liga svettdunster och andra odörer. 

Då kafébolaget startade fick ölka-
féerna numrerade namn som Ettan, 
Tvåan, Trean och så vidare. Men Gam-
brinushallen fick namn efter en välgö-
rare från medeltiden som var munk. 
Lokalen är delvis K-märkt och än i dag 
kan man beskåda målningar på väggar 
och takfriser. Från år 1922 då Kafébola-
get bildades ingick de i en organiserad 
verksamhet som hade uppstått ur nyk-
terhets- och ordningstänkande. något 
starkare än pilsner klass 2 serverades 

inte utom under mellanölstiden i bör-
jan av 70 talet. 

Dom drack ihop till 
sitt äldreboende

Kaféaktiebolaget blev så småningom 
kommunägt och hade ensamrätt att 
servera öl i stenstan. Tidigare under 
1800-talet fanns det oräkneliga lönn-
krogar i Sundvall där det serverades 
betydligt starkare saker än pilsner 
klass 2. Men det hade den organiserade 
nykterhetsrörelsen som växt sig allt 
starkare mot slutet av 1800-talet allt-
mer lyckats stävja. Det fina i kråksån-
gen med kaféaktiebolagets verksamhet 
var dess syfte att inte tjäna pengar för 
eget syfte. Istället så gick överskottet 
till mindre bemedlade. Vinsten plöjdes 
ner i hus där slitna gubbar kunde få bil-
ligt boende på ålderns höst.

några av dessa hus finns fortfarande 
kvar. Två präktiga stenhus efter Bergs-
gatan som går under namnet "Afton-
sol”. Dessa hus hade gubbarna själva 
druckit ihop till, kanske man kunde ut-
trycka det. 

Röken stod tät som 
dimma

något rökförbud liknande det som vi 
idag har fanns absolut inte på dessa ka-
féer. Tvärtom stod röken tidvis tät som 
dimma, och det kan inte ha varit sär-
skilt lätt att vara servitris på dessa stäl-
len. Men man var inte van något annat, 
det var som det skulle, och man fick ta 

det som det var. 
Alla rökare vet ju att tobaken smakar 

ännu bättre i samklang med alkohol. 
Och troligtvis har dagens rökförbud 
inne i lokalerna bidragit till att alltfler 
uteserveringar tillkommit utanför res-
taurangerna. 

Spökerier
Det finns åtskilliga historier om vad 
ölet kunde ställa till med, men också en 
sann berättelse som är värd att återges:

I ett hus på Kyrkogatan 8 ligger ett hus 
som byggdes och beboddes av skepps-
byggare Åberg. Han hade tillbringat 
många år till sjöss och när han byggde 
huset så byggde han in en kajuta på 
övervåningen. Dit sökte han sig när 
han vill återuppliva atmosfären från 
det sjömansliv han levt innan han gick 
i land och blev skeppsbyggare. Efter 
hans död 1898 trodde man att han gub-
ben gick igen och spökade, för det kun-
de i bland uppstå ett vinande dovt ljud 
från översta vinden, ett kusligt ljud 
som till och med hördes ut på gatan. Då 
blev det folksamling! Men långt senare 
fick spökeriet sin komiska förklaring. 
Vid en reparation i en vädringsventil 
fann man en tom ölflaska. när blåsten 
låg på mot ventilen uppstod en blåston 
i flaskan, en dov ton som många tolkat 
som att det var den gamle sjökaptenen 
som inte fått ro i sin grav… 

 ba

Källor: Helge Höglund; Hus och männis-
kor i Sundsvall. Sundsvall på 50-talet; 
Eva Groth och Tore Persson.

Ölkaféerna i stenstan
viktiga sociala oaser
Allt mer håller sundsvallsborna på att tillägna sig en mer 
kontinental kultur där människors pub- och cafévanor 
får en stark exponering ut mot gator och torg. 
Och näringsställena lockar med After work och liknande 
trick, där öl och vin ingår som en viktig del i en 
avslappnad attityd.

Gambrinushallen var ett av ölkaféerna i Sundsvall och låg på 
Strandgatan. På bilden från ett reportage i St syns fr.v. alfred 
olsson och Gustaf Jonsson. Foto: Jan normann

Gambrinushallen stängdes i början av 70-talet. 
 Foto: Jan normann

hörnet av Storgatan  och Nybrogatan

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

141 väl möblerade och utrustade rum.
Dagens lunch varje vardag

Välkommen på visning 3:e och 4:e september

ADIDAS / VIGO
Prisvärd löparsko som passar både på 
promenaden och löpturen. Dämpning 
i häl och framfot. Ovandel i mesh för 
bra ventilation. Damstorlekar. 
Finns även i herrmodell.

Prisvärd löparsko som passar både på 
promenaden och löpturen. Dämpning 
i häl och framfot. Ovandel i mesh för 
bra ventilation. Damstorlekar. 
Finns även i herrmodell.

690:-
(ord. 1.000:-)

Sundsvall City Mån-fre 10-19, lör 10-16. 
Tel 060-17 20 80. www.intersport.se

890:-
(ord. 1.200:-)

450:-
(ord. 900:-)

NIKE / AIR MAX MOTO+ 8
Ovandel i mesh gör att skon andas. 
Air Max i hälen och Zoom Air i fram-
foten för maximal stötdämpning 
och känsla. Damstorlekar. 
Finns även i herrmodell.

REEBOK / SPORTERRA CLASSIC
Klassisk walkingsko i dam och 
herrstorlekar.

550:-
(ord. 800:-)

PRO TOUCH / PARNA & PAMELA
Löparset med vindjacka och 
tights.  Jacka i 100% polyester, 
fi nns i två olika färgställningar. 
Tights i polyester och elastan. 
Damstorlekar. Finns även i 
herrmodell.

för dig som är medlem

ADIDAS / 
RSP DS LONG TEE & TIGHTS
Löparset med långa tights och 1/2 zip 
långärms t-shirt i funktionsmaterialet 
ClimaCool®. Refl exlogo. Herrstorlekar. 
Finns även i dammodell.

490:-
(ord. 750:-)

SET-PRIS

ASICS / GEL-FLASHFIRE 2
En mycket bra träningssko för 
löpare som vill ha en sko med 
bra stötdämpning, stabilitet 
och löpkänsla. Herrstorlekar. 
Finns även i dammodell.

890:-
(ord. 1.200:-)

1.200:-

ADIDAS / SNOVA GLIDE 2
Löparsko med utmärkt dämpning. För dig 
med ett neutralt löpsteg. TORSION® 
SYSTEM ger anpassat stöd i 
fotvalvet. Herrstorlekar. Finns 
även i dammodell.

REEBOK / EASYTONE REINSPIRE II
Walkingsko med Easytone-teknologin som
aktiverar fotens och benens muskulatur, mer 
än en traditionell sko. Benens muskler formar 
sig snabbare, samtidigt som energiförbruk-
ningen ökar. Ovandel i mesh. Damstorlekar

1.000:-

REEBOK / SPORTERRA CLASSIC
Klassisk walkingsko i dam och 

www.925.nu                                                               Storgatan 11 • 060-15 40 05

GÅVOR till din käRa

BREATHE - EXHAL 990:-   ATTLING BRACE 1200:-   

Storgatan 22, Sundsvall. 060-15 04 75
info@bokiasundsvall.se • www.bokiasundsvall.se

Öppettider: mån-tors 10-18.30 • fre 10-18 • lörd 10-16

3/9 kl. 14-16 i butiken

Nils Johan Tjärnlund
Staden som reste sig ur askan

Boksignering

Arkitekturguide till Sundsvalls stenstad
I denna guide berättar Nils Johan Tjärnlund initierat och medryckande om 
Stenstadens arkitektur och konst. 68 byggnader presenteras: från privatpalats 
till offi ciella byggnader. Nytagna fotografi er i färg och arkivbilder ur
Sundsvalls museums samlingar beskriver stadsmiljöns utveckling.

Nils Johan besöker oss fredagen den 3/9 mellan kl 14 - 16 för boksignering.

200:-200:-
Missa inte detta! Välkommen!

Du är även välkommen att 
besöka vårt bokbord på torget 

under helgen.

Mån-Fre 10-18 
Lörd 10-15 Thulegatan 6 • 060-12 38 00

Dax att  
förnya 
höstgarderoben 

med bl.a. byxor och jeans 
från               och    

pris  
från 399:-
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Moström

Sundsvalls stenstad finns alltid 
med i hans kriminalromaner
- Sundsvalls är en dramaturgisk bra stad! 

Jag tycker att den speciella atmosfären förstärker innehållet i mina 
kriminalromaner på ett mycket bra sätt. 

Sundsvall är en spännande och vacker stad med många kontraster.  
De stolta sekelskiftesfasaderna i centrum, med marmortrappan i 
Knausthuset som yttersta symbol för det överflöd som träpatronerna  
levde i.

orDEN koMMEr fråN Ett av 
DE Nya StjärNSkottEN på DEN 
SvENSka DEckarhIMLEN, joNaS 
MoStröM. Legitimerad läkare och 
författare. Som en sentida Sir Arthur 
Conan Doyle som var läkare och skrev 
Sherlock Holmes sitter han och filar 
på sin 6:e kriminalroman, som kom-
mer att ha ett sidotema kring den stora 
sundsvallsbranden 1888.

– Att staden dessutom ligger nedsänkt 
som en kittel mellan de två stadsbergen 
gör den till ett perfekt ställe att koka 
ihop kriminalhistorier på. Just kon-
trasten mellan den pampiga stensta-
den och det karga hamnområdet, ger 
många möjligheter till bra miljöskild-
ringar., förklarar Moström. 

SEDaN DEbutEN för SEx år SEDaN 
har han skapat fem kriminalromaner 
och i alla böcker Moström skrivit finns 
Sundsvall med som bas och genomgå-
ende tema. Den ena av hans två huvud-
personer heter Johan Axberg. Han är 
kriminalpolis och bor i Hirschka huset! 
Böckernas innehåll är rafflande och  
o l i d l i g t spännande!

– Som läkare känner man till olika ef-
fektiva sätt att ta livet av folk och i min 
första bok kriminalromanen Dödens 
pendel, sker det dessutom med en me-
tod som inte går att spåra vid en obduk-
tion…

I bok NuMMEr två, Svart cirkel 
blir en rockstjärna skjuten på hotell 
Knaust. Mördaren flyr genom Vän-
gåvan och vidare bort mot busstatio-
nen, där spåren upphör. Hotellmiljön 
är Jonas mycket bekant med eftersom 
han bodde där under de år hotellet 
var ombyggt till uthyrningsbostäder. 
Han tjänstgjorde då som AT-läkare på 
Sundsvalls sjukhus. Sjukhusmiljön är 
också det tema som ofta förekommer i 
hans böcker, och om detta säger Jonas 
att ingenstans är den sköra tråden mel-
lan liv och död så skör som här och det 
utspelar sig livsavgörande dramer inom 
sjukhusets väggar varje dag. Dessutom 
finns det ju kilometerlånga underjor-
diska kulvertar som sätter fantasin i 
rörelse, tycker Moström

joNaS MoStröM är MyckEt fLItIg 
som kriminalförfattare. Han är idag 

37 år och bosatt i Stockholm där han 
tjänstgör som husläkare på en vårdcen-
tral. Fem böcker på har det blivit sedan 
han började skriva för åtta år sedan, 
och en sjätte på gång, dessutom job-
bet som läkare, och en familj med små 
barn, hur får man tiden att räcka till 
kan man undra? 

– Det är ett ständigt pusslande och 
Just nu väntar många med spänning på 
hans kommande bok, som har en paral-
lellhistoria som utspelar sig vid tiden 
för stadsbranden 1888. Även problemen 
som sjukhusets stora nedskärningar 
skapar, för bland annat läkaren Erik 
Jensen finns med i den bok han nu skri-
ver på, avslöjar Jonas Moström.

Han säljer också väldigt bra, den an-
dra boken Svart cirkel  sålde  över 50.000 
ex, Men då var det pocketversionen som 
fanns lättillgänglig vid stationskiosker 
och liknande. -

– Rik blir jag inte på bokförsäljningen, 
men känd, och den ultimata drömmen 
är att någon av böckerna blir spelfilm, 
avslutar Jonas Moström. 

Och tänk om det blir så, då kommer 
naturligtvis stenstadens fina miljö att 
exponeras ännu mer!  gg

BöckEr av  
Jonas MoströM:

Dödens pendel - 2004
Svart cirkel - 2006

Hjärtats mörker - 2008
Rymd utan stjärnor - 2009

Mirakelmannen - 2010

JonaS MoStröM härstammar från 
bräcke, men bodde i Sundsvall och 
staden är en miljö som ständigt 
förekommer i hans rafflamde 
kriminalromaner.

Detta är en annons från Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Konungen anlände med tåg dagen efter branden. 

Branden som ödelade 
Sundsvall på måndagen 
den 25 juni 1888 sko-
nade lyckligtvis stadens 
vackra järnvägsstation. 
De höga popplarna i 
Järnvägsparken reste sig 
som en skyddande grön 
mur mot eldslågorna.

Redan dagen efter 
branden, tisdagen den 
26 juni klockan 20.00, 
anlände kung Oskar II 
med ett specialtåg till 
Sundsvalls järnvägs-
staion. Hans Majestät 
kom till staden för att 
visa sitt deltagande och personligen 
överlämna hjälpsändningarna med 
mat, militärtält till de bostadslösa 
stadsborna samt andra förnöden-
heter. Vid konungens utträde från 
stationshuset hälsade en till tusental 
uppgående folkmassa honom med 
stormande jubelrop. 

I järnvägsstationen som uppfördes 
1874 i herrgårdsstil med huvudbygg-
nad och två fristående sidoflyglar 
inrymdes tre separata vänthallar för 
första, andra och tredje klass. Dam-
rum, expedition, resgodsförvaring och 
biljettförsäljning fanns i bottenplan 
och kansli samt tjänstebostäder en 

trappa upp. Den södra 
flygeln var ursprungli-
gen avsedd för bråd-
skande gods och den 
norra var tänkt som 
bagarstuga.

En tid efter branden 
kom dock delar av 
byggnaden att utgöra 
tillfälliga bostäder för 
hemlösa stadsbor. 

Prisat bygge
Det ståtliga sta-

tionshuset som i dag 
inrymmer Casino Cosmopol är den 
enda av stadens träbyggnader som be-
varats sedan tiden före branden 1888. 
Norrporten fick år 2001 utmärkel-
sen ”Årets Bygge” för ett pietetsfullt 
omhändertagande av en fastighet av 
historiskt värde och för en tekniskt 
komplicerad om- och tillbyggnad.

Bewes, alltid först med det senaste i 114 år. 

I december 1861 öppnade Carl 
Béves Manufaktur- och Klädes-
Kramhandel i Oscar Buhlérs gård vid 
torget. Från början var affären en liten 
detaljhandel, men butiken växte och 
snart var den egna tillverkningen inom 
räckhåll. I markplanet sålde Béves 
mode för kvinnor med god smak och 
på våningen ovanför sydde ändrings-
sömmerskor till kläder efter kundens 
önskemål.

Vid Sundsvallsbranden 1888 
förstördes Buhlérska gården och på 
samma tomt restes Hirschska huset 
där Béves fick det perfekta läget vid 
Storgatans shoppingstråk och den 
livliga torghandeln.

På Béves fick kunderna personlig 
betjäning och hjälp att välja ur det 
moderiktiga sortimentet av damkläder 
som hängde på galgar i långa skåp. 

Diskret undangömda i backar under 
disken låg trosor, behåar och korsetter.

Framgångarna växte och i början 
av 1951 anställdes dekoratören Jens  
Jenssen som med skyltfönster som var 
extraordinära speglade omvärldens 
händelser. Jens kreativitet belönades 
med priser i flera skyltningstävlingar 
i en tid när skyltningen hade sin 
glansperiod. Det var dåtidens nöje att 
fönstershoppa när butikerna stängt 
och TV inte ännu slagit igenom.

Under den här epoken sålde Béves 
enormt mycket. Vid de två reorna  
varje år ringlade köerna och persona-
len fick agera vakter och släppa in tio 
till femton kunder i taget.

På 1960-talet började butiksked-
jorna sprida sig över landet och det 
blev svårt för lokala butiker att klara 
konkurrensen. 1975 kom dagen då 
Béves stängde för gott efter 114 år  
i damernas tjänst.

Fågelhandlaren Tupp-Märta blev 
en dag i början av 1900-talet beskju-
ten i akterpartiet på Stora Torget i 
Sundsvall. Ett pojkstreck som började 
med oskyldigt prickskytte urartade 
och övergick till att omfatta levande 
måltavlaor. 

– Jag hade fått ett luftgevär i pre-
sent av far, berättar Björn Björnström, 
och tillsammans med mina kompisar 
Lennart och Bengt provade jag att 
skjuta uppe i vindsförrådet.

Efter att ha skjutit sönder flera 
kartonger med kasserade glasögon 
från Björnströms Ur & Optik klätt-
rade grabbarna, som för övrigt hade 
en detektivbyrå i husets källare, upp i 
tornet på Hirschska huset i avsikt att 
skjuta kajor. Frestelsen blev för stor 
när de siktade Tupp-Märta där hon 
stod framåtlutad med sin impone-
rande bakdel i vädret nere på torget. 
Två fullträffar i baken fick den arma 
kvinnan att förvånat se sig omkring 
och undra vad som hände.

Gör som Tupp-Märta, lyft blicken 
från torget, titta upp mot taket där 

prickskyttet utspelade sig och ta del 
av hantverket som förgyller Hirschska 
huset. Ornament, obelisker, spiror och 
andra fantastiska detaljer tillverkade i 
Ungern. Stora takkupan är täckt av  
3 000 zinkfjäll monterade för hand 
med tre skruvar utifrån ett rutmöns-
ter. Kronan på verket är den förgyllda 
draken som är stadens beskyddare.

Historia att bevara
Berättelsen om pojkarnas prickskytte 

är en av många historier som under 
åren utspelat sig i Hirschska huset.

Under 2006 och 2007 handplockade 
Norrporten hantverkare från Sverige, 
Ungern och Spanien för att återskapa 
Hirschska huset till originalskick.

Renoveringsprojektet finns doku-
menterat i boken som berättar om 
huset med de vackra fasaderna, 
ornamenten och takdekorationerna. 
Men även om människorna som levde 
och verkade där. Läs mer i Boken om 
Kvarteret Nyttan som finns att köpa 
på Bokia i Vängåvan i Sundsvall.

www.norrporten.se

Bild: Sundsvalls museums fotoarkiv.

Bild: Sundsvalls museums fotoarkiv.

Bild: Niklas Andersson.

Rekommendera  oss  för  edra  kunder.
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Kyrkotidningar

Sundsvalls 
kyrka

Lördag 4 september

Guidad kyrkotur
Kl. 10 f.m. 11 f.m.  

Kl. 13 e.m. 14 e.m.

Aftonmusik 
organist  Otto Ratz och 

saxofonist Jackson Crawford 
kl. 6 e.m.

Söndag 5 september

Skriftermål kl. 10 f.m.

Högmässa och nattvardsgång  
1894-års ordning kl. 11 f.m.

Komministrarna  Lundstedt  
och Bränström

Kyrkkaffe m. småkakor

Nattvardsteckning å  
pastorsexpeditionen.  

Fredag 3 september kl. 1.30 e.m.

Nya fräscha vindar
- i en av Sundsvalls äldsta salonger!

I Hårmästarnas lokaler har det funnits en frisersalong 
ända sedan 1904.  Många förändringar har skett och 
nu � nns här en modern och fullt utrustad salong.

Nu � nns - förutom Ulf och Mattias
- även friska � äkten Malin i salongen!

20% 
på alla färgbehandlingar
hos Malin september månad
(mot uppvisande av annonsen!)

Nybrogatan 9, Sundsvall • 060-12 13 10

”Välkommen till 
den lilla salongen

- med de stora
resurserna!”

� Klipp ur annonsen och tag med!

Storgatan 12 • 060-12 53 50

Höstfräscht
&

Trendigt
från
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Kursprogram Hösten 2010

Fler kurser finns på www.medborgarskolan.se/sundsvall • 15 38 90

Namn Startdatum Veckodag Starttid
Bokföring B 2010-09-13 Måndag 17:30
Bygg en hemsida Webbdesign 2010-09-15 Onsdag 18:00
Data för skräckslagna 2010-09-13 Måndag 14:30
Datagrund, Steg 1, Windows/Internet/Epost 2010-09-16 Torsdag 18:00
Datapaket inkl bärbar dator 2010-09-14 Tisdag 18:00
Elgitarr grund 2010-09-16 Torsdag 18:00
Elgitarr forts 2010-09-16 Torsdag 19:45
Engelska nybörjare 2010-09-13 Måndag 19:45
Festmat 2010-10-13 Onsdag 18:00
Finska Nybörjare 2010-09-14 Tisdag 18:00
Franska Nybörjare 2010-10-06 Onsdag 19:45
Foto, grund 2010-09-18 Lördag 12:00
Förarintyget 2010-09-13, 14, 16 Måndag, Tisdag, Torsdag 18:00
Glasfusing, nybörjare 2010-09-15 Onsdag 18:30
Gitarr, ungdom grund 10-15 år, termin 1 2010-09-15 Onsdag 18:00
Gitarr, ungdom 10-15 år , termin 2 2010-09-15 Onsdag 19:45
Gitarr, vuxen grund, termin 1 2010-09-15 Onsdag 18:00
Gitarr, vuxen fortsättning, termin 2 2010-09-15 Onsdag 19:45
Kustskeppare – kustskepparintyg 2010-09-14 Tisdag 18:30
Italienska, nybörjare 2010-09-15 Onsdag 18:00
Italiensk matlagning 2010-09-13 Måndag 18:00
Jägarskolan 2010-09-06 Måndag 18:00
Lappteknik grund- och fortsättning 14.00 2010-10-07 Torsdag 14:00
Matglada singlar 2010-09-15 Onsdag 18:00
Medelhavsmat 2010-10-11 Måndag 18:00
Munspel nybörjare 2010-09-21 Tisdag 18:00
Måleri Abstrakt måleri grund 2010-09-14 Tisdag 17:30
PhotoShop 7.0, grund 2010-09-14 Tisdag 18:00
Portugisiska – brasiliansk, nybörjare 2010-09-13 Måndag 18:00
Porträtt- och landskapsmåleri 2010-09-13 Måndag 18:00
Pärl- och smyckedesign 2010-09-16 Torsdag 18:30
QI GONG, för seniorer 2010-09-14 Tisdag 15:00
QI GONG, steg 1 – Grundkurs 2010-09-15 Onsdag 18:30
Ryska, nybörjare 2010-09-16 Torsdag 18:00
Ryska, Termin 2 2010-09-16 Torsdag 19:45
Seniordata Steg 1 2010-09-14 Tisdag 15:00
Spanska, nybörjare 2010-09-13 Måndag 17:25
Spanska, fortsättning Termin 2 2010-09-13 Måndag 19:00
Thailändska, nybörjare 2010-10-07 Torsdag 18:00
Thailändska, fortsättning Nivå A1-2, termin 2 2010-10-07 Torsdag 19:45
Turkiska nybörjare 2010-09-14 Tisdag 19:45
Turkiska fortsättning termin 2 A1-2 2010-09-14 Tisdag 18:00
Tyska, Nybörjare 2010-09-14 Tisdag 18:00
Tyska, Fortsättning Nivå B 2010-09-14 Tisdag 19:45

STENSTANSDAGARNA 
3-5 september

Fredag 3 september
Bondens egen marknad
Höstmarknad på Stora torget. Tid: 09:00-16:00. Arr. Bondens egen 
marknad. 

Prova på med Kulturskolan... 
Vill du prova på att spela klarinett, trumpet eller trombon? I så fall 
får du möjlighet att göra det i tältet framför Bokia på Storgatan 22 
kl. 10:00-13:00.

Se Stenstans vackra sekelskifteshus på närmare håll! 
- Trapphusrestaurering, var med och se hur man återskapar  de  
   gamla mönstren och kulörerna i husets målningar. Kyrkogatan 7  
   kl. 07:00-16:00. Drop in.

Boksignering -Staden som reste sig ur askan
Nils Johan Tjärnlund signerar sin bok på Bokia Vängåvans bokhan-
del, Storgatan 22. Tid: kl. 14:00-16:00.

Framtidens teknik och forskning finns i Sundsvall
Förbokad seminarieserie för högstadie- och gymnasieelever. 
 
Förbokat program Skolbarn
1000 skolbarn i åk 3-6 är Stenstansdagarnas speciella gäster 
under fredagen. De bjuds att delta i följande aktiviteter för att öka 
kunskapen om sin stad:
- Dramatiserade berättarvandringar, stadsvandringar, historisk 
vandring på Elite Hotell Knaust, Trapphusvisning, guidade turer 
med Häst&Vagn, med gammal brandbil, canadensare, G-A kyrkan, 
Tivoliverket, frågeslingor, lekstationer och mycket mer. Alla aktivi-
teter förbokade.

Lördag 4 september
Bondens egen marknad
Höstmarknad på Stora torget. Tid: 10:00-16:00. Arr. Bondens 
egen marknad. 

Konstutställning
Ca 15 konstnärer ställer ut sin konst i Vängåvan. Tid: kl. 10:00-
16:00.

Musik och dansuppvisning
Musik och dans på Stora torget. Tid: kl. 11:00 och 13:00. Arr. Me-
delpads Spelmansförbund och Svenska Folkdansringen Medelpad.

Dansworkshops
Prova på att dansa folkdans med hjälp av representanter från 
Svenska Folkdansringen Medelpad. Tid: kl. 12:00 och 14:00. 
Plats: Stadshuset bv. Arr: Svenska Folkdansringen Medelpad.

Sång och musik med Ållateatern
Sånger ur Ållateaterns uppsättning av Molières: Den inbillade 
sjuke. Stora torget kl. 13:40. Arr. Ållateatern. 

Tobbes Ukeleleorkester och Club 64
Sjunger och spelar gamla sånger du minns på Stora torget kl. 
10:30, 12:00 och 13:15.

Att kunna vara stolt över sin stad/region och dess historia
Landshövding Bo Källstrand Plats: Stora torget. Tid: 12.45.

Aftonmusik
Den internationellt kände saxofonisten Jackson Crawford gästar 
Sundsvall och spelar tillsammans med organisten Otto Ratz i Gus-
tav Adolfs kyrkan. Tid: kl. 18:00. Arr: Gustav Adolfs församling.

Visstugor
Var med och sjung i Stadshuset kl. 11:30 och 13:30. Arr. Medel-
pads Spelmansförbund.

Barnröra “Växande skärvor”
Kreativ verkstad för barn i alla åldrar med Kulturföreningen Loftet. 
Fikaförsäljning! Plats: Råa Rummet, Stadshuset Tid: 11:00-13:00. 
Drop-in! Fri entré och gratis material. Arr. Kulturföreningen 
Loftet.

Se Stenstans vackra sekelskifteshus på närmare håll!
- Trapphusrestaurering, var med och se hur man återskapar  de  
   gamla mönstren och kulörerna i husets målningar. Kyrkogatan 7  
   Tid: kl.  11:00-14:00. Drop in.
- Sundsvalls Frimurares lokal som anpassades för frimurarnas 
   verksamhet 1917, Köpmangatan 46.  Tid: kl. 15:00
- Elimkyrkan, en av Sundsvalls äldsta byggnader. Visning av kyr-     
   kan, och berättelser. Tid: kl. 14:00. Ingång Fredsgatan/ 
   Nytorget.

Lars Ahlin-vandring
Tar oss under en dryg timme med till centrala platser i förfat-
tarens liv. Tid: kl 13:30. Plats: Lars Ahlins Torg i Kulturmagasinet. 
Ingen förbokning krävs, men guiden kan reservera plats till Te-
salong. Arrangör: Lars Ahlin Sällskapet

Tesalong med Lars Ahlin
Nytt år - nya noveller! Kafésittning. Skådespelare läser ur novel-
ler skrivna av Lars Ahlin. Plats: Råa Rummet, Stadshuset. Tid: kl. 
15.00 Pris: 60 kr inkl. te och scones. Bokning: 070-372 29 92 
eller marie.lundblom@yahoo.se. Arr: Teater ÄSCH! och Lars Ahlin 
Sällskapet 

Musik- och dansuppträdanden
Uppvisning av folkdans med spelmansmusik på Cerveratorget i IN: 
Gallerian. Tid: 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 och 16:00. Arr. Svenska Folkdansringen och Medelpads 
Spelmansförbund.

Öppna repetitioner av teatern Färdknäpp
Se repetitioner av komediteatern Färdknäpp. 50 platser/gång, 
“först till kvarn”. Gratis fika. Plats: Konsertteatern, Köpmangatan. 
Tid: kl. 11:00 och 12:00. Gratisbiljetter kan hämtas på Turistbyrån 
fr.o.m 3 september. Arr. Scenkonstbolaget Västernorrland.

Staden som reste sig ur askan 
Miniföreläsning/boksignering med Nils Johan Tjärnlund. Plats: 
Cerveratorget IN: Gallerian. Tid: kl. 13:00.

Framtidens teknik och forskning finns i Sundsvall
Föreläsningar från hur Sundsvall byggdes upp efter branden till 
forskningsprojekt och demonstrationer av framtidens uppfinnin-
gar av internationell betydelse där forskningen har sitt centrum i 
Sundsvall.
- Staden som reste sig ur askan (Nils Johan Tjärnlund)
- Korta föreläsningar och demonstrationer av pågående forsk-
ningsprojekt (Forskare från Mittuniversitetet i samarbete med 

världsledande företag). Plats: Stadshuset spegelsalen. Tid: 11.00-
13.30.

Söndag 5 september
Berättarfrukost - Sant för så var det sagt!
Plats: Playa Primo (Baltic Hotel) tid kl. 09:00.
Kostnad: Frukost med berättelse 95 kr
Bokas fr.o.m 2 sept hos Hotel Baltic tel. 060-140440 
Arr: Berättarnätet, Monika Westin

Gudstjänst Elimkyrkan “Med risk för min tro”
En gudstjänst som speglar det historiska arvet. Sång och musik 
från frikyrkohistorien. Nattvard. Kyrkkaffe. Tid: kl. 11:00 Plats: 
Nytorget, ingång från Fredsgatan.
För barnen: Djungelfest för alla barn under gudstjänsten, kl 
11.00-12.30. Ingång Nytorget. Arr. Elimkyrkan.

Högmässa enligt 1894-års ordning i GA-kyrkan
Tidsenlig klädsel och liturgi. Skriftermål kl. 10:00. Högmässa och 
nattvard kl. 11:00. Kyrkkaffe med småkakor serveras i Kyrkans 
Hus. Nattvardsteckning sker på pastorsexpeditionen (Kyrkans 
Hus) fredag kl. 13:30. Arr. Gustav Adolfs församling.

Allsång på torget
Taubesällskapet Nordosten och Kajbandet bjuder pärlor ur vår 
svenska vis- och allsångskatt! Plats: Stora torget. Tid: kl. 12:00. 
Arr. Nordosten/Kajbandet 

Sundsvalls Mässingsextett
Plats: Stora torget Tid: 13.00 och 14.15

Lokala danser från Medelpad
Dansuppvisning på Stora torget kl. 11:15 och 13:45. 
Arr. Svenska folkdansringen Medelpad

Se Stenstans vackra sekelskifteshus på närmare håll!
- Trapphusrestaurering, var med och se hur man återskapar  de 
   gamla mönstren och kulörerna i husets målningar. Kyrkogatan 7 
   kl.  11:00-14:00. Drop in.
- Sundsvalls Frimurares lokal som anpassades för frimurarnas 
   verksamhet 1917, Köpmangatan 46.  Tid: kl. 15:00
- Visning av Hedbergska husets paradvåning kl. 11:00 och 13:00. 
   35 personer per visning, först till kvarn. Biljetter kan hämtas i 
   Turistbyrån fr.o.m 3 september.

Lars Ahlin-vandring
Tar oss under en dryg timme med till centrala platser i förfat-
tarens liv. Tid: kl 13:30 Plats: Lars Ahlins Torg i Kulturmagasinet. 
Ingen förbokning krävs, men guiden kan reservera plats till Te-
salong. Arrangör: Lars Ahlin Sällskapet

Tesalong med Lars Ahlin
Nytt år - nya noveller! Kafésittning. Skådespelare läser ur noveller 
skrivna av Lars Ahlin. Plats: Råa Rummet, Stadshuset. Tid: kl. 15.00 
Pris: 60 kr inkl te och scones. Bokning:marie.lundblom@yahoo.se 
eller 070-372 29 92. Arr:Teater ÄSCH! och Lars Ahlin Sällskapet 

Visning av Sundsvalls teater 
Plats: Sundsvalls Teater. Tid: kl. 11:40 och 12:40 eller som slut-
station på Människorna i Stenstans-vandringen, avgångarna 11:00 
och 12:00. Arr. Scenkonstbolaget Västernorrland.

Guidade turer
Fredag
Alla guidade turer förbokade för skolklasser.

Lördag/Söndag
Dramatiserad berättarvandring
Människorna i Stenstan. Avgång Stora torget kl. 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00 och 16:00. Arr. Sundsvalls museum/Sten-
stans berättarteater.

Takvandring
Bokning och avgång utanför Turistbyrån. Pris: Stenstans-
ejudanden 195:- (ord. pris 295:-). Betalning på plats. “Först till 
kvarn”. Tid: kl. 12:00 och 14:00. Arr. Upplev Mer.

Häst och vagn
Avgång från Olof Palmes torg var 20:e minut från 11:00-15:40.

Gammal brandbil
Avgång varje hel timme från Turistbyrån. Pris: 20:- för barn, 40:- 
för vuxna. Tid: kl. 11:00-16:00

Följ Sundsvallsbranden från Åkroken till Esplanaden.
Paddla från nya aktivitetsparken till Mittuniversitetet och tillbaka. 
Plats: Avgång från nya Solgrytan vid Selångersån. Tid: Lördag och 
söndag kl. 11:00, 12:30 och 14:00.

Stadsvandring från handel till sjöfart
Avgång från Stora torget. kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 
och 15:30. Arr. Berättarnätet.

Elite Hotel Knausts historia
Plats: Elite Hotel Knaust, Storgatan. Tid: kl. 11:00, 12:00. 13:00 
och 14:00.

Guidad visning av Elimkyrkan
Lördag. kl 14.00, söndag kl. 13:15. Visning av kyrkan och berät-
telser.

Guidad visning av GA-kyrkan
Endast lördag. Tid: kl. 10:00, 11:00, 13:00 och 14:00.

Vatten och avlopp i Sundsvall, förr och nu
Studiebesök på Tivoliverket. Tur till/från Tivoliverket med häst 
och vagn. Endast lördag med avgång från Hamnparken vid Casino 
Cosmopol. Tid: kl. 10:00, 12:00 och 14:00.

Läs mer på www.stenstan.se/stenstansdagarna

Från ryggstödslösa bänkar 
till skinnklädda stolar 
med fodrade dynor.
Från små källarlokaler 
till pampiga klassrum 
med inspirerande design. 
De yngsta längst fram och 
de äldsta på lösa stolar 
längs ytterväggarna. 

I samband med samhällsförändring-
arna i Sundsvall blev behovet av veten-
skap och utbildning en viktig faktor för 
staden. Gamla värderingar och etik och 
moral byttes ut mot nya och invånarna 
blev mer allmänbildade. Vilket gjorde 
att längtan efter att kunna utbyta tan-
kar och idéer blev ett stort samtalsäm-
ne. Det var under denna tid som skolan 
fick en viktig roll för Sundsvall.

Läroverk
År 1879 beslutade riksdagen vilka av 
landets städer som skulle få uppföra 
och bedriva en ny läroverksundervis-
ning. Ritningarna till Sundsvalls All-
männa Läroverk godkändes år 1882.
För att skolan skulle kunna byggas 
donerade grosshandlare AP Hedberg 
medel för detta. Därav namnet Hed-
bergska skolan. 
Det nya läroverket invigdes fyra år se-
nare på skolans nuvarande plats vid 
Skolhusallén. Detta blev en stor upp-
märksammad händelse för Sundsvall 
som firades på olika sätt. Blanbd annat 
ordnades parader med tusentals män-
niskor. I firandet ingick även en gla-
mourös middag på Stadshuset, senare 
på kvällen. 

Att detta läroverk ansågs vara en av de 
ståtligaste byggnaderna var det ingen 
tvekan om. Framför skolans huvud-

entré hade man placerat vackra gjut-
järnslyktor. På taket hade man även 
placerat en stjärnkikare. Denna pam-
piga byggnad innehöll inte mindre än 
34 hörsalar.  

Etik och Moral
Förutom all fokus på allmänbildningen 
på folkskolan så handlade även mycket 
om ordning och disciplin. några viktiga 
faktorer var att alltid komma i tid till 
lektionen, att göra sina läxor och studie 
uppgifter samt alltid hälsa på rektorn 
när skolan hade sin morgonbön. Man 
skulle kunna ett stycke ur Bibeln ut-
antill samt alltid vara tyst när någon 
annan talade. Om dessa regler inte följ-
des så var konsekvenserna hårda. Det 
fanns ett flertal olika bestraffnings-
metoder såsom örfilar eller luggning.  
Också skamvrån och kvarsittning kun-
de förekomma.

Kokosnöten ställde till 
med kaos

Fastän skolan förr var strikt och hård, 
fanns det samtidigt en gnutta glädje 
som åtminstone för en stund livade upp 
stämningen. Att bus och spratt tillkom 
var inget ovanligt i skolan. Det berättas 
om en morgonbön som avbryts av lju-
det av Povel Ramels sång ”Far jag kan 
inte få upp min kokosnöt”. Denna sång 
ljöd ut ur högtalarna från aulaläktaren 
mitt under morgonbönens gång. Att det 
blev kalabalik i salarna var det ingen 
tvekan om, några beslutsamma lärare 
tog tag i saken och rusade upp till salen 
för att få stopp på eländet. Till sin stora 
fasa såg de att dörren till läktaren var 
låst. när man tillslut funnit nyckeln in-
såg man att även låset var pluggat. Det 
som gjorde att detta så kallade ”elände” 
inte slutade att upphöra var att någon 
hade sagt grammofonen på repeat. Inte 
förrän man hittat huvudströmbryta-
ren i källaren så tystnaden kokosnöten.
 gg

Privata medel grundplåt i läroverket 

GroSSHandlare aP HedberG stod för grundplåten till det nya läroverket som 
senare kom att bära hans namn. 


