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Förord
Landskapsnamnet Medelpad är suggestivt och klingar historiskt uråldrigt. Nog stimulerar det fantasin och väcker känslor. Medelpad är också ett av de mindre landskapen i Sverige
och häpnadsväckande okänt för många.
När Sundsvalls Tidning för några år sedan frågade förbipasserande på Stockholms Centralstation om de kunde lokalisera
Medelpad var svaren de mest skiftande. Någon trodde att
Medelpad var en tysk stad, medan en annan föreställde sig
att det måste ligga utanför Europa. En tågresenär menade att
Medelpad är en halländsk å, samtidigt som det från ett annat
håll med bestämdhet hävdades att Medelpad under alla omständigheter «ligger någonstans i södra Sverige».
Sommaren 2007 lyfte Sundsvalls Tidning i reportage och
artiklar fram kända och okända sidor av landskapet under
vinjetten «Älska Medelpad». En sommarkväll slog mig plötsligt tanken att denna satsning kunde vara en bra början till att
bjuda in läsarna till ett historiskt samtal om Medelpad för att
ytterligare stimulera det historiska intresset.
En förebild fanns i den mycket populära frågespalten «Fråga
om Stockholm» med Martin Stugart i Dagens Nyheter, som
jag själv alltid brukade kasta mig över. Kunde inte en motsvarande frågespalt om Medelpad bli både underhållande
läsning och bidra till att öka kunskapen om landskapet?
Utan att vila på hanen sände jag raskt några rader om min
plötsliga idé till Sundsvalls Tidnings chefredaktör Kjell Carnbro. Det dröjde inte länge förrän det kom ett entusiastiskt
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svar. Det visade sig att även Kjell Carnbro var en ivrig läsare
av Stugarts spalt i DN.
Frågan var bara vem som skulle åta sig att vara «Medelpadsexpert»? Jag hade inte själv tänkt mig den rollen när jag lämnade förslaget, men hastigt och lustigt var jag utsedd att svara
på läsarfrågor när spalten kom igång redan i september 2007.
Då kunde jag inte ana att Medelpadsfrågan skulle bli så populär och resultera i så många intresseväckande och mångskiftande frågor. För mig har det inneburit en stor glädje
att få dyka ner i arkiv och litteratur och fördjupa mina egna
kunskaper i landskapets rika historia.
Många läsare har önskat att få frågorna och svaren samlade i
en lättillgänglig volym. Jag ställde mig först tveksam till om
materialet kunde vara tillräckligt för en intressant bok, men
efter förnyad läsning av texterna tror och hoppas jag att den
ska vara ett välkommet bidrag till Medelpadslitteraturen.
Urvalet av ämnen speglar alltså läsarnas egna funderingar
om Medelpad. Vissa av ämnena är tyngre och allvarsamma,
medan andra kanske anses ha mer kuriöst värde. Sammantaget blir det dock en läsebok om Medelpad från forntid till
nutid som kan bidra med såväl ny kunskap om landskapets
historia som ökad nyfikenhet och lust att lära sig mer!
Texterna härrör från tiden september 2007 till september 2011,
men följer inte i den ordning som de har publicerats i Sundsvalls Tidning. I stället har jag sammanställt dem i tematiska
kapitel som förhoppningsvis innebär att boken blir mer lättläst och användbar. Indelningen gör det möjligt att antingen
läsa boken i ett svep, eller om man så vill bara för ströläsning
här och där. Smärre språkliga justeringar och tillägg har gjorts
i enstaka fall. I boken saknas de texter som har skrivits av andra medarbetare på Sundsvalls Tidning.
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Ett särskilt tack riktas till Ingrid Jernberg, featureredaktör på
Sundsvalls Tidning och ansvarig för Medelpadsfrågan. Hennes smittande engagemang, patos för Medelpad och omsorg
om läsarna har gjort det till ett nöje att söka fram svar på ibland ganska kniviga frågor!
Tacksamma och varma tankar sänder jag också till den förnämlige Medelpadskännaren Nils Wide, som har hjälpt till
med att välja ut intressanta illustrationer ur sitt digra arkiv.
Tack även till chefredaktör Kjell Carnbro, utan vars intresse
Medelpadsfrågan aldrig hade lanserats, och till övriga medarbetare på Sundsvalls Tidning. Tack till personalen på
Sundsvalls museum, Medelpadsarkiv, SCA:s centralarkiv i
Merlo och alla andra, ingen nämnd och ingen glömd, som
har varit behjälpliga när det gällt att söka fram uppgifter och
fotografier.
Och framför allt ett stort tack till Sundsvalls Tidnings läsare,
utan vars medverkan spalten hade gått en snar död till mötes
och denna bok aldrig hade skådat dagens ljus!
Elfströmska huset, Sundsvall, i oktober 2011
Nils Johan Tjärnlund
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Fanns det grevar på Östermalm?

Det äldre medelpad
Mammutar i medelpad?
Fråga: Hej! År 1933 skrevs det om ett fynd av en bit av en
mammutbete som man fann i samband med en brunnsgrävning i Västansjö i Hässjö. Finns det några upplysningar om
detta? Bengt Andersson, Söråker
Svar: Det är svindlande att tänka sig, men för omkring 30.000
år sedan vandrade mammutar omkring i de områden som i
dag är södra Norrland. Då hade isen dragit sig tillbaka och det
var möjligt för hela flockar av dessa ullhåriga urtidselefanter
att leva på våra breddgrader. De strövade omkring i ett mycket
annorlunda landskap: vintertid var här en isklädd prärie som
om somrarna förvandlades till färggranna, blommande ängar.
Men sedan blev klimatet åter bistrare, och för omkring 20.000
år sedan nådde isen sin största utbredning över Skandinavien. Mammutlämningar som skelett och betar smulades sönder under isens tryck. Därför kan vi inte hitta så välbevarade
fossil här, som man kan göra i exempelvis Sibirien.
När isen smälte tog smältvattnet med sig skelettdelar och tänder ner i de grusåsar som bildades, och det är i grustag som
det finns en möjlighet att göra mammutfynd.
Sammanlagt har lämningar av mammut påträffats på ett trettiotal platser i Sverige, och från Medelpad finns ett fynd registrerat,
berättar Lars Werdelin på Naturhistoriska riksmuseet. Men det
är inte från Västansjö i Hässjö, utan i stället Västansjö i Sättna!
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Rapporten om fyndet publicerades i den vetenskapliga tidskriften Geologiska Föreningens Förhandlingar volym 57
1935. Där får man veta att Gustaf Edström i Västansjö på
våren 1935 skickade in diverse stenprover och benrester till
Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm för analys. Materialet var upphittat 11 meter ner i marken i samband med
en brunnsgrävning i byn en bit söder om Högsjön. Det låg i
klump inbakat i «pinnmo av hoppackad sand och lera». Expertisen blev eld och lågor och kunde ganska snabbt konstatera att benresterna var delar av en kindtand från mammut,
alltså inte någon bete.
På senare år har forskare gjort en samlad inventering av alla
mammutfynd i Sverige och gjort nya åldersbestämningar.
Västansjöfyndet förvaras på SGU i Uppsala, och dateras till
cirka 29.500 år. Det föder nya frågor, eftersom man tidigare
har trott att djur som mammutar inte kunde leva i nedre
Norrland vid den tidpunkten på grund av inlandsisen. En
hypotes är att temperaturerna svängde snabbt och medförde
isfria marker i perioder.
De yngsta mammutfynden i Sverige är från Skåne och cirka
15.000 år gamla. Det innebär att de levde samtidigt med de
första människorna i Sydsverige och att de förmodligen var
välbekanta för våra förfäder. På kontinenten finns mammutar
till och med avbildade i grottmålningar.
Kanske finns det fler mammutrester i Medelpad, men eftersom maskiner i dag gör det mesta av jobbet vid grävningar
i grustag och på byggen är chansen att hitta något minimal.
Det vore förstås spännande att höra om någon fortfarande
minns brunnsgrävningen i Västansjö som resulterade i fyndet, och om det lever kvar i berättelser i byarna däromkring.
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Hällristningar i viforsen?
Fråga: Är det sant att det har funnits hällristningar i Viforsen som sprängdes bort vid kraftverksbygget i början på
1900-talet? Hur såg dessa bilder i så fall ut och vad vet man
om dem? K Karlsson
Svar: Jakten på hällristningar utmed Ljungans nedre lopp har
pågått länge, men hittills utan framgång. En dominerande
teori inom arkeologin utgår från att större hällristningsplatser förlades till de nedersta branta forsarna i älvarna, och då
borde stenålderns hällristningar återfinnas i Hångstaforsarna,
Ljungaverk eller Skallbölesforsen. Det berättar Per H. Ramqvist, som är professor i arkeologi vid Umeå universitet.
Teorin bygger bland annat på idén om att vid de forsarna koncentreras stora mängder uppvandrande vår- och sommarlax
som kan bilda näringsmässig bas för en större mängd människor under sommarmånaderna. Viforsen ligger däremot på för
låg höjd över havet för att vara aktuell för så kallade jakt- och
fångstristningar, och det samma gäller också för Matforsen.
Men kan det ändå ha funnits någon sorts ristningar vid Viforsen, som försvann i samband med det stora kraftverksbygget?
Kraftstationen i Viforsen började byggas i augusti 1898 och
togs i drift år 1900. Det var då en av landets största kraftstationer. Bland initiativtagarna fanns Gustaf Knaust, G. P.
Braathen och Theodor Qviller, och ett viktigt syfte var att få
elektricitet till industrierna i Svartvik och Essvik.
Anläggandet var ett av de större projekten i Sundsvallsområdet. Över 200 man anställdes, och för att få kraftverket färdigt
i tid arbetade de även på nätterna i skenet av elektriskt ljus
som alstrades av en lokomobil. Stationsbyggnaden uppfördes
i tegel och var över 30 meter lång och drygt 11 meter bred.
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Dammbyggnaderna gjordes i sten, trä, järn och betong. Kraftstationen var i drift till 1980.
Den omfattande exploateringen kring Viforsen innebär att det
finns en risk att ristningar blev bortsprängda eller bortschaktade,
säger Per H. Ramqvist, men det finns inga belägg för det. Jakten
går vidare. Om man ser närmare på de två kända kustnära hällristningslokalerna i Norrland, Nämforsen i Ångermanälven och
Stornorrfors i Umeälven, så ser man, förutom att de har placerats
vid de lägst liggande forsarna, att de också ofta ligger på mindre
eller större öar i forsen. Det kan vara ett tips för var man kan leta
vidare längs Ljungans nedre dalgång, menar Per H. Ramqvist.

Bron över Ljungan i Viforsen uppfördes på 1920-talet. På bilden ses flottningsarbetare på ledbommarna med uppgift att se till att stockarna inte
fastnade. Vykort ur Bengt Hammarbergs samling, Indal.
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Platser
Historien om tegelbruken i granlo?
Fråga: Jag vill veta mer om tegelbruken i Granlo. Min mans
morfar jobbade där. Jag vet att det efter Selångersån har tappats tegel som skulle fraktas ut. Sigrid Nordwall, Gisselåsen.
Svar: Hej Sigrid och tack för din spännande fråga! Förutsättningarna för tegeltillverkningen i Selånger går långt tillbaka.
På vikingatiden sköt en bred havsvik in mellan bergen åt
väster. I takt med landhöjningen sjönk vattnet undan och
nu finns bara fragment kvar, exempelvis i Selångersfjärden.
Redan på 1700-talet upptäcktes att den forna havsbotten
innehöll fin lera som lämpade sig för tegeltillverkning. Borgmästaren Erik Stridsberg ägde en gård i Granlo och drev en
kort tid ett tegelbruk där.
Det dröjde dock till slutet av 1800-talet innan tegeltillverkningen kom igång på allvar. Efter Sundsvallsbranden var
behovet stort av ett billigt och bra byggmaterial. Teglet från
Selånger var inte så fint att det kunde användas på Stenstadens husfasader. Det kom däremot väl till pass som murtegel.
Initiativtagare till tegelbruken var Jonas Johansson och LarsErik Öquist. Men det var namnet Lars Erik Laurent som blev
tongivande i brukens historia. Han var en arbetarpojke från
Uppland som slet på bruk och herrgårdar för att kunna få
råd att studera. Efter examen fick han jobb på ett tegelbruk i
Östersund. Till Sundsvall kom han som så många andra för
att söka lyckan efter branden.
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Passagerarbåten Högom passerar Högomsbron ca år 1900. Tegelbruket låg
på åns södra sida. Det var populärt med sommarutflykter till Högomsparken vid gravfältet på norra sidan. Fotograf: N. G. Nilsson.

Laurent fick anställning på Högoms tegelbruk och fortsatte att
gneta och spara. År 1897 kunde han köpa loss tegelbruket och
byggde ut det till Norrlands största och Sveriges modernaste.
Varje år tillverkades omkring 3 miljoner murtegel på Högom,
och nästan lika mycket på Nacksta tegelbruk en bit nedströms
ån. Ett 40-tal pråmar användes för att frakta det färdiga teglet
till de väntande skutorna i hamnen. Bogserbåtarna«Framåt»
och «Gustav» var en anslående syn när de gled fram utmed
ån. Vid midsommartid var pråmarna lövade.
Som mest arbetade omkring hundra personer på tegelbruket
i Högom. Området kryllade av byggnader: tegelbränningshus och tegelslageri, ångpannehus och maskinhus, spruthus,
torklador, snickeriverkstäder och smedja. Till bruket hörde
också en tegelmästarebostad, en stor ladugård, sädesmagasin,
hölador och rättargård med stall.

40

Platser

Laurent bodde i den så kallade «Villan», en ståtlig bostad som
låg mittemot rättargården på åns norra sida. Där bjöds till
storslagna middagar och gästerna anlände oftast med egen
båt som lade till vid ångbåtsbryggan längs åkanten.
Lars Erik Laurent blev en ansedd person och avslutade sin
märkliga karriär som ordförande i drätselkammaren, dåtidens
motsvarighet till kommunstyrelsen. Det var ett långt kliv till
drätselkammaren från ungdomens torftiga drängkammare.
Efter Laurents död 1922 sålde barnen till AB Beijer i Stockholm, som också ägde AB Kolimporten. Företaget brottades
med ekonomiska svårigheter. En av de största leveranserna
gick i början på 1940-talet till bygget av Sidsjöns sjukhus, men
konkurrensen från utlandet var mördande.
Tegelbruken lades ner i början på 1960-talet och revs 1966. Nu
finns bland annat bilbesiktningen där Högoms tegelbruk en
gång var i drift. Nästan alla spår är bortsopade. Endast den
charmiga, röda rättargården är bevarad som ett minnesmärke
invid ån, räddad från rivning och fint restaurerad.

Historien om norafors bruk?
Fråga: Vad är historien om Norafors bruk, som låg på vägen
mellan Kovland och Västansjö? Erik, Västansjö
Svar: Även om nästan inga rester finns kvar av Norafors
järnbruk i Sättna, så anar man ändå en gammal bruksmiljö
när man åker längs landsvägen från Kovland som numera
skär rakt igenom den forna herrgårdsparken. Där växer ståtliga lövträd som ekar, lönnar och lindar och nere vid ån finns
fundament efter bruksdammen och manufaktursmedjan.
Initiativtagare var Israel Norberg och Petter Mützell. Norberg
var en lärd man, brukspredikant i Galtström och affärsman ut
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i fingerspetsarna. Han tillhörde en mycket intressant släkt; en
bror var den kände professorn i orientaliska språk, Matthias
Norberg, som studerade arabiska och turkiska i Konstantinopel och vetenskapligt utforskade mandeernas religion, bland
annat i Paris. Efter många år i Lund drog han sig tillbaka till
gården Stenhammar utanför Härnösand.
Israel Norberg tog tjänstledigt från sin predikantur och började alltmer ägna sig åt affärer. Först köpte han Sörfors bruk
i Attmar, och han ägde de fem fartygen i Sundsvalls utlandsflotta tillsammans med Petter Mützell.
Mützell var förresten också en spännande person, en bleking
som hade tjänstgjort som handelsbokhållare i Karlskrona,
Karlshamn och till och med ett år i italienska hamnstaden
Genua. Därifrån kom han direkt till Sundsvall 1788.
År 1793 begärde de båda kompanjonerna tillstånd att få anlägga ett nytt bruk i Norafors, privilegiebrev utfärdades 1795
och två år senare var driften igång. Anläggningen bestod av
en hammare och två härdar för stångjärnssmide. Bönderna i
närheten åtog sig att förse bruket med träkol från Nora, Västansjö, Djupdalen, Bäckland och andra byar.
Omkring sekelskiftet 1800 dominerade Norberg och Mützell
näringslivet i Sundsvallstrakten. De var båda involverade i
det konsortium som exploaterade de rika skogstillgångarna
kring Indalsälven och ägde vattensågar i Sillre och Berge,
samt i Matfors. Mützell anlade också ett sockerbruk «väst på
stan» i kronobränneriets gamla lokaler, där tillverkningen
baserades på västindiskt rörsocker.
Konstantinopel, Genua, Paris, Västindien – världen hade
redan börjat krympa, och Medelpad var en del av världen.
År 1798 sålde Mützell sin hälft av Norafors till Karl Gustaf
Nordin, som varit en av Gustav III:s närmaste rådgivare och
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Utviks herrgård som senare förvandlades till vilohemmet Fridsbo och pensionatet Träpatronen. I bakgrunden längan med gästrum.

Vad var fridsbo?
Fråga: Jag har köpt ett vykort på Tradera med texten «Vilohemmet Fridsbo. Ankarsvik, Alnö. Sommaren 1958». Vad
var det för byggnad? Jan Lövgren, Sundsvall
Svar: Den här sommardagen 1958 ser det onekligen rofyllt
ut på «Fridsbo». Lummig grönska omger huset, vars fasader
livas upp av frodig snickarglädje och det åttkantiga tornet.
På glasverandan serverar kanske föreståndarinnan läskande
hallonsaft och färska småkakor. Vem skulle tacka nej till en
vilsam vistelse i den miljön?
Vi får bege oss till den sydligaste delen av Alnön för att söka
historien om huset. Där anlade trävaruhandlarna Örtensten
och Tjernberg 1884 en bjälkgrop med namnet Utvik, varifrån
de exporterade virke.
Tre år senare köpte jämten Nils Olof Näs anläggningen. Sonen Per Näs står som huvudman och firmatecknare, men
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det var fadern, då ägare av Nyhamns såg i Njurunda, som i
praktiken skötte affärerna. «Gubben Näs» var en karismatisk
och mångsidig affärsman. Redan i unga år började han med
skogsaffärer, och gjorde flera klipp när skogen fortfarande
betingade låga värden.
Näs var ovanlig så till vida att han själv deltog i det slitsamma
skogsarbetet med att hugga och tälja bjälkar. Och inte nog med
det: han flottade också bjälkarna nedför Indalsälven och sålde
virket i Sundsvall. Det var en våghalsig och svår uppgift.
I 30-årsåldern blev han tvungen att sluta med kroppsarbetet
på grund av någon sorts reumatisk sjukdom. I fortsättningen
fick han ta sig fram med hjälp av två käppar. Men sjukdomen
hindrade honom inte från att göra strapatsrika affärsresor och
han blev sågverkspatron vid Nyhamn i Njurunda.
Bostaden hade N. O. Näs i Östersund, där han också ägnade
sig åt trädgårdsodling, svinuppfödning, bryggeri, kvarn- och
sågverksamhet. Han var byggherre till Hotell Grand-komplexet, ägde sågverk i Tegefors och Ytterå och exporterade
virke över Trondheim.
Efter att Näs hade tagit över Utvik på Alnön lät han uppföra
en ångsåg 1887–1888. Själva sågningen tycks inte ha kommit
igång förrän 1891. Det verkar sannolikt, att det var i samband
med det som han lät uppföra huset vi ser på vykortet. Det blev
disponentbostaden vid Utviks såg.
År 1899 bildades Utviks Trävaruaktiebolag under ledning av
grosshandlaren Victor Svensson. Sågverket som från början
hade tre ramar minskades till två. Utvik var ett av de mindre
verken, och förföljdes i flera år av ekonomiska problem. Den första konkursen inträffade 1906 och därpå följde en rad ägarbyten.
En viktig person blev Swen A Gustafsson, ursprungligen
faktor vid verket och från 1913 disponent. Han byggde en
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stor del av verksamheten på legosågning. År 1922 drabbades
Utvik hårt av prisraset på trävaror, och Upplandsbanken ropade in bolaget på konkursauktionen. Gustafsson lyckades
rekonstruera verksamheten och drev sågen vidare till 1931,
då den slutgiltigt gick i graven.
Man får anta att det var Gustafsson som bebodde disponentvillan vid den här tiden. Senare, berättar Anders Andersson från Föreningen Sågverksfolket, förvandlades huset till
semesterhemmet «Fridsbo» för utarbetade husmödrar. Kanske finns det bland läsarna några som minns en vistelse där?
På 1970-talet köptes villan av John Arvid Rosén, lärare på
Hagaskolan. Han döpte huset till Träpatronen, och drev
pensionat vid sidan av sin lärargärning. Möjligen var det då
som snickarglädjen försvann, och fasaden kläddes i eternit.
Numera är fastigheten omgjord till bostad. Trots allt som
huset genomgått känns det igen på sitt karakteristiska torn.

Då stenstaden skulle raseras
En promenad i Stenstaden. Vängåvans fontän brusar i den friska höstkvällen, glasstjärnorna glimmar på Sveabiografens fasad
och vid torget skimrar Hirschska huset som ett palats i Bryssel.
Men om 1950-talets rivningsplaner hade förverkligats vore
det en vandring bland betongkolosser. Då var tanken att
jämna hela Stenstaden med marken. På de rivna tomterna
skulle uppföras höghus, likt dem som senare byggdes längs
Storgatan «väst på stan». Ett Sovjet i miniatyr.
Ett 50-tal stenhus försvann faktiskt, betydligt fler än man kan
tro. Vissa märkesbyggnader klarade sig med ett nödrop, till
exempel den ståtliga Riksbanksfilialen vid Storgatan (som
då inrymde museet). Värst drabbade rivningsraseriet de omkringliggande malmarna. Hela Norrmalm schaktades bort,
liksom stora delar av Västermalm och Södermalm.
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Vinden vände i början av 1970-talet. I dag är medvetenheten
om Stenstadens värden större än någonsin. Nu finns insikten att Stenstaden, som på 1950-talet sågs som ett hinder för
tillväxt, i stället är en tillgång för ekonomisk utveckling och
skapar fler jobb.
I helgen myllrar stadskärnan av liv. Stenstadsdagarna har
redan blivit en tradition och äntligen har vi fått en historisk
festival! Hit lockas till och med utländska besökare och tv-bolag. För en tid sedan visade jag runt producenter från brittiska
BBC i bland annat Hedbergska huset. De fascinerades av det
arkitektoniska släktskapet till England och den enorma trävaruexport från våra trakter som i bokstavlig mening byggde
upp brittiska städer och industrier.
Det är bara ett exempel på hur Stenstadens framtid inte bara
är en angelägenhet för Sundsvallsborna. Vi har ett europeiskt
kulturarv mitt framför ögonen. En arkitektonisk, ekonomisk
och kulturell historia av internationell betydelse!
Därför är det så viktigt att vi vårdar stadsmiljön. Balansgången är alltid svår mellan kulturarv och kommers. Minns
det fatala försöket att göra saluhall av Hotell Knaust med en
fruktansvärd glasentré i fasaden mot Storgatan.
Seriösa och intresserade fastighetsägare har med stöd från
Länsstyrelsen på senare år lagt ner stora resurser på de underhållskrävande husen. Men det finns gott om skönhetsfläckar!
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Badhusparken med den herrgårdslika Vattenkuranstalten.

Varför heter det badhusparken?
Fråga: Varför heter det Badhusparken på Norrmalm? B.
Svensson
Svar: Nu när planeringen pågår för fullt för ett äventyrsbad
vid Sporthallen är det förstås intressant med en tillbakablick
på badlivet i det gamla Sundsvall. Badhusparkens historia
går tillbaka till mitten av 1800-talet. Då grundades Sundsvalls
vattenkuranstalt på den tomt där Bolagsverket ligger i dag.
[Anm. Från 2011 inryms där Sundsvalls Tidning och Dagbladet.]
Vattenkuranstalten var ett försök att skapa en äkta hälsobrunn
i Sundsvall, ett norrländskt Medevi eller Ramlösa. Bland
initiativtagarna fanns hamnkapten Anders Nordström, farfar
till författaren Ludvig Nordström, och kantor E. P. Billström.
Billström hade själv genomgått en lyckad behandling och ville
nu sprida kunskapen om det hälsobringande vattnet vidare.
Den 9 juli 1853 kunde de första gästerna sjunka ner i de hälsosamma baden. Huvudbyggnaden bestod av två våningar och
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där fanns 2 salonger, 18 bassänger, 6 badrum med 10 duschar,
2 kar för «halfbad» och flera sittbadsbaljor, så att 20 personer
kunde bada på samma gång. Tack vare en installerad ångpanna kunde man ta varma bad, salta bad och ångbad. Nu
var Sundsvallsborna inte längre tvungna att åka söderut på
dyra sparesor och slapp alltså «gå öfwer ån efter wattnet»,
skämtade tidningen.
Den första säsongen blev lyckad med över 80 badgäster. Men
det var förstås inte alla som hade råd att besöka den nya inrättningen. Bagaren F. W. Hellberg donerade därför på sin
namnsdag 100 riksdaler som hjälp för dem «af Hantwerksklassen» som ville pröva en vattenkur.
Den ordinarie säsongen pågick in i september, men även
när novembermörkret sänkte sig mellan stadsbergen kunde
Sundsvallsborna njuta av varma bad på onsdagar och lördagar.
Stadsläkaren Olof Bagge blev den förste medicinskt ansvarige vid anstalten, men snart anställdes en intendent med det
poetiska namnet Johan Abraham Lagerträd. Han var född i
Gävle 1817 och blev snabbt en omtyckt profil i Sundsvall.
På vattenkuranstalten samlades stadens prominenta personer och umgicks i salongerna, badade och drack brunn. Åren
1861–1862 anlades Badhusparken med en vacker allé utmed
ån, och gästerna kunde promenera omkring i den lummiga
grönskan och lyssna till musik från en mässingssextett. Med
ångbåt gjordes också utflykter upp till Högom där det ordnades picknick och dans.
Men Lagerträd och vattenkuranstalten fick också kritik. Bland
annat förekom brist på vatten, och det fanns de som tvivlade
på att behandlingarna hade avsedd verkan. Lagerträd svarade på klagomålen i en egen skrift, som såldes till förmån
för «fattiga kurgäster».
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När Lagerträd avled 1864 sörjdes han av många och vattenkurbolaget beslutade att resa en minnesvård över honom i
Badhusparken. Det är oklart om det någonsin blev av. Nu
kom en nedgångsperiod för anstalten, och 1870 var det tal om
att lägga ner verksamheten och sälja inventarierna på auktion.
Men det kom inget bra bud, och i stället blev det en nystart
tack vare doktor Wilhelm Baggstedt (1834–1888). Anläggningen renoverades och det kom till fler omklädningsrum,
duschar och nyheter som elektriska bad och tallbarrsbad.
Baggstedt blev senare stadsläkare i Hjo och där är den välbevarade Baggstedtsgården en av den idylliska trästadens stora
sevärdheter i dag.
År 1871 hade också den nya nöjesparken Rullan öppnat i
Badhusparken, och det bidrog till att förstärka platsens popularitet. Men för vattenkuranstalten gick det ändå tungt.
Vinsterna var obetydliga och slutligen lades verksamheten
ner 1902 och husen revs. Den siste ansvarige läkaren var förresten Gotthilf Stéenhoff, gift med feministen och dramatikern Frida Stéenhoff.

Varför finns ett sodom i bredsand?
Fråga: Ute i Bredsand/Stockvik finns ett ställe som heter
Sodom, i alla fall enligt kartor på Eniro. Var kommer detta
bibliskt tveksamma namn ifrån och varför just därute? Leelene Karlsson, Sundsvall
Svar: Ett namn som Sodom väcker förstås frågan om vad
folk sysslade med därute förr! I Bibeln är Sodom en stad där
invånarna lever omoraliskt. Det handlar inte bara om sexuella utsvävningar utan också om trakasserier och överfall på
främlingar. Guds vrede drabbar staden, och i första Mosebok
dränker han Sodom och Gomorra i eld och svavel.
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