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Förord
Sundsvalls stenstad är en enastående stadskärna i norra Europa.
Det har varit en förmån att få skriva en bok om dess rika arkitekturoch kulturhistoria och på det viset bidra till att öka kunskapen om
stadens historia hos den breda allmänheten.
Först och främst ett varmt tack till Länsstyrelsen i Västernorrland,
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun
samt Sundsvalls museum, vilkas ekonomiska stöd möjliggjort utgivningen.
Jag vill även rikta ett särskilt tack till Peter Sundborg, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, som på våren 2008 hade vänligheten
att fråga om jag ville åta mig uppgiften att sammanställa arkitekturguiden. Han har generöst ställt sitt eget arkivmaterial till förfogande
och bistått med många goda råd och synpunkter. Tack också för stimulerande möten med de övriga i referenskommittén, stadsarkitekt
Anita Edlund och Ingemar Wilén, förvaltare vid Fastighetskontoret.
En bok av det här slaget kan inte förverkligas utan att många personer lägger ner ett stort och tidskrävande arbete. Det gäller fotoarkivarie Karin Sundell och fotograf Anna Porsmyr som hjälpt till med att
ta fram det intressanta bildmaterialet ur Sundvalls museums fantastiska samlingar. Anna Porsmyr och Ilona Linder i Härnösand har även
bidragit med nytagna fotografier. Karin Westin, ansvarig för museets
arkiv och bibliotek, har med sin stora kännedom om lokalhistorisk
litteratur varit ovärderlig och som alltid underbart hjälpsam. Följande
företag och institutioner har dessutom välvilligt givit tillstånd till användningen av bilder som är betydelsefulla för slutresultatet: Berns
salonger, Länsmuseet Västernorrland, Mittuniversitetet, Fastighetsbolaget Norrporten, Riksantikvarieämbetet samt Svenska kyrkan.
Flera har läst hela eller delar av manuskriptet och gjort det möjligt
för mig att undvika faktafel och språkliga fallgropar: Barbro Björk
och Inger Söderholm på Sundsvalls museum, fastighetsägaren Bengt6
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Arne Lindahl, min syster Pia Tjärnlund och mina föräldrar Bo-Erik
Engström och Ulla-Britt Tjärnlund.
Sundsvalls museums chef Mona Bornecrantz och all övrig personal på museet har visat stort tillmötesgående samt glatt umgänge vid
kaffebordet.
Det gläder mig särskilt att bokförläggaren Trygve Carlsson har
velat ge ut boken på sitt förlag. Han är en av tyvärr allt färre personer i bokvärlden som brinner för kvalitet och en bred humanistisk
folkbildning, vilket framgår av förlagets utgivning. Jag har också haft
förmånen att lära känna den utomordentligt skicklige formgivaren
Johannes Molin, vars förtjänst det är att boken fått ett tilltalande och
modernt uttryck under intensiva arbetspass i de charmiga röda trä
husen i hägnet av Sofia kyrka.
Materialet till boken samlades in under sommaren och hösten
2008 och själva manuskriptet tillkom under en koncentrerad period i
december. En stor del av arbetet baseras på tidigare forskning och jag
vill främst nämna Helge Höglund och Paul Lindgren, vars dokumentation av Stenstaden på 1960-talet är grundläggande för kunskapen
om innerstadens historia. Men här ska också nämnas Barbro Björk,
Inger Liliequist, Anders Stjernberg och Peter Sundborg, utan vars
forskning den här boken hade blivit tunn och fattig.
Ett stort och innerligt tack till er alla! Samtidigt vill jag påminna
om att eventuella kvarstående felaktigheter naturligtvis helt och hållet faller på författarens ansvar.
Boken är den hittills mest omfattande om Sundsvalls stenstad,
men det är min förhoppning att den inte sätter punkt utan tvärtom
kan vara början till en ännu rikligare skildring i text och bild i framtiden.
Selånger, midsommardagen 2009
Nils Johan Tjärnlund
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Inledning
Telegrammet nådde Stockholms slott måndagen den 25 juni 1888.
En katastrofal brand hade brutit ut i Sundsvall. Kung Oscar II beslutade genast att resa norrut med hjälpsändningar. I Bollnäs fick han
ytterligare rapporter — även Umeå brann. Det var som ett Ragnarök
hade drabbat Norrland denna torra, heta, kvävande sommar.
En obeskrivlig syn mötte kungen när han klev ur salongsvagnen i
Sundsvall den ljusa sommarkvällen den 26 juni. Den herrgårdslika
stationsbyggnaden var märkligt nog skonad, skyddad av Järnvägs
parkens åldriga popplar. Inne bland de grönskande träden höll stadens gråsparvar och katter konsert. Sedan vidtog det ofattbara.
Framför kungens ögon bredde en spöklik skog av skorstenar och
ruiner ut sig västerut. Hundratals tomter var avbrända. Här och var
syntes resterna av enstaka husskelett, stadens få stenbyggnader vars
murar i det längsta försökt stå emot lågorna. Hela den förintade staden
var inbäddad i en bolmande rödgul rök och den stickande lukten gjorde det tungt att andas.
Oscar II gick i rask takt en promenad genom den försvunna staden,
uppför Storgatan till Storbron och den nedstörtade Lovisa Ulrika kyrka och sedan tillbaka igen. Det pyrde i marken och småbränder flammade upp. Trottoarernas granit hade spruckit och söndrats till grus
och på kyrkogården hade gravstenarnas marmor rämnat i den starka
hettan. De glödgade gatorna brände till och med hål på kungens skor.
Det blev sena överläggningar i salongsvagnen med bland andra
civilministern, landshövdingen och borgmästaren. Omfattningen av
katastrofen klarnade. Detta var en olycka av historiska dimensioner
— Sveriges största stadsbrand någonsin. Omkring 9.000 av Sundsvalls
11.000 invånare hade förlorat sina hem och stod nu på bar backe. Vid
23-tiden undertecknade kungen ett brev till Sundsvalls medborgare,
där han bland annat skrev: »Vid första underrättelsen om den förfärliga olycka, som i går öfvergick och lade i aska hela dettaidoga samEn ödelagd stad. Storgatan från öster dagen efter branden.
T. h. skorstenarna efter Hotel Nord samt skalet från Wessénska huset.
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hälle, hvilket jag förr flera gånger under lyckligare förhållanden besökt
såsom stadens gäst, har jag skyndat hit, icke blott för att ådagalägga
mitt innerliga deltagande, utan ock för att så hastigt som möjligt bereda befolkningen hjelp i dess betryck. … Måtte den allgode Guden
framdeles förskona Sundsvalls samhälle från olyckor, och måtte dess
befolkning äfven visa undergifvenhet i motgången. Välsignelsen skall
då ej uteblifva från deras, vill Gud, snart återuppbyggda hem.» En
timme senare, vid midnatt, reste kungen vidare med båt till Umeå.
Den gamla norrländska trästaden Sundsvall var nästan fullständigt ödelagd. Nu vidtog en förvandling som saknar motstycke i den
svenska stadshistorien. En ny stad reste sig på några få år ur askan.
Sundsvall var hem för de mytomspunna träpatronerna och för en rad
förmögna grosshandlare som här skapade en borgerlig drömvärld med
palatslika hus i sten. En elit av Sveriges arkitekter, dekoratörer och
hantverkare anlitades för att förverkliga drömmarna. Stenstaden blev
en tät och koncentrerad stadskärna av kontinental karaktär — ett utsnitt av Berlin eller Wien mitt bland de norrländska furuskogarna.
Det blev en modern, graciös och förtjusande stad med elektricitet, telefoni, vattentoaletter och all annan komfort.
Det var ett enastående förvandlingsnummer — staden var ett
konstverk, en centraleuropeisk installation långt borta i periferin,
Europas nordligaste stenstad. Eller var det nya Sundsvall bara en illusion, likt en hägring som dyker upp bland öknens sanddyner? Återuppbyggnaden gick så snabbt och resultatet var så främmande och
anslående att Sundsvall kunde tas för en kulisstad. Inne bland de vackra husen i florentinsk, tysk och holländsk renässans hölls förtrollningen vid liv och allt var möjligt. Men man behövde bara gå några meter
för att magin skulle brytas; Stenstadens gator mynnade ut bland enkla
träkåkar och den rena landsbygden.
Den 31 juli 1894, drygt sex år efter branden, återvände kung
Oscar II. Det blev en sagoskimrande resa med båtfärder på Indals
älven, vidunderliga utsikter, blomsterprydda äreportar, jublande folkmassor och med det återuppbyggda Sundsvall som magnifik final.
Staden var festligt belyst i den mörknande sommarkvällen.
Vattenstrålarna i Vängåvans fontän glimmade i gult, rött, vitt och blått
och på Enskilda Bankens fasad strålade en stjärna och solar. Andra hus
var dekorerade med väldiga girlanger och hundratals färgade glöd
12
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lampor i form av kungens namnchiffer och svenska riksvapnet. Under
kristallkronorna i den praktfulla Stadshussalongen hölls bankett och
Oscar II yttrade i sitt tacktal bland annat: »om jag självmant infann
mig här i en stund då sorg och bekymmer lägrat sig i brandröken omkring Sundsvalls ruiner, så var detta icke mer än vad sann tillgivenhet
kan och bör fordras. Mellan Sveriges konung och Sveriges folk böra
sådana känslor råda, som äro bestående i nöd och lust, i sorg och glädje, i onda dagar som i goda. Därför kan jag ock säga att mitt deltagande
är uppriktigt i denna stund, då jag haft lyckan se Sundsvall uppstånden som en fågel Fenix ur askan i föryngrad och förskönad gestalt.»
Efter banketten gjordes en lusttur på Alnösundet. Sundsvall var
centrum för världens största sågverksdistrikt, och nu glimmade
sågverken och herrgårdarna som ett pärlband utmed stränderna:
Kubikenborg, Heffners, Tunadal, Sund, Gustafsberg, Strand, Hovid,
Skönvik, Östrand och många fler. Den norrländska natthimlen
skiftade i grönt, blått, skärt och guld och lystes upp av gnistrande
fyrverkerier och bengaliska eldar, och från de välbeställdas sommarvillor lyste marschaller, facklor, kulörta lyktor och strålande stjärnor.
Det var som en scen ur »Tusen och en natt», tyckte kungen och hans
sällskap.
Det har gått mer än hundra år, och träpatronernas epok är för
länge sedan begravd. Men fortfarande kan vi förnimma deras världsbild och vandra omkring i den drömska stad som reste sig ur askan.
Stenstaden är i hög grad bevarad. Ingen annanstans i Sverige finns en
sådan koncentration av arkitektur från 1890-talet, som dessutom är i
bättre skick än på mycket länge tack vare påkostade restaureringar.
Men en vandring i Stenstaden blir också en färd genom 1900-talets
olika arkitektoniska stilar — här finns intressanta hus från sekelskiftets jugend, 10-talets nationalromantik, 20-talets klassicism, 30- och
40-talens funktionalism, 50- och 60-talens tegelarkitektur och 70talets brutalism och expressionism.
Stadsbilden som möter oss i dag är summan av rika byggherrar,
skickliga arkitekter, plikttrogna tjänstemän, varsamma fastighets
ägare och intresserade invånare. Men staden är också resultatet av förslag och beslut som aldrig genomfördes. Vad skulle exempelvis ha hänt
om det expansiva och dynamiska Sundsvall hade byggt en modern
brandstation redan på 1880-talet? Kanske kunde ett effektivt brand-

försvar ha förhindrat det yrande gnistregnet från att spridas och därmed gjort stadsutvecklingen mer organisk. Visst skulle det förmögna
Sundsvall ändå ha byggt många påkostade hus, men gammalt och nytt
hade stått sida vid sida. Och sedan hade moderniseringsvågen på
1960- och 70-talen förmodligen sköljt fram med full kraft, som vi är
vana från andra svenska städer. Sundsvall hade blivit ännu ett Luleå,
Västerås eller Uppsala i betong, glas och plåt. Så kunde utvecklingen
också ha blivit om idéer från 1950-talet om att jämna innerstaden med
marken fått gehör — tanken var att bygga höghus och motorleder
genom Stenstaden. I stället drabbades huvudsakligen de omkringliggande stadsdelarna Norrmalm, Västermalm och Södermalm.
Stadshistorien rymmer alltså mycket osynlig dramatik, som jag
hoppas den här boken ska lyckas synliggöra. Bokens främsta syfte är
att tjäna som arkitekturguide till Stenstaden och vägleda läsaren till
de viktigaste husen och arkitekterna. Den ska kunna användas vid
egna stadsvandringar, men också hemma i läsfåtöljen. Översiktligt
berättas också om stadens äldre historia och om livet och invånarna i
Stenstaden – staden och arkitekturen är ingenting förutan männi
skorna. I bokens andra del presenteras 68 enskilda byggnader. Urvalet
begränsas av en önskan att formatet ska vara lättillgängligt – det finns
mycket mer att upptäcka i Stenstaden.
Namngivningen av husen utgår i princip från de hävdvunna namnen eller den ursprungliga funktionen, exempelvis Sundsvalls Enskilda Bank i stället för dagens Nordea. I vissa fall kompletteras de
ursprungliga namnen med vår tids. Få kan i dag associera till Schackoch Läsesällskapet vid Nytorget. För den äldsta generationen är huset
i stället synonymt med W6, medan det för de yngre generationerna
lika självklart utgör det gamla stadsbiblioteket och för dagens studenter är byggnaden Kårhuset. Det är ett illustrativt exempel på hur innehållet i en stadskärna skiftar, även om byggnaderna är desamma.
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Livet i Stenstaden
Den intensiva stadsomvandlingen bidrog till
att det nya Sundsvall fick något storstadsmässigt
över sig. Redan den gamla trästaden hade varit på
väg att ömsa skinn med invigningarna av Vängåvan, Läroverket och Enskilda Bankens palats 1886.
Men nu var precis allt nytt, blänkande och gediget.
Hela stadskärnan blev ett uttryck för modernitet
och framåtanda som gjorde stort intryck på stadens
besökare och invånare. Anna Cornell, mor till
konsthistorikern Henrik Cornell, skriver i ett brev
på hösten 1891: »Förresten börja vi leva som folk i
stora världen nu, ty vi skola ha Oskarsbal 1 dec. och
dagen därpå konsert av Ödman med flera storheter.
Elektriskt ljus ha vi på gatorna och stora hus med
torn och avgudabilder på takena, så nu börjar det
bli riktigt småtrevligt.»
Redan samtiden såg Sundsvalls snabba utveckling som något främmande. Staden blev ett svenskt
Amerika och kallades ibland för »Norrlands Chicago». Faktum är att Sundsvallsdistriktet för många
i realiteten var ett alternativ till Amerikautvandringen. Här fanns goda chanser att få arbete på de
många sågverk, verkstäder och andra industrier
som växt upp runtom staden, eller så kunde man
etablera sin egen verksamhet som handlare eller
hantverkare. Entreprenörsandan flödade. Stenstaden blev centrum för handel och ekonomi i industridistriktet, ett »downtown» omgivet av ett
pärlband av bebyggelse, mindre tätorter och oreglerade industrisamhällen som sträckte sig långt
Båt var det snabbaste kommunikationsmedlet. Här ligger ångbåten »Tynderö» redo för avgång
vid kajen nedanför magasinskvarteren.
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utmed kusten både norrut och söderut. Denna ovanliga urbana struktur gjorde området till ett av Sveriges mest tättbebyggda och sätter
fortfarande sin prägel på Sundsvall.
Men det var inte alla som gladdes åt förändringen. Signaturen W.
C. skrev i tillfällighetstidningen »Norrländska Jultomten» 1891 och
menade att Sundsvall:

En nyhet i Sundsvall som i hög grad bidrog till moderniseringen
av stadsmiljön var övergången från stadsgårdar till hyreshus. I den
gamla trästaden hade det fortfarande funnits stadsgårdar, alltså en
sorts motsvarighet till landsbygdens bondgårdar. Även om familjen
ägnade sig åt handel och hantverk gällde fortfarande självhushållning
med egna jordbruksmarker, boskapsskötsel och en stab av drängar
och pigor. Den 89-årige Sundsvallsbon Fredrik Hägg mindes i en
intervju med Sundsvalls Tidning 1955 hur annorlunda innerstaden
tedde sig före branden: »Kor och hästar var ingen ovanlig syn på
Sundsvalls gator på sjuttio- och åttiotalet. Där Knaust nu ligger bodde
det ännu i början på 1880-talet en skeppsbyggmästare som hade stor
ladugård på tomten, och hans åtta kor kunde man möta varje dag på

Storgatan när de var på väg till och från betesmarken». Många djur
blev för övrigt innebrända vid 1888 års katastrof.
En ändrad syn på hygien och djurhållning gjorde det svårare att
fortsätta med boskapsskötsel mitt inne i städerna. Dessutom ökade
efterfrågan på hyreshus i takt med att lönearbete blev vanligare. Efter
branden fick den här utvecklingen ett direkt genomslag i Sundsvall.
Stadsgårdarna med sina lummiga trädgårdar byggdes aldrig upp, utan
i stället uppfördes hyreshus, vilket förstås förändrade stadsbilden och
arkitekturen. De rikaste familjerna hade råd med rejält tilltagna lägenheter. Apotekaren Peter Gran bodde exempelvis i en nära 400 kvadratmeter stor sjurumsvåning. Det var också vanligt att som
komplement hålla sig med egna sommarhus utanför staden, i Petersvik, Fläsian eller vid Viken på Alnön.
I husens bottenvåningar inrättades nya, moderna affärslokaler
där sortimentet presenterades i särskilt anpassade skyltfönster. Butiksägarna förde ett alltmer specialiserat utbud och Sundsvallsborna kunde botanisera bland varor som i allt högre grad kom från andra delar
av Sverige eller till och med från främmande länder. År 1895 kunde
man köpa »pianinon och orglar» i J. P. Sjöbergs Musikinstrument
affär i Hirschska huset vid Stora torget. Där fanns också ett stort utbud
av »stråk- och blåsinstrumenter samt äkta italienska strängar». Hos
Mimmi Tells Korg- och Leksakshandel i samma byggnad kunde man
köpa korgmöbler, papperskorgar, barnvagnar och leksaker. Hos Carl
Jacobson på Storgatan 24 erbjöds det »största lager af svarta och
kulörta klädningstyger af siden och ylle, korderojer och dofflar m.m.».
På Nya Väfnadshandeln vid Vängåvan såldes »sybehörs- och dame
artiklar» och »finare franska väfnader». Där inhandlade till och med
den thailändske kungen Chulalongkorn en allmogedräkt vid sitt
besök 1897. I J. Sunessons bokhandel kunde man prenumerera på
»alla in- och utländska tidskrifter och journaler» och välja bland allt
från fotografier, gravyrer, akvareller och oljemålningar till album,
kontorsmaterial, bläck, sigill och visitkort. På Lindgrens jernhandel
vid Storgatan såldes isskåp, gräsklippningsmaskiner, smidesstäd och
mjölkkylare. Näslund & Wiklund vid Sjögatan 19 annonserade om
slåtter- och skördemaskiner, domkrafter, kättingar, tröskverk, kaminer och Gurneys ugnar. Nu började det också bli vanligare att gå ut
och dricka kaffe och äta bakelser. Som det finaste ansågs Gustaf Palms
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förlorat i solid välmåga och sunt affärsliv och enkla levnadsvanor, för
lorat den air av välvilja och förtroende som fordom utmärkte dess invå
nare, liksom det ock förlorat den nimbus av glättighet och jämnbördighet
som förr utmärkte dess sällskapsliv. I stället har fåfängan, begäret att
överglänsa den andre och — kanske även — vingleriet i affärslivet, dessa
storstädernas arvsynder — inträtt. Med få ord: Sundsvall har blivit eller
ämnar att bliva en storstad. Och vi kunna ej önska lycka därtill …
Signaturen Vol i Stockholms-Tidningen frammanade 1890 en
tidsbild av Sundsvall som ett »Chicago i miniatyr med ej ringa anstrykning av Sodom och Gomorra», och fortsatte:
Här korsa varandra i rastlös iver mångmiljonärer och kroppsarbetare,
börsaristokraten och hamnbusen, societetsdamen och Stenhammars
nymfen, boddisko-Adonisen slår med sin ’elegans’ Indals-don-Juanen
med häpnad, halleluja-flickan utropar frälsningen med lika energi, som
gatpojken sin ’Norrlänningen’ — allt är liv och rörelse …
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konditori i Dahlmanska och Nordlingska huset. Sin höjdpunkt nådde
kafékulturen i Stenstaden på 1920- och 1930-talen, då över 40 kaféer
och konditorier trängdes i centrumkvarteren. Med tanke på Sundsvalls ställning som handelsmetropol är det kanske heller ingen överraskning att det fanns närmare 20 hotell och pensionat i Stenstaden
på 1930-talet.
Kontrasten mellan rika och fattiga syntes tydligare efter stadsbranden. De nya slottslika stenhusen blev symboler för de rika grosshandlarna. Det var ju framför allt de som hade råd att bygga sådana
hus. Men den sociala skiktningen i innerstaden förändrades faktiskt
inte så mycket i och med brandkatastrofen och de nya byggnads
bestämmelserna. En sådan utveckling hade pågått länge, redan före
branden. Vad som nu hände var snarare att stadens befolkning växte
med en förändring av proportionerna — Sundsvalls elit blev större,

C. O. Ringdahls
välsorterade ostbutik
i Saluhallen. En filial
fanns på Prästgatan i
Stockholm.
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T. h. Kungligt besök.
Den thailändske
kungen Chulalongkorns följe utanför
Hotell Knaust 1897.

men gruppen arbetare och lägre medelklass växte
ännu snabbare på malmarna kring Stenstaden.
År 1860 uppgick invånarantalet till nära 4.500
— 40 år senare hade det mer än tredubblats till
nästan15.000 personer. Men de officiella siffrorna
räcker inte till. Dessutom måste man lägga till alla
oregistrerade personer som vistades tillfälligt i staden. Som historikern Lars-Göran Tedebrand har
konstaterat var det en dramatisk folkmängdsökning.
»Det är i själva verket få svenska städer som växer
så snabbt som Sundsvall under detta skede», noterar han.
Den stora inflyttningen satte sin prägel på staden. Här talades alla dialekter och många av stadens
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mest välkända profiler kom från andra landskap. Det är ett slående
faktum att av sammanlagt 33 ledamöter i stadsfullmäktige 1894 var
endast en infödd Sundsvallsbo, grosshandlaren Anders Johan Gustaf
Blomberg.
I Sundsvall fanns också en stor judisk minoritet. Vid mitten av
1890-talet bodde över 250 judar här — den fjärde största judiska kolonin i Sverige. Många av familjerna hade invandrat från det ryska Polen
och kom att spela en viktig roll i affärs- och kulturlivet. Bland släkterna
hittar vi namn som Felländer, Hirschfeldt, Kahn, Muscat, Nasielsky,
Rosenbaum och Witkowsky. En synagoga inrättades i ett av de så kal�lade »Stockholmshusen» på Nybrogatan 27, ett stenhus strax utanför
Stenstaden söder om järnvägen. På en skylt vid porten stod »Mosaiska
församlingen». Gudstjänstrummet var enkelt inrett och hade mittgång
med betoning på östpartiet. Kvinnorna satt inte på läktare, utan i ett
angränsande rum med öppning i väggen. I staden fanns också ett rituellt bad, ett så kallat mikveh. En begravningsplats anlades vid Västra
kyrkogården, där gravstenar med inskriptioner på hebreiska ännu vittnar om stadens judiska historia. Flera välkända personer har sina rötter
i 1800-talets judiska Sundsvall, däribland politikerna Ulf Adelsohn och
Leif Pagrotsky och förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.
Den enorma trävaruexporten var utmärkande för Sundsvalls
distriktet och bidrog i hög grad till förvandlingen av Sverige från ett
fattigt land i Europas utkant till en välmående nation. Skogsindustrin
är fortfarande i dag en viktig faktor bakom Sveriges rikedomar. Sågverken hade gott om internationella kontakter och det satte sin prägel
på livet i Stenstaden. På stadens gator och hotell kunde man höra
affärsmän konversera på danska, norska, engelska, franska, tyska,
spanska och ryska. En rad utländska företagare slog sig också ned i
Sundsvallstrakten. Redan 1820 hade Hans Friedrich Postel från norra
Tyskland invandrat till staden. Hans trävarurörelse övertogs 1847 av
Kielfödde systersonen Fredrik Bünsow, som kom att bli en av Sveriges
rikaste män. Bünsow bodde fram till 1880-talet i sin stora villa väster
om kyrkan, men flyttade därefter till Stockholm där hans stora hus vid
Strandvägen var under uppförande. På somrarna bodde han på sin
slottslika egendom Villa Merlo i Timrå norr om staden nära Skönviks
och Östrands sågverk. Huvudbyggnaden var ritad av Isak Gustaf
Clasonoch Fritz Eckert 1882, och föregick med sin medeltidsroman-

tiska arkitektur i oputsat tegel och natursten stenhusbebyggelsen i
Sundsvall med nästan tio år. Andra trävaruhandlare med rötterna
utomlands och intressen i distriktet var familjerna Dickson och
Kempe, och norrmännen Carsten Jacobsen på Tunadal och G. P.
Braathen på Hovid.
Många sågverksägare och grosshandlare höll sig med franska och
engelska sällskapsdamer och kontorsbiträden. Resor utomlands var
inget märkligt, och färderna gick ofta till London, Paris, Hamburg,
Wien och Rivieran. Konsthistorikern Henrik Cornell växte upp i
Blombergska huset på Storgatan 16 och berättar i sina memoarer om
en fyramånadersresa som familjen gjorde till Medelhavet 1898 med
längre vistelser i Cannes, Florens och vid Comosjön. De nya intrycken
fördes hem till det sjudande Sundsvall. I Cannes fick exempelvis familjen Cornell för första gången stifta bekantskap med en bil, »en vagn
utan hästar». Anna Cornell skrev hem till en kusin: »I förrgår stodo
vi nere vid kajen och betraktade en sjelfgående vagn (fotogenluktande)
för att litet sätta oss in i dess konstruktion, då helt hastigt egaren kom
och kastade sig upp, betjenten vred på ett handtag och i ett nu var vagnen försvunnen. Egaren var le Prince de Sagan.»
En annan resenär var Gregor Wikström, en av stadens rikaste
personer som bodde i sitt originella privatpalats vid Esplanaden och
där höll vackra hästar och ekipage. Han färdades på våren och försommaren 1896 till 1000-årsutställningen i Budapest och därifrån vidare
över Balkan till Konstantinopel.
Men många celebriteter reste också till Sundsvall, som nu blev
omtalat som ett exotiskt resmål — den nordligaste stenstaden i Europa, en miniatyr av det moderna Berlin, Paris eller Wien, men med
vackrare natur omgiven som staden var av de höga skogklädda bergen
intill hav, sjöar och floder. Den nya turistleden på Indalsälven blev
vida berömd, och lockade många kungligheter, inte bara de svenska.
Hit reste exempelvis 1893 ärkehertiginnan Stephanie av ÖsterrikeUngern (1864–1945), den olyckliga änkan efter kronprins Rudolf som
tagit sitt liv i det beramade Meyerling-dramat fyra år tidigare. En
annan änka gästade staden hösten 1903, Margareta av Italien (1851–
1926), vars gemål kung Umberto blivit mördad tre år tidigare. I
Sundsvall tog änkedrottningen in på Hotell Knaust där elva rum väntade. Senare köpte hon vykort i Ahlströms bokhandel och två blom-
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krukor i Frisks glashandel, samt reste med direktör Erik August
Enhörning för att inspektera Kubikenborgs sågverk och dricka vin på
herrgården. Parentetiskt kan nämnas att det är denna drottning som
fått ge namn åt den kända Margaritapizzan.
Men det mest minnesvärda besöket inträffade i juli 1897. Då flockades stadsborna utanför Hotell Knaust för att få en skymt av den thailändske kungen Chulalongkorn (1853–1910). Denne populäre monark
gjorde denna sommar en stor Europaresa och besökte bland annat den
ryske tsaren på Peterhof. Till Norrland kom kungen efter att ha besett
den stora Stockholmsutställningen. Han ville bland annat lära sig mer
om träindustrin, som var under utveckling i Thailand. Det blev båtfärd utmed Indalsälven på ångfartyget Turisten och tillfälle att njuta
av de vackra vyerna. Kapten Adolf Nordberg belönades med siamesiska kronordens riddarkors. Kungen rörde sig i Stenstaden ständigt
uppassad av en page som bar på ett läderschatull innehållande en
tekokare. Ur denna bjöds kungen upprepade gånger på aromatiskt te
ur en vacker liten kopp. I hamnen låg den storslagna lustjakten Maha
Chakri, med vilken det thailändska sällskapet lämnade Sverige den
20 juli. Ett minnesmonument i form av en paviljong restes i jämtländska Ragunda hundra år senare, och är nu en turistsevärdhet.
Sundsvall var en stad av många och grandiosa fester. På Hotell
Knaust, Tivoli och Stadshuset hölls banketter i samband med bolagsstämmor, företagsjubileer och invigningar. På herrgårdarna och villorna i stadens närhet arrangerades baler och middagar. I Henrik
Cornells minnen framstod bjudningarna som romantiska i Gösta Berlings anda. På vintrarna gick hela karavaner av slädar över Alnösundets isar till Hovid och Eriksdal på norra Alnön. Herrskapen satt väl
påpälsade under tjocka fällar, och lyssnade till bjällerklangen som ekade genom kvällsmörkret under den stjärnklara himlen. Vid herr
gårdarna väntade brinnande facklor, och inomhus varma salar, vin
och dans. Om sommaren förvandlades sundet i stället till de »tusen
båtarnas sjö» med ett vimmel av ekor, roddbåtar, segeljakter, ång
fartyg, bogserbåtar, lastångare, fregatter och lotsbåtar. Och det var
med festligt utsmyckade chefsfartyg som Sundsvallssocieteten reste
mellan fester i de ljusa sommarnätterna. Herrgården på Kubikenborg
intog en särställning med stora salonger och ett vackert blomsterrum
med en kopia av Molins fontän i Kungsträdgården. Patron Enhörnings

kusk Anders Tranberg berättade i sina minnen om att annandags
balen vid jul var den förnämsta:
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Den natten blev det inte mycket sovet för oss kuskar. Vi fick hålla till i
stallkammaren och vänta på att balen skulle sluta, för om det var nåt
främmande som inte stannade kvar över natten, så fick vi köra dom till
baka till stan. … Och det var omåttligt med grannlåt. Kvinnfolken hade
stiliga toaletter och långa band i olika färger vid axlarna och när dom
dansade, så var det alldeles som serpentiner. Man dansade efter piano
musik och pianisten var från sta´n.
Det sparades inte heller på mat och dryck vid de stora festlig
heterna. Vid Gregor Wikströms 50-årsdag år 1900 kunde gästerna
njuta av bland annat rökt rhenlax, sparris, gåsleverpastej, Rouenanka,
ost och frukt: »Huitres — Potage tortue — Saumon du Rhin fumé,
Asperges — Petits patés truffés — Selle de mouton, Lègumes — Paté de
foie gras en croûte, Salade — Canard de Rouen aux oranges — Glace
— Fromage — Fruits.» Middagen sköljdes ner med sherry, champagne
och de främsta och dyrbaraste Bordeauxvinerna, exempelvis Château
Lafite från den vingård som fortfarande ägs av bankirfamiljen Rothschild: »Xérèz 1834. Ch. Yquem 1874 — Ch. Margaux 1874. Ch. Lafite
1875 — Meursault 1848 — Champagne — Porto.»
Julfirandet i grosshandlarhemmen påminner om scenerna ur Ingmar Bergmans film »Fanny och Alexander». På julafton samlades
familjen och tjänstefolket gemensamt i köket för att äta julbord. Där
fanns »smörgåsrätter och småvarmt i massor, allt hemlagat», berättade kokerskan Lotten Engström i sina minnen. »Mitt på bordet tronade blankskurade grytan och i den fanns det rykande spadet som
förut julskinkan och julkorven kokats i. Sedan blev det julklapps
utdelning och då var det sed att tjänsteflickorna skulle ha ett klänningstyg och tio kronor. Men dessutom fick de en massa småsaker
som strumpor och förklädestyg och underkläder och gotter o.s.v. så
att julklapparna kunde nog kosta en 60 kronor.» Henrik Cornell mindes att julafton var enda dagen på året då hans far besökte köket: »Den
för tillfället härskande jämlikheten bekräftades av att alla drack ur den
stora silverstånkan med julölet, som gick laget runt flera gånger under
måltidens förlopp».
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Sundsvall blev en främmande fågel i det norrländska landskapet.
Med konstvetaren Anders Åmans ord: »Sedd med den gamla
europeiska stadsbyggnadstraditionens ögon är Stenstaden den sista
staden i Europa. Om man kommer från söder. Eller den första. Om
man kommer från norr.» Bilden visar fr. v. Sundsvalls Enskilda Bank,
Centralhotellet, Kyrkan, Hirschska huset, Botvid Johanssons hus (rivet)
och Holmströmska huset.
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Del två

EN PROMENAD
I STENSTADEN
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Kring Hedbergska parken
Kanske är Hedbergska parken som vackrast om våren då alla körsbärsträd står i full blom, ett rosa fyrverkeri. Men även hösten är stämningsfull när parkens högresta lönnar glöder i eld och guld. Under
stora delar av året flanerar många människor här och njuter av att sitta
ner en stund på någon av bänkarna.
Parken anlades 1899 efter att grosshandlare Johan August Hedberg tröttnat på den torftiga utsikten från sin bostad vid Kyrkogatan
26. Där hade han 1890 låtit uppföra Hedbergska huset, ett av Sten
stadens få privatpalats. Det intilliggande kvarteret var belamrat av
provisoriska trähus som uppförts i all hast efter stadsbranden. I de illa
medfarna husen förekom också utskänkning av alkohol med bråk och
oroligheter som följd. Hedberg köpte därför in alla tomter och donerade marken till staden på villkor att en park skulle anläggas.
År 1931 restes en porträttbyst över donatorn i parken. Skulpturen
är utförd av den Sundsvallsfödde konstnären Gustav Adolf Hedblom.
Under 1900-talet genomgick parken tre renoveringar. Vid den
sista renoveringen 1993 anlades blomsterrundeln i mitten och korsgångarna. I slutet på 1990-talet placerades också ett konstverk i den
nordöstra delen av parken, portalen Vägval av Jack Grafström
(f. 1931). Installationen består av tre valvbågar i stål med skyltarna
»Ja», »Nej» och »Vet ej» och var ursprungligen placerad vid Djurgårdsbron i Stockholm under Kulturhuvudstadsåret 1998.
Kring Hedbergska parken finns en rad sevärda hus. Vid parkens
norra sida ligger Hedbergska huset (1890) och Sundsvalls Hantverksförening (1892). De är båda skyddade som byggnadsminnen och
praktfulla uttryck för nyrenässansens ideal. Mindre lyckat är det
moderna bostadshuset uppfört 1989 på Hedbergska husets västra
sida. Det ersatte Sundsvalls varmbadhus, en påkostad simhall i jugendstil byggd 1908.
På varsitt hörn mot Thulegatan ligger två fina lägenhetshus från
Den nyanlagda parken i början av 1900-talet. Fr. v. Hedbergska huset, Hantverksföreningens hus,
Hirschska huset och Utskänkningsbolagets hus. Fortfarande är det gott om provisoriska trähus.
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1950-talet. Det nordligare av de båda inrymde i bottenvåningen Nya
Saluhallen, som när den invigdes 1954 var Sveriges största rena livsmedelsaffär med 750 kvadratmeters yta och genom en automatvägg
mot trottoaren också kunde erbjuda »dygnet-runt-service». Det är
värt att lägga märke till de generöst tilltagna skyltfönstren, men också
till de elegant utformade balkongerna.
På hörnet mot Rådhusgatan finner vi ett av arkitekten Gustaf
Hermanssons enklare hus uppfört för Sundsvalls Utskänknings AB
1906. Det är en charmerande byggnad där det röda teglet i veckade
band och fönsterbågar ger variation åt den gula putsade fasaden.
Under många år inrymde huset Sundsvalls stadsbibliotek, och det var
i läsesalen här som en ung Lars Ahlin förkovrade sig.
Längs parkens södra sida återfinns ett av Stenstadens märkligare
hus. Villa Port Arthur (1903–04) ritades av Ragnar Östberg som en
herrgårdsliknande villa med fristående flyglar och trädgård för en förmögen sågverksägare. Vidare västerut utmed Rådhusgatan ligger
Pingstkyrkan (1954–57) ritad av Birger Lundberg. Den eleganta och
återhållna entrén avslöjar litet av byggnadens verkliga volym, som
dessutom inbegriper ett bostadshus på kvarterets andra sida mot
Trädgårdsgatan. Numera äger Pingstkyrkan också den intilliggande
fastigheten, den forna Sundsvalls Mjölkcentral (1927), en stilren
byggnad i 20-talsklassicism ritad av Nathanael Källander och uppförd
av Medelpad-Norra Helsinglands Mejeriförening.
I samma kvarter som Hedbergska parken ligger Glasmästare
Malmbergs hus (1893), en påminnelse om att även hantverkare och
småföretagare hade råd att uppföra stenhus i den nya stadskärnan, fast
i mer perifera lägen. Tvärs över Varvsgränd och utom synhåll från parken finner vi Metodistkyrkan (1892), en pärla i den svenska frikyrkoarkitekturen och skyddad som byggnadsminne.
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Hedbergska huset

→ Hedbergska huset utstrålar en förnäm och
lugn värdighet. Den symmetriskt upp

byggda renässansfasaden för tanken till ett

eftersom de flesta hus som uppfördes efter
stadsbranden 1888 var moderna flerfamiljshus med hyreslägenheter.

K V P E N N I N G E N , TO M T N R 6 , K Y R K O G ATA N 2 6

franskt stadspalats, och frånvaron av

1 8 8 9 —1 8 9 0

butikslokaler och läget intill den vackra

bo i förnäm avskildhet. Redan före branden

JOHAN AUGUST HEDBERG

omgivande parken förstärker intrycket av

bodde de i en påkostad stadsgård med

PER APPELBERG OCH KNUT GYLLENCREUTZ

upphöjdhet. Det är utan tvekan ett av

sidoflyglar på samma tomt. När det lagts i

B YG G N A D S M I N N E 1 9 7 2

Stenstadens intressantaste och värde

aska påbörjade J. A. Hedberg genast pla-

fullaste hus, och ett av de bäst bevarade av

neringen för den nya bostaden, som delvis

1800-talsbebyggelsen.

påminde om den gamla.

Här förfogade makarna Johan August

Gröna herrummet hade från början en tyngre och mörkare inredning.
I dag har rummet en lättare salongsmöblering.
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bidrar den horisontella betoningen med

land för att söka sin lycka i Medelpad. Den

kraftiga, längsgående listverk som skiljer

yngste brodern, Andreas Hedberg (1834–

våningsplanen åt.

1879), startade ett garveri i Sundsvall, med-

Sockeln är av finhuggen granit, fasaden

an den äldste brodern Anders Petter

är klädd i rött tegel och kolonnerna i porta-

Hedberg (1820–1882) reste runt som gård-

len består av polerad svart granit. Listver-

farihandlare. För de intjänade pengarna

ken och annan ornamentik är gjord i

kunde A. P. Hedberg etablera en garn- och

cementputs med inslag av natursten, smi-

vävnadshandel i Sundsvall och började

desjärn och zinkplåt. Cement var ett nytt

också tidigt investera pengar i den växande

och omdiskuterat material som började

sågverksindustrin. Han blev delägare i

komma i bruk vid den här tiden. Det vackra

Sunds sågverk och grundade 1868 Klam-

fjälltäckta mansardtaket var ursprungligen

penborgs sågverk på en ö i Njurunda söder

mer dekorerat, men flera detaljer rensades

om Sundsvall. Med tiden blev han en av

bort vid en renovering 1906. Åren 1997–

stadens mest förmögna personer.

1998 lät Sundsvalls kommun restaurera

Ändå är det mellanbrodern Johan

taket som då återfick sin beläggning med

August Hedberg (1828–1906) som i dag är

zinkplåt och dessutom återskapades nock-

ihågkommen. Han är förevigad som

räcken i smidesjärn.

skulptur i den intilliggande parken, vilket

Fasadutsmyckningen på Hedbergska

ibland har påtalats som en orättvisa, efter-

huset är inte originell, men håller en jämn

som det var A. P. Hedberg som lade grun-

och hög kvalitet och uppvisar flera detaljer

den till den enorma förmögenheten. Men

som är värda att lägga märke till. Ovanför

även J. A. Hedberg gjorde stora insatser.

fönstren i bottenvåningen tronar maskaro-

Han var tidvis anställd hos sin storebror,

ner, gravt stiliserade ansikten som kan anta

och såg efter dennes död 1882 till att

djuriska drag. Festonger som föreställer

generösa donationer kom Sundsvallsborna

Men enligt en samtida tidningsuppgift stod

det nya stenhuset uppvisade förstås ett helt

yppiga fruktklasar symboliserar materiellt

till del. Mer än en halv miljon kronor skänk-

duon Per Appelberg och Knut Gyllen-

annat överdåd än det gamla trähuset.

välstånd. Järngrindarna till gårdsinfarten är

tes till olika ändamål, bland annat för att

märkta med Hedbergs namnchiffer samt

bygga läroverket (nuvarande Hedbergska

triskt mönster som känns igen från flera

byggnadsåret och utfördes av smidesmäs-

skolan) och till att pryda parken Vängåvan

are i två våningar, men trähusets två korta

andra hus i Stenstaden. Ett brett mittparti

taren Allstrin från Stockholm.

med en fontän.

flyglar koncentrerades nu till endast en

flankeras av smala sidopartier, som springer

gårdsflygel. Fortfarande hyste dock flygeln

fram från murlivet. Dessa så kallade sidori-

samma funktioner, nämligen kök, brygg-

saliter kröns av varsin takhuv, utformade

Famil j en H edberg

dessutom aktiv som politiker i stadsfull

stuga och rum för tjänstefolket. Även fasa-

som avskurna pyramider. Regelbundenhe-

Huset är också vittnesbörd om en fram-

mäktige, ordförande i drätselkammaren

derna hade vissa likheter och var

ten i fasaden förstärks också av de jämnt

gångssaga som 1800-talets Sundsvall var så

och ledamot av skolrådet. På vintern resi-

komponerade utifrån samma grundele-

fördelade fönstren och av att ingången från

rikt på. Vid mitten av 1800-talet lämnade

derade han med sin hustru Maria, född

ment, pilastrar och vilande listverk. Men

gatan är placerad i mittaxeln. Till harmonin

en brödratrio knallebygderna i Västergöt-

Axling, i den magnifika bostaden vid

creutz för utförandet.

Fasaden mot gatan följer ett symme-

Gathuset byggdes liksom sin föregång-
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J. A. Hedberg fortsatte att driva
affärsverksamheten i sin brors anda, och var

→

HEDBERGSKA HUSET
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T. v. Salongen cirka år 1900. Ovan. Förmaket cirka år 1900. Porträtten visar Johan August och
Maria Hedberg.

Kyrkogatan, och på somrarna bodde de

Paradvåningen

växelvis på Klampenborgs herrgård och på

Flera av Hedbergska husets interiörer är

hög, kraftig träpanel imitationsmålad i

lantegendomen Granlohög, även

välbevarade. Trapphuset är elegant och

pyramidmahogny förstärker den solenna

stilenligt möblerade och används för kom-

benämnd Tornvillan, vid gränsen till

högtidligt. Det präglas genomgående av

stämningen. Golvet är belagt med engel-

munens representation, vid vigslar och

Selånger väster om staden.

renässansens ideal med många antikiseran-

ska tiles, keramikplattor, i dekorativa möns-

andra festliga tillfällen. Ursprungliga är

de detaljer och omfattande pompejanskt

ter i brunt, gult, blått och andra färger, och

takens rika dekorer, de glaserade kakelug-

änka 1914. Eftersom paret saknade barn lät

måleri, fast utan att bli överlastat. Men

trappan är konstruerad av gjutjärn och

narna från Rörstrand och salongens höga

Maria Hedberg testamentera fastigheten

förstugan är nästan alltför allvarstyngd och

belagd med plattor av Ekebergsmarmor.

trymåer, guldornerade väggspeglar. På

till vännen och rådgivaren John af Sande-

kan föra tankarna till ett gravmonument.

berg, som i sin tur donerade huset med alla

Svarta pilastrar och gråa joniska kapitäl

toret för familjeföretaget A. P. Hedbergs

bergs konstsamling med många natur

inventarier till Sundsvalls stad 1917. Huset

omramar en rundel med vapensköld, ett

AB, medan J. A. Hedbergs privata rum

romantiska motiv utförda av målare som

blev i flera decennier säte för drätselkam-

ansikte och två ymnighetshorn. Delar av

med sängkammaren låg till höger. En trap-

exempelvis Johan Tirén, Josefina Holm-

maren, motsvarigheten till vår tids kom-

väggytorna är marmorerade i grönt, orange

pa upp fanns paradvåningen med rymlig

lund och Carl Johansson. Här finns också

munstyrelse, och här fanns också andra

och rött.

tambur, flera herrum, salong, förmak, mat-

ostindiskt porslin och möbler från John af

sal, serveringsrum med mera, och högst

Sandebergs samling. Paradvåningen är inte

trappsteg upp där de marmorerade väg-

upp på den inredda vinden kunde gästerna

öppen för spontana besök, men Sundsvalls

garna glänser i en Sienagul lyster och en

roa sig med ett parti biljard.

museum ordnar särskilda visningar.

J. A. Hedberg avled 1906 och hans

kommunala myndigheter, samt under några år även Sundsvalls museums kansli.
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På bottenvåningen låg till vänster kon-

→

HEDBERGSKA HUSET

Tre av rummen i paradvåningen är i dag

väggarna hänger delar av familjen Hed-
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Nr 13 →
ADRESS:

		
UPPFÖRD:
B y ggherre :
A rkitekt:

Villa Port Arthur

→ Villan med det märkliga namnet Port

badrum, barnkammare, biljardrum och till

Arthur är en främmande fågel i den täta

och med en bastu. I något av rummen lär

kvartersstaden. I slutet av 1800-talet ökade

det ha funnits titthål i golvet så att man

K V K R A F T E N , TO M T N R 2 ,

intresset för att bygga villor i städernas

kunde spana ner på sällskapslivet i salong-

R Å D H U S G ATA N 3 5 — T R Ä D G Å R D S g ATA N 3 6

grönskande utkanter. Villagatan på Öster-

en. I den östra flygeln bodde kusken, och i

1 9 0 3 —1 9 0 4

malm i Stockholm är ett sådant exempel,

den västra hästarna och drängarna.

D I R E K TÖ R G U S TA F J O H A N S S O N

även om området snart blev kringsnärjt av

RAGNAR ÖSTBERG

den expanderande bebyggelsen. Djurs-

Johannedals Trävaruaktiebolag och följde

holm byggdes som en ren villastad. Också i

noggrant tekniska nyheter. Vid Johannedal

Sundsvall bosatte sig stadens förmögna

införde han 1894–95 Sveriges första konti-

borgerskap gärna i villor, antingen strax

nuerliga ångtorkningsanläggning. Han var

väster om Stenstaden nära kyrkan eller

intresserad av kultur och idrott, spelade

utmed Norra stadsbergets sydsluttningar.

violin och ägnade sig åt skidåkning, segling

Gustaf Johansson var direktör för

Men sågverksägaren Gustaf Johansson

och ridning. Tillsammans med hustrun

ville uppenbarligen hellre bo i en villa mitt i

Lydia syntes han ofta på konserter och

staden, och utlyste en arkitekttävling. Två

teaterföreställningar.

av Sveriges främsta arkitekter deltog,

Villans egendomliga namn har en

Ragnar Östberg och Carl Westman, som

krigisk bakgrund. Hamnen Port Arthur i

vid den här tidpunkten båda var unga och

Manchuriet spelade en viktig roll i det rysk-

stod i början av karriären.

japanska kriget 1904–05. Japanerna lycka-

Östbergs herrgårdsvilla föll direktör

des snabbt erövra Port Arthur, något som

Johansson mest i smaken. Resultatet blev

gav eko över hela världen. Bilderna av den

en symmetrisk byggnad med brutet tak

befästa hamnstaden figurerade även i

och småspröjsade fönster, som erinrar om

Sundsvalls lokalpress, och folkhumorn

Carl Hårlemans 1700-talsherrgårdar i

associerade genast till den muromgärdade

rokokostil. Volymen är förhållandevis stor,

villan som var under uppbyggnad.

men ändå ser villan inte tung och allvarsam

Efter den ekonomiska krisen på 1920-

ut. Näpna hjärtan i fönsterluckorna bidrar

talet tvingades familjen Johansson lämna

till det lättsamma intrycket. Villan blev en

sin bostad, som övertogs av Gustav Adolfs

mix av gamla traditioner och en modern

församling och i många år användes som

utstrålning.

församlingshem. Huset förändrades

Till bottenvåningen förlades de

invändigt, men fasaderna är välbevarade.

viktigaste rummen: salong, matsal, kabi-

På senare år har några ingrepp gjorts, bland

nett, bibliotek och det nymodiga vardags

annat upptagandet av nya fönster i fasaden.

rummet. På övervåningen fanns sovrum,

→
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Nr 14 →
ADRESS:
UPPFÖRD:
B y ggherre :
A rkitekt:

→

Metodistkyrkan
K V N ÖJ E T, TO M T N R 2 , K Y R K O G ATA N 2 9
1892
M E TO D I S T F Ö R S A M L I N G E N I S U N D S VA L L
C. J. HENRIKSSON
B YG G N A D S M I N N E 1 9 7 9

→ Metodismen föddes på 1700-talet i Stor

Resultatet blev anslående. Konsthistori-

britannien som en väckelserörelse inom

kern Göran Alm menar till och med i sin

den anglikanska kyrkan. Benämningen kom

doktorsavhandling »Enkel men värdig.

av medlemmarnas strängt metodiska

Metodistisk kyrkoarkitektur i Sverige 1869–

levnadssätt. Denna brittiska form nådde

1910» att kyrkan är en av landets märkligas-

Sverige i mindre skala under 1830- och 40-

te och vackraste i sitt slag.

talen, men en större spridning skedde från

Metodistkyrkan uppfördes 1892 som en

1860-talet genom svenska sjömän som

rektangulär salkyrka i två våningar. Stilen är

återvände från USA där de anslutit sig till

en blandning av italiensk och nordeurope-

den amerikanska varianten. Metodismen

isk renässans. Den strama formen, den

där är fortfarande stark med politikerna

kraftfulla tempelportiken och de rund

George W. Bush och Hillary Clinton som

bågiga fönstren omgivna av toskanska

två kända medlemmar.

pilastrar ger associationer till Italien, medan

Metodistiska församlingar bildades
framför allt i svenska kuststäder, och det är
inte överraskande att rörelsen kom till

klassicerande kyrkoarkitekturen.

det oputsade röda teglet knyter an till en
nordligare byggnadstradition.
Uppgiften om vem som var arkitekt

Bottenvåningen inrymde samlingssal

rivningshotad, men övertogs på 1970-talet
av fastighetsägaren Jan Bäckström och

och bostäder, medan kyrkorummet med

blev genom dennes försorg förklarad som

400 platser förlades en trappa upp. Det fick

statligt byggnadsminne 1979. Fyra år senare

Sundsvall redan 1879. Då bildade intresse-

växlar. Ibland anges den flitige Gustaf

en rik konstnärlig utsmyckning. Taket är

blev organisationen KFUK-KFUM ägare av

rade under ledning av grönsakshandlaren

Hermansson, men det var i själva verket

uppdelat i sexton stora kassetter genom

kyrkobyggnaden.

Karl Lundborg med fru en församling i en

byggmästaren och arkitekten C. J. Hen-

stuckklädda bjälkar som dekorerats med

liten förhyrd predikolokal på Stenhamma-

riksson som ritade byggnaden. Han ritade

akantusrankor och äggstavar, och vägg

tid i sitt anrika tempel den 22 februari 1975,

ren. Sex år senare uppfördes ett eget kapell

också metodistkyrkorna i Nyköping och

fälten avdelas genom arkader och pilastrar.

och invigde dagen därpå en ny gudstjänst-

vid hörnet Köpmangatan-Thulegatan, som

Linköping.

Metodistförsamlingen höll avskedshög-

Konstnären Sven Linnborg gjorde flera

lokal i kvarteret Cupido vid Nybrogatan.

dock förstördes i stadsbranden tre år sena-

Kyrkan har inte mycket gemensamt

väggmålningar med motiv ur Jesu liv, men

Senare splittrades metodisterna och för-

re. Många medlemmar lämnade då staden.

med andra svenska metodistkyrkor, konsta-

tyvärr är bara två av fondväggens sidomål-

samlingen upphörde 1989 efter en 110-årig

Församlingen fick börja om från noll och

terar Göran Alm. I stället verkar det som

ningar bevarade. Linnborg var annars mest

verksamhet. Över hälften av medlemmar-

startade en riksinsamling för att bygga en

om Henriksson hämtat förebilden från

känd som konservator i Peterskyrkan i Rom.

na bildade en ny församling under namnet

ny kyrka.

andra sidan Atlanten och den amerikanska
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Metodistkyrkan var under flera år starkt

→

METODISTKYRKAN

Bibelcentret.
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