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Abstract
Rolf Näslund: Studier i Härnösands bebyggelshistoria 1585-1800-talets mitt. Del I.
Samhällshistorisk bakgrund, planutveckling och offentlig bebyggelse. (English summary:
Studies in the architectural History of Härnösand from 1585 to about 1850. Part I.)
The aim of the thesis is to investigate the main stages of the physical development of
Härnösand. The investigation includes not only buildings, but also streets, quays, bridges
and other establishements which form an essential part of the physical environment. Since
comparatively few buildings from the period have been preserved, the material for the theses
has mainly been collected from archives, it has been the author's ambition to find a mate rial
which can be used in antiquarian contexts as much as possible. The theses is mainly arranged
as follows:
1. Historical background. An outline of the economic, administrative and so cial develop
ment.
2. The physical development of the town. The development of the inhabited areas of the
town is described on the basis of preserved maps. In particular, suggested revisions of existing
town plans are studied, and to what extent these were effected. In addition the development
of the stipulations for buildings, such as the fire stipulations and the architectural stipulations
are studied.
3. Public buildings and establishements. A technical and historical description of the
church, the town hall, streets, bridges, etc is given. Particular attention is paid to
monumental buildings which are interesting from the point of view of the history of art,
especially the county governor's house by Olof Tempelman built in 1790 in neo-classistic
style, and the »gymnasium« from 1791 with its unique, round pillared hall. The old hospital
from 1788 is also stressed as an example of neo-classistic stone architecture »translated« into
wood.
In a subsequent Part II private buildings will be treated. There the social and geographical
distribution of buildings of defferent kinds (dwelling-house, wash-house, cowshed etc) will
be studied. The physical shape of these different buildings will also be described - main types
and variants of these. A special chapter will be devoted to the development of building
techniques. A description will be given of the development of wooden panelling, housepaints, tiled roofs etc. Part II will also include an aesthetic analysis of the town milieu with
special emphasis on local traditions of style.
Key words: urban history, town planning, neo-classistic architecture,
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Författarens förord
När min avhandling nu föreligger klar, vill jag rikta e tt varmt tack till alla dem som bistått
mig i arbetet. Främst vill jag då nämna mina handledare professor Folke Nordström samt
docent Per G Råberg vilka samtidigt haft ledningen av forskningsprojektet »Norrländska
städer och kulturmiljöer« inom vilket avhandlingen utgör en delrapport. De har med goda
råd och konstruktiv kritik haft ett inspirerande inflytande på mitt arbete. Till mina kollegor i
forskarseminariet vill jag även rikta ett tack för givande diskussioner. För stöd och upp
muntran och all p raktisk hjälp tackar jag mina arb etskamrater på konstvetenskapliga institu
tionen samt vid Länsmuseet - Murberget i Härnösand.
Ett varmt tack för all vänlighet och hjälpsamhet går till personalen på universitetsbiblio
teken i Umeå och Lund, samt landsarkivet och andra myndigheter i Härnösand.
Jag vill också framföra ett hjärtligt tack till J C Kempes Minnes Fond, Fondet for DanskSvensk Samarbejde, samt Evers & Co:s fond for svenske videnskabsmaends studier i
Danmark, vilka genom generösa stipendier möjliggjort omfattande studieresor i Sverige oc h
Danmark.

Härnösand i april 1980
Rolf Näslund

Inledning
Vid Umeå Universitets institution för konstveten
skap bedrivs sedan ett antal år ett omfattande bebyggelsehistoriskt forskningsprojekt benämnt »Norr
ländska städer och kulturmiljöer«. Riksbankens Jubi
leumsfond samt Statens Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsråd har fr.o.m. sommaren 1976
genom forskningsanslag finansierat arbetet på en rap
port rörande delprojektet »Studier i Härnösands
bebyggelsehistoria 1585-1800-talets mitt«. Förelig
gande arbete utgör den första delen av denna rapport.
Uppdelningen i två rapportdelar sammanhänger
med att jag haft den stora förmånen att få utnyttja
rapport-texten som avhandlingsarbete.
Rapporten i si n helhet har bedömts vara för omfat
tande för att rymmas inom de rekommenderade
ramarna för en doktorsavhandling enligt 1969 års stu
dieordning. Det har därför befunnits lämpligt att i en
första del presentera den samhällshistoriska bak
grunden, stadens planutveckling samt dess offentliga
byggnader och anläggningar.
I en kommande del, som planeras bli av ungefär samma
omfång som den nu föreliggande, skall behandlas den
privata bebyggelsen varvid de olika byggnadsfunktio
nernas (mangårdsbyggnad, bryggstuga, fähus, sjöbod
etc) sociala och geografiska spridning presenteras.
Därtill kommer en beskrivning av respektive bygg
nadsfunktions fysiska utformning — olika huvudtyper
och varianter av dessa. Ett särskilt kapitel kommer att
ägnas den byggnadstekniska utvecklingen med ett stu
dium av etableringsförlopp och kvantitativ utbredning
av företeelser som t ex brädpaneler, husfärger, tegel
tak, kakelugnar etc. Slutligen kommer en estetisk
analys av stadsmiljön med urskiljande av lokala stil
traditioner, monumentalbyggnadernas influenser på
borgarbyggelsen etc.
Det övergripande syftet med rapporten har varit att
dels beskriva stadsmiljöns interna bebyggelsehistoriska
utveckling, dels att organisera detta material på ett
sådant sätt att det kan användas för komparativa
studier över större fält sammansatta av ett flertal
miljöer. Vägledande ifråga om textens disposition har
vidare varit att underlätta dess praktiska användbarhet
främst i antikvariska och planeringsmässiga samman
hang.
Som huvudkälla till framställningarna i ka p 1-3, har
för tiden före 1810 använts den excerptsamling som
utförts av framlidne rektorn vid Härnösands högre
allmänna läroverk, fil dr Gösta Bucht och som legat till
grund för dennes både kvantitativt och kvalitativt
imponerande verk »Härnösands historia I-II«. Bucht's

excerptsamling omfattar genomgångar av de i Härnö
sands landsarkiv förvarade: Härnösands stadsarkiv,
Härnösands domkapitels arkiv, Härnösands kyrkoar
kiv, Härnösands länsstyrelses arkiv samt Härnösands
läroverks arkiv. Från Uppsala Universitetsbibliotek
finns excerpter ur Nordinska samlingen och från Upp
sala landsarkiv ur Gävleborgs länsstyrelses arkiv. Av
Stockholmska arkiv har Bucht utnyttjat främst de i
Riksarkivet förvarade: överintendentsämbetets arkiv,
Kammararkivet med Sandbergska samlingen, Riksregistraturet, Städers acta, Städers skrivelser och besvär,
samt Kungliga brev. I samlingen ingår även excerpter
ut Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA) samt
Krigsarkivet.1
Gösta Buchts excerptsamling har varit av oskattbart
värde för genomförandet av denna forskningsuppgift.
Som ett särdeles belysande exempel kan anföras serien
Härnösands domböcker som för tiden fram till 1810
omfattar 123 volymer. Bucht uppger att genomgången
av detta material enbart för åren 1722-1810 tagit
honom en tid av mer än tre år. Som kontroll av tillför
litligheten i Buchts uppgifter har jag, innan jag tagit del
av hans material, gjort en total genomgång av serien
kyrkoräkenskaper och kyrkorådsprotokoll fram till år
1797. En jämförelse mellan dessa och i vissa fall även
mot originalen bekräfta med utomordentlig tydlighet
Buchts vederhäftighet och noggrannhet.
Ytterligare ett förhållande som gör Buchts samling
så värdefull är att den till sin karaktär verkligen är en
excerptsamling, d.v.s. rena avskrifter av källorna utan
värderande bearbetningar. På ett stort antal punkter
där dombokscitaten gett uppgifter av byggnadshistoriskt intresse, har jag jämfört med originalen för att
utröna i vad mån Bucht, vars primära syfte ju inte var
byggnadshistoriskt, har utelämnat fakta av sådant slag
och i sådan omfattning, att en förnyad totalgenomgång
av primärkällorna vore nödvändig för att en rättvi
sande bild av det byggnadshistoriska källäget skulle
erhållas. Det visade sig att de fakta som Bucht ute
lämnat genomgående var av trivial natur.
För perioden 1810-39 har jag utnyttjat magistratens
protokoll i ekonomiska ärenden2 vilka haf varit
givande, främst i fråga om de offentliga byggnaderna.

1

2

Se vidare Bucht I, sid 507-521 samt Bucht II sid 463-479, där
Bucht ger en mycket detaljerad redogörelse för sina arkivforsk
ningar. Excerptsamlingen förvaras i Härnösands landsarkiv
under signum : Enskilda arkiv C :4.
Efter 1803 är magistratens respektive rådhusrättens protokoll
upplagda på skilda serier vilket kraftigt underlättat arbetet.
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Jag har även gjort en genomgång av Härnösands dom
kapitels skrivelser till Kungl Maj:t för åren 1650 till
1764, dock med ett tämligen magert resultat. Den mest
betydande egna primärforskningen består i en total
genomgång
av
Härnösands
bouppteckningar
1709-1839 vilka omfattar ca 1600 st, samt de bevarade
brandförsäkringsvärderingarna för tiden 1783-1839
vilka totalt uppgår till ca 270 st. Dessa data har främst
kommit till användning för framställningen i rappor
tens del 2.
För kapitel 2, om stadens planutveckling, har jag
använt planer och kartor ur arkiv tillhörande Statens
lantmäteriverk Gävle, överlantmäterimyndigheten i
Härnösand, samt Riksarkivet.
I jämförelse med majoriteten av norrländska små
städer, torde det knappast vara någon överdrift att
påstå att Härnösand tillhör de bäst lottade när det
gäller utforskandet av stadens historia. Att Härnö
sands förhållanden blivit föremål för så många histo
riska studier hänger självfallet samman med stadens
unika ställning som ett norrländskt kulturcentrum.
Länsstyrelse och gymnasium gav staden ett intellek
tuellt befolkningsskikt som säkerligen utövat stort
inflytande på borgarbefolkningens kulturella oriente
ring, och som även innehöll medlemmar med kvali
ficerad vetenskaplig skolning.
Vid sidan av Gösta Buchts arbeten bör här nämnas
två ofullbordade och opublicerade, i stor skala upp
lagda stadshistoriker av landshövding S V Gynther
(1796-1873, landshövding i Härnösand 1851-62) 3 s amt
lektor H R Wåhlander (1839-1902, lektor i Härnösand
fram till 1875) 4.
Av mer begränsade studier må nämnas Otto Nor
bergs till stor del på egna källforskningar byggda
»Hernösands kungl. gymnasium« (1896). Ett par
stadsbeskrivningar av mindre format, som huvudsak
ligen återgår på Gynther och intressanta främst på
grund av sitt bildmaterial, är Kallstenius »Härnösand«
(manuskript 1916) samt Ahnlund-Carlgren-Hofrén:
»Härnösand« (1923). En allmän översikt över stadens
utveckling samt specialartiklar rörande skilda ämnes
områden ges i Svenska Stadsmonografier (1950).
Vidare bör nämnas Olsson-Wallins välskrivna och
populärt hållna volym »Härnösand genom seklerna«
1974.
Bland litteratur av memoar- och skönlitterär karak
tär, som behandlar livet i H ärnösand kan nämnas t ex
Lotten Dahlgrens »Norrländska släktprofiler I-II«
(1911) som behandlar tiden från sent 1700-tal fram till
1840-talet.
I fråga om beskrivningarna av enskilda byggnader
och anläggningar kan nämnas att det i regel inte varit
möjligt att ge dessa en helt enhetlig utformning med
hänsyn till det ofullständiga och disparata källmateria
10

let. Vad gäller kyrkan har däremot problemet varit att
källmaterialet varit så rikhaltigt att beskrivningen av
utrymmesskäl måst inskränkas till själva byggnaden
med uteslutande av inredning och utsmyckning.
Som tidigare nämnts inskränker sig de systematiska
källgenomgångarna till tiden före 1840. Detta har med
fört att beskrivningarna av byggnader och anlägg
ningar blivit kortfattade och ofullständiga vad gäller
deras öden efter denna tid.
I texten förekommer en stor mängd citat. Dessa har
återgivits ibland med exakt, ibland med «normali
serad« stavning.
Sammanfattningens översättning till engelska har
språkgranskats av fil dr Bengt Odenstedt, Umeå.
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Gynthers »Samlingar till Härnösands (och Norrlands) historia
I-III« förvaras på länsmuseet-Murberget i Härnösand.
Wåhlanders manuskript och excerpter ingår i Härnösands dom
kapitels arkiv, vol J 111:4, HLA.

1. Samhällshistorisk bakgrund.
1.1 Stadens geografiska belägenhet och
omgivningens topografi.
Härnösands stad, (från 1971 införlivad med Härnö
sands kommun), ligger på Härnön vid Bottenhavets
kust i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län,
I kyrkligt hänseende tillhör staden Härnösands stift.
De närmaste städerna är i söder Sundsvall på 55 km
avstånd, i norr vid Ångermanälven Kramfors på 53 km
avstånd, och den vid kusten belägna Örnsköldsvik dit
avståndet är ca 110 km.
Ångermanälvens nedersta lopp består av en bred
havsvik i vars sydligaste del Härnön är belägen, ön har
en yta av ca 39 km2 och en största utsträckning av ca
10x7 km. På sin högsta punkt, Vårdkasberget, når den
175 meter över havet. Mitt emot, på fastlandssidan når
Gådeåberget 140 m.ö.h. och det söder om Gådeåbäcken liggande Spjutåsberget, 204 m.ö.h. Landskapet
kring älvmynningen präglas av en djupt sönderskuren
kustlinje med starka kontraster mellan djupa fjordar
och höga halvöar och öar. Vid Skuleberget (ca 70 km
N om Härnösand) når högsta marina gränsen 284
m.ö.h.
Detta innebär att Härnön med omgivningar efter
senaste nedisningen legat helt under vattenytan. Land
höjningen i trakten av Ångermanälvens mynning, upp
går till ca 1 cm/år.
Stadsområdet är beläget på västsidan av öns NVspets, där sundet mot fastlandet är som smalast. Om
rådet är kuperat och på sina håll har berget gått i dagen
men strandremsan har dock varit av tillräcklig bredd
för att rymma den första stadsbebyggelsen. Slutt
ningarna in mot öns centrala delar har till största delen
varit skogklädda med inslag av sanka myrmarker som
senare uppodlats. Omedelbart söder om stadsområdet
löpte en mindre bäck, som möjligen kan ha använts
som färskvattenkälla. Sundets vatten är bräckt och
otjänligt som dricksvatten.
1.2 Bygdens ställning under förhistorisk tid
och medeltid.
De topografiska förhållandena gör det troligt att
sjöleden söderut från de redan under förhistorisk tid
rikt utvecklade bygderna kring Ångermanälvens nedre
lopp,5 gått fram genom sundet mellan Härnön och
fastlandet, (fig 1).
Härnöns fornlämningar består huvudsakligen av
rösen och flacka högar vilka indikerar bosättningar
under bronsålder och järnålder. Inom staden Härnö
sands område fanns även två högar till storleken jäm
förbara med stormansgravar i Medelpad och Mälar
dalen. 6 Ett flertal av öns ortnamn har slutändeisen

Fig 1.

Västernorrland under yngre järnålder.
(Efter Friberg, Vägarna i Västernorrl. län, 1951).

»-hem« eller »-sta« vilka också antyder ett förhisto
riskt ursprung. Vid Härnöns nordvästra udde låg på
1500-talet de två byarna Hov och Fågelsta på vilkas
mark staden Härnösand kom att anläggas. Namnet
»Hov«, som regelmässigt kan sättas i samband med
hedniska kultplatser, förekommer i Ångermanland
endast på Härnön och i Torsåkers socken. Sannolika
skäl talar för att »Hov-orterna« även utgjort administ
rativa lokalcentra under förkristen tid. 7 Härnön torde
alltså redan under järnåldern ha intagit en central plats
för sitt omland, sannolikt främst på grund av sitt
kommunikationsmässigt gynnsamma läge.
Den äldsta urkund som omnämner Härnön är date
rad 1374 och redogör för ärkebiskop Birger Gregerssons resa längs Norrlandskusten, varvid han besökt

5

6
7

En allmän redogörelse för bygdens ställning under förhistorisk
tid ges i Baudou-Selinge, Västernorrlands förhistoria, Motala
1977. Se även Hellman Bo: Härnösandsområdets forntid (Boken
om Säbrå, kommunens och socknarnas historia, Säbrå, Häggdånger, Stigsjö, Viksjö, Hemsö). Härnösand 1971.
Ekdahl N J, reseberättelse 1827 omnämner en h ög med diam ca
40 m och 5 m höjd. (ATA)
Bucht Gösta, Hedniska kultorter i mellersta norrland. Härnö
sand 1920.
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»en hamn kallad Hernösundh i Hernö socken i
Ångermanland. 8 Som handelsplats nämnes Härnösand
första gången i ett kungligt brev 1461 där orten besk
rivs som »olaga hamn«.9 Huruvida marknadsplatsen
på Härnön redan vid denna tid hade gamla anor, är
osäkert, men den centrala karaktär som orten synes ha
haft under äldre tider gör detta troligt. Några arkeolo
giska eller andra direkta vittnesbörd härom finns
emellertid inte. Ej heller finns några uppgifter som
tyder på att marknadsplatsen skulle ha använts vid
andra tider på året än vid Korsmässotid (14 sept.)
Angående den exakta platsen för korsmässomarknaden kan ingenting bestämt sägas. En allmänt god
tagen uppfattning att den hållits på den s.k. korsmässudden, söder om staden (fig 3) bestyrks av det;
faktum att namnet »Korsmässudden« redan 1690 upp
ges ha gammal hävd 1 .Av intresse i sammanhanget är
en domboksnotis från 1752 rörande en tvist om under
hållskyldigheten för stadsbron. Tre Härnöbönder
meddelar att de av sina förfäder hört berättas »huru en
bro varit dragen över sundet något mer i söder, innan
staden blev anlagd, till kommunikation emellan Säbrå
och Härnö socknar, vartill stenkistor vid bägge landen
ännu synas« 2
Uppgiften om att en äldre bro varit belägen söder
om staden, (tydligen i närheten av platsen för Kors
mässmarknaden ?) har inte kunnat beläggas i äldre
källor. Att traditionen om en sådan bro varit allmän
vid 1700-talets mitt framgår av Hiilphers uppgift om
»Hornsandabru, (bro) har i synnerhet fordom warit
märkelig, emedan kjöp och byten der blifwit slutne
och många sjöbodar der inwid anlagde« 3
Ett studium av nivåkartan (fig 2) där femmetersnivån antas motsvara strandlinjen omkring år 1500,

8
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Bucht I, sid 8-10. 1461 skrivs namnet »Hernaesand«. Ord
stammen »härn« kommer troligen av »haern« = huvud, kulle,
topp. Beteckningen skulle kunna syfta på öns utseende från
sjösidan, hög och med brant sluttande sidor. Jfr beskrivningen i
not 1, sid 12, av öns förträfflighet som sjömärke. Se Hellquist
Elof: Svensk Etymologisk Ordbok, 3:e uppl. Malmö 1957, sid
388, samt Bucht Torsten: Ortnamnen i Västernorrlands län,
Lund 1955 sid 101-102.

Bucht I, sid 12.
I en beskrivning av staden, som magistraten avger år 1690 för
Erik Dahlbergs »Suecia antiqua et hodierna« omtalas att:
»Hernön är en kringfluten insul 2 mil i om krets, belägen i stora
hafsjön, som gifver dem sjöresandom in sunu bothnico en god
känning förmedelst sin hafvande högd, och skiljes ifrån fasta
landet genom ett sund tvenne bösseskott ofver, deruti tvenne små
holmar ligga, en half mil ifrån utloppet af Ångermanlands elf,
som faller midt igenom landet ifrån de nordiska fjällen. Hwilken

Fig 2. Nivåkarta över Härnösand. 5-meterskurvan markerad.
Denna motsvarar ungefär strandlinjen omkr. år 1500.

visar att sundets bredd vid Korsmässoudden uppgått
till ca 500 m. Med tanke på de betydande anläggningsoch underhållskostnaderna för en körbro med så
ansenlig längd förefaller ett sådant byggnadsverk
orimligt stort i f örhållande till Härnöns ringa befolk
ning och den endast en gång om året hållna mark
naden. Ordet »bru«, (bro) är här snarare synonymt
med »brygga« (jfr brobänk) och de i vittnesmålen
omtalade stenkistorna torde — om de ens existerat —
ha utgjort angöringsplatser för fartyg under marknads
tiden.
Någon permanent bebyggelse av betydenhet torde
således inte ha funnits på platsen före stadens anläg
gande. 4

2
3

beqwäma situation i for dna tider bragte landets inbyggare att på
bemälde ö en viss tid om året, nemligen om helige kors tid (14
sept.) tillsammans komma att der icke allena lefverera sine
utlagor till kronones uppbördsmän utan också förbyta sine varor
med upländren, ifrån Gefle, Stockholm, Vesterås och Strängnes,
som dit förts, hvilket ställe, der de haft sin bytesplats än idag
kallas korsmessudden...« Härnösands dombok 1690 22/11.
Härnösands dombok 1752 3/2.
Hiilphers stöder sig på två akademiska avhandlingar: Norlin
Jonas, De Facie Angermannieae antiqua et nova... Uppsala 1728,
samt Ström Eric, De Angermanniae, (Ångermanland.
Akademisk afhandling af Erik Mickelsson Ström; Från latinet
öfversatt af Erik Modin. Hernösand 1905). Ingen av författarna
redovisar trovärdiga källor och argumentationen är av så
fantiserande karaktär att verken knappast kan tas på veten
skapligt allvar. De analyseras ingående i E hnmark Elof: Ångermanländsk hembygdsforskning på 1700-talet. (Norlandica.
Skriftserie utgiven av Norrlands nation i Uppsala. I. Uppsala
1939)
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Det förmodade läget av Korsmässmarknaden är den mot väster
framspringande udden strax söder om Härnösands stad. På fast
landssidan är Säbrå k yrka och prästgård utmärkta. En prickad
linje utmärker kustlandsvägen samt den från Säbrå via Bondjö
gående anslutningsvägen mot Härnösand.

Fig 3.

Tabvla Geographica öfver Hernöön och Hernösandz Stadh
sampt Säbrå, Stigsiö och Hägdånger socknar... Anno 1646,
af Jacob Chistophersson Steenklyft.
Statens Lantmäteriverk, Gävle.
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anlagda städerna, framträder tydligt tre ambitioner i
den förda politiken: att stärka kontrollen över exploa
teringen av de mellansvenska bergslagerna, att konso
lidera kolonisationen av de norrländska och finska
områdena kring Bottenhavet och Bottenviken, samt att
kontrollera handeln inom dessa vidsträckta områden,
att skapa militära stödjepunkter på strategiskt viktiga
områden i rikets periferi.
Av de- bottniska städerna är endast Gävle och Raumo
av medeltida ursprung. De anlagda städerna ingick
som tänkta kristallisationspunkter i ett hierarkiskt
ekonomiskt system, som i sin ideala utformning var
helt integrerat i c entralstatens juridisk/politiska makt
struktur. Varje stad tänktes som centrum i en ekono
misk region till vilket i princip allt handelsutbyte skulle
vara koncentrerat. Omlandets överskott av råvaror och
jordbruksprodukter skulle avsättas via städernas
handelsmän vilka omvänt hade att tillgodose lands
bygdens behov av salt och andra importvaror.
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1.3

Svenska och finska städer vid Bottenhavet och B ottenviken,
anlagda under 1500- och 1600-talen.

Allmänt om 1500- och 1600-talens svenska
stadsgrundningar.

Anläggandet av staden Härnösand var inte före
skrivet av några lokalt kända behov utan helt och hållet
ett uttryck för centralmaktens politiska ambitioner.
De övergripande motiven för stadsgrundningar
under denna period synes kunna sammanfattas i bilden
av den under senmedeltiden etablerade nationalstaten i
vilken nu kungamakten strävar att konsolidera sin
politiska, ekonomiska och administrativa kontroll över
riket. För Sveriges del sammanfaller denna period med
rikets uppstigande till rangen av europeisk stormakt.
Denna mycket resurskrävande expansion har givetvis
accentuerat centralmaktens strävan till uppbyggnad av
en administrativ-ekonomisk struktur nödvändig för att
på sikt kunna hålla samman det växande riket. I denna
bakgrund ligger sannolikt mycket av förklaringen till
det anmärkningsvärt höga antal stadsgrundningar, som
Sverige uppvisar, i f örhållande till de nordiska grann
länderna. (fig 4)5 Med avseende på lokaliseringen av de
14
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Bucht I, sid 17, »Anmärkningsvärt är, att det ännu långt efter
stadens anläggning säges om dess inbyggare att de bo »På Härnö
sand« istället för »i Härnösand«. Detta förklaras därav, att ordet
från början betecknade en strand, icke en bebyggd ort«.
Ang Korsmässmarknaden, se t ex:
Nordlander Johan: Korsmässmarknaden. (Norrländska sam
lingar häfte 11 111:1) Tierp 1933.
: En episod från K orsmässmärknaden i H ärnö
sand 1577. (Från H ärnösand och dess omnejd
I) Härnösand 1923.
: Om Härnösand och Härnön före stadens
grundläggning (Från Härnösand och dess
omnejd I) Härnösand 1923.
: Att spela på oxen. Ett folknöje på d en gamla
Korsmässan. (Från Härnösand och dess om
nejd III) Härnösand 1924.
Se t ex Urbaniseringsprosessen i Norden. Del 2. De anlagte
steder på 1600-1700 tallet. Det XVII nordiske historikermöte
Trondheim 1977. Oslo 1977.

Framställning och distribution av h antverksprodukter
till avsalu, var också ett borgerskapets privilegium.
Genom att på detta sätt tvinga regionens varuflöde att
passera staden, skapades förutsättningar för en effektiv
kontroll och beskattning. För centralmakten var det av
största betydelse att på detta sätt, i krigstider kunna
mobilisera ekonomiska resurser. Avsikten var även att
genom centrala initiativ kunna stimulera näringslivet
genom införandet av nya produkter och tekniker.
Kapitalets koncentration till städerna avsågs skapa
ekonomiska baser för en begynnande industrialisering
(manufakturer), som skulle ledas och stimuleras
genom centrala initiativ. Städerna var även inbördes
rangordnade i »stapelstäder«, med rätt till egen utri
keshandel, samt »uppstäder« vilka saknade denna rätt.
Detta merkantilistiska system med sin hårda reglering,
visade sig emellertid i praktiken föga livskraftigt. De
bottniska städerna förde i likhet med majoriteten av de
övriga anlagda städerna, en tynande tillvaro under
1600- och 1700-talen. Den ekonomiska och befolk
ningsmässiga tillväxten skedde i stället i de äldre
städerna med medeltida ursprung. 6 Först med
utrikeshandelns frisläppande i och med bottniska
handelstvångets upphörande 1765, begynner norr
landsstädernas expansion.

1.4 Härnösands grundande.
De kungliga förbuden mot handel vid de många
»olaga« marknadsplatserna utefter Norrlandskusten,
hade visat liten eller ingen verkan. Ett alternativt sätt
att bringa handeln under kontroll var att anlägga städer
vid de gamla marknadsplatserna. Gustav Vasa utfär
dade 1560 ett påbud om att en stad skulle anläggas i
Hudiksvall och att de norrländska landsköpmännen
skulle flytta in där. Det dröjde dock ända till 1580
innan denna stad kom att grundas. Det första bevarade
dokumentet rörande Härnösands grundande utgöres
av ett brev från Johan III till fogden över Ångerman
land Hans Andersson, daterat 1584 14/3 7 Brevet upp
manar landsköpmännen i Ångermanland att »medan
åkeföret är låte framkomme virke och timber till
Hernösand och sedan i vår begynna oppå at fullfölje
med byggningen, så framt vi icke skole stämpe dem på
en annan stad uti Lijfland eller det vundne Ryssland
der besittie de köpstäder, som af vårt krigsfolk och
eljest i desse forledne feijdeår äre blefne förhäriade...«.
Detta deportationshot kombinerat med löfte om
goda privilegier upprepas i ett brev 1584 3/6.8
Konungens argumentation hade god verkan och i si tt
brev till fogden 1585 11/3 konstaterar han att de till-

ämnade borgerskapet nu hade byggt upp några sjö
bodar och fört fram timmer för fortsatt byggnation.
Men för att dessa »landsköpmän, hvilke wi förnimme
fast tröge äre att boflyttia dit« inte ytterligare ska
förhala inflyttningen till staden förebärande brist på
mulbete, befaller han att tre av de närmast liggande
hemmanen redan under 1586 skall läggas under staden.
Ägarna till de exproprierade hemmanen skulle gottgöras med kronojord någon annanstans i landskapet.
Härnösandsborna tillerkändes även fritt strömmings
fiske vid Härnön och Lungön, monopol på brädhandeln i Ångermanland samt frihet från alla
utskrivningar.9 Utförliga privilegier skulle komma att
utfärdas så snart borgerskapet inflyttat i staden.
Byggnadsarbetena synas ha gått planenligt, att döma av
Konungens brev till den nye fogden Per Ericsson 1586
6/1, där det omtalas att borgerskapet i »den nybygde
staden Hernösand« hade sänt bud till Konungen med
begäran om privilegier i likhet med de som tidigare
meddelats Hudiksvall. De första privilegierna, som nu
utfärdas, omfattar seglationsrätt »såväl åt Ryssland
som annorstädes«, samt äganderätt till de tre tidigare
omnämnda hemmanen i »Hofsbij« vilkas tidigare ägare
skulle kompenseras av »prestebolen vid annexerna uti
södra prosteriet«. Vidare tilläts de uppköpa landets
skinnvaror efter det att kronans behov hade blivit
tillgodosett.1 1587 8/2 erhåller borgerskapet 5 års frihet
från alla b orgerliga pålagor under förutsättning att den
som åtnjutit friheten skulle förbli boende i staden
ytterligare 5 år.2 Privilegierna utvidgas till att omfatta
rättighet till handel med alla inrikes köpstäder samt
förtur till alla Ångermanlands exportvaror, som
kronan inte gjorde anspåk på. Köpmän från andra
städer fick inte bedriva direkthandel med allmogen
annat än vid korsmässomarknaden vilken liksom
tidigare skulle vara »frimarknad«.

6

7

8
9
1
2

se t ex Heckscher Eli, Den ekonomiska innebörden av 1500- och
1600-talens svenska stadsgrundningar. Historisk tidskrift 1923.
Stockholm 1923.
I d en 1690 upprättade stadsbeskrivningen uppges att påbud om
stadens grundläggning skulle ha utfärdats redan 1583. Brevets
formulering »op bygge den kiöpstad som K Maj :t befalt hafver«
antyder att det här är fråga om en upprepning av en redan tidigare
given befallning. (Riksregistraturet 1584 14/3 RA)
Se även Bucht Gösta, Härnösands grundläggning (Arkiv för
Norrländsk Hembygdsforskning 1921) Härnösand 1921. sid 86
ff.
Skrivelser från Kungl Maj :t. Härnösands stadsarkiv E 1:1
Skrivelser från Kungl Maj :t. Härnösands stadsarkiv E 1:1
Kammararkivet Norrl Handl 1587:1, RA.
Vid frihetstidens utgång 1592, synes den ha förlä ngts ytterligare
ett år. Bucht I, sid 34.
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Fig 5.

Inflyttningen till staden förefaller ha gått trögt och
motvilligt. Konungen klagar i ett brev 1590 2/1 3 ö ver
att borgerskapet i stor utsträckning fortfarande bor ute
på sina hemman och uppenbarligen endast sporadiskt
använder gårdarna i staden. Borgarna åläggs nu att
definitivt bosätta sig i staden. I annat fall hotar
Konungen med att dra in deras hemman till kronan.
Detta maktspråk till trots, förekom det ända in på
1700-talet att borgare ägde och åtminstone tidvis
bebodde lantegendomar.4
De landsköpmän, som kom att utgöra Härnösands
första borgerskap, var i huvudsak rekryterade från
Ångermanland. Enstaka inflyttare kom även från
Hälsingland, Västerbotten, Finland och Jämtland.5
Fogden över Ångermanland, som tidigare varit
bosatt på Kungsgården i Bjärtrå, flyttade i och med
stadens anläggande till Fågelsta, som från 1594
benämdes kungsgård6. I samband med Karl IX:s
besök i staden år 1602 synes denne ha beslutat om
kungsgårdens flyttning till en ö, (nuvarande Kronholmen, jfr b enämningen »kongsholmarne« på kartan
fig 20) med Bondsjö by, som underlydande ladugård.
Den nya kungsgården benämndes Härnöholm och det
synes ha varit konungens avsikt att där uppföra
stenhus och möjligen även befästningar i likhet med
vad som var fallet i Vasa och Uleåborg på finska sidan.
Dessa planer kom av allt att döma inte att realiseras
utan kungsgården torde ha byggts av trä på traditio
nellt vis 7. Om dess utseende och exakta läge, utöver
vad den äldsta stadskartan (fig 20) meddelar, är ingen
ting känt. År 1612 påbjöds av Gustav II Adolf att
Bondsjö ladugård skulle läggas ned. Hur länge därefter
kungsgården Härnöholm ägde bestånd är likaså
obekant8. Den synes emellertid ha existrerat ännu
1641.9
Stadens sigill, visande »en Suart bäffuer medh en
giedda i munnen«, fastställdes av Johan III år 1586 1.
16
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Härnösands stads sigill. Fastställt av Johan III ar 1586.
(Efter Bucht I)

Stadens styrelse.

Stadens styrelse bestod av borgmästare och rådmän.
I sin dömande funktion benämnes denna församling
rådhus- eller »rådstugurätt«, i sin förvaltande funktion
»magistrat«.
Under stadens första decennier synes antalet borg
mästare ha varit två, dels den inom borgerskapet valde,
dels en av Kungl Maj:t tillsatt borgmästare. Den senare
torde ha avsetts som garant för att Kronans intressen
sådana de kommit till uttryck i stadsprivilegierna,
skulle tillgodoses samt att tillföra stadens ledning en
administrativ och juridisk kompetens ; egenskaper som
sannolikt varit tämligen lågt utvecklade inom det
nyblivna, i många fall illitterata borgerskapet. När
systemet med dubbla borgmästare övergavs är oklart,
sannolikt skedde det under 1600-talets början.2
3
4
5
6
7

8

Bucht I, sid 21.
Bucht I, sid 21, 33.
Bucht I, sid 32.
Bucht I, sid 27-29.
Talet om stenhusanläggning saknar emellertid inte fog eftersom
fogderäkenskaperna för år 1609 omtalar att det till byggningen på
konungzholmen levererats så mycket som 23 tunnor kalk.
Någon betydande byggnad kan dock knappast ha blivit resultatet
eftersom källorna i fortsättningen inte omtalar något stenhus
vilket borde ha varit fallet om ett sådant hade funnits. (Kammar
arkivet RA.)
Bucht I, sid 47-49.

9 Bucht I, sid 65.
1 Bucht I, sid 41.
2 Troligen skedde detta 1602, då s taden i Karl IX j »rivilegiebrev
tilläts bruka stadslagen (Magnus Erikssons stadslag från 1300talets mitt) efter att tidigare ha stått under direkt Kunglig
uppsikt, dvs. stadens förhållanden hade reglerats genom Kung
liga brev. Åren 1647-1652 tillsatte även Kungl Maj:t en egen
borgmästare, som fungerade vid sidan av den valde. (Bucht I, sid
269.
Se även Nordlander Johan: Från det Härnösand som fordom var.
De äldsta borgmästarna i vår stad. (Från Härnösand och dess
omnejd I) Härnösand 1923.

Antalet medlemmar i rådet (rådmän) tycks under
den första tiden ha varierat något, men stabiliseras
under 1600-talet till att bestå av 5 ordinarie samt ett
varierande antal bisittare. Från 1700-talets början
benämns dessa »extra ordinarie«. Mandattiden för
borgmästare och rådmän var ett år. Ärenden av större
betydelse för hela staden brukade behandlas vid
»Allmän rådstuga« då hela borgerskapet var församlat,
men vanligen bestod rätten endast av borgmästare och
rådmän.3 Systemet med allmän rådstuga tycks emeller
tid ha blivit alltför ohanterligt och därför år 1727 ersatt
av en vald församling »stadens äldste«, bestående av 12
medlemmar av borgerskapet, »vilka tillika med magi
straten komma tillhopa uti angelägna förefallande mål,
som ekonomien och staden angå kunna«.4 1759 synes
antalet »äldste« ha utökats till 24 st av vilka respektive
societet5 skulle utses 12 st handlande, 6 st hantverkare,
6 st fiskare.Allmän rådstuga skulle hädanefter ej
sammankallas.6 1690 omtalas första gången den
fördelning av arbetsuppgifterna för rådmännen, som
sedan kom att bli bestående: två rådmän sattes att
övervaka brandskydd och allmänna ordningsfrågor,
ombesörja arvsskiften, upprättandet av inventarieför
teckningar och dylikt, hålla uppsikt över tiggeriet och
»löst folk« m.m. Två rådmän skulle ha uppsikt över
stadens publika byggnader samt slutligen två ansvara
för bevakningen av stadens inkomster och privilegieenliga rättigheter.7 Samma år kommer även e tt förslag
om inrättande av en »kämnärsrätt«, en underrätt där
enklare mål skulle avhandlas, med appellrätt till råd
husrätten.8 Förslaget syns emellertid inte ha lett till
någon åtgärd. Rådhusrättens juridiktion omfattande
endast det område som låg innanför tullportarna,9
området därutanför låg under landsrätt.
För stadens ekonomiska förvaltning inrättades år
1800 den s.k. sjumanskammaren eller ekonomi
kammaren, som utövade tillsyn över stadens räken
skaper. Kammaren skulle bestå av borgmästaren, två
rådmän samt fyra medlemmar av stadens äldste. Den
var verksam fram till 1844, då drätselkammaren
bildades1 .

Stadens
administrativa
funktioner och
tjänstemän.
Vid valborgsmässorådstugan utsågs inte bara borg
mästare och råd. Även en mängd andra offentliga
sysslor och tjänster fördelades genom val eller efter
turordning bland borgerskapet. Till funktioner och
antal varierade de på detta sätt tillsatta tjänsterna år
från år och allteftersom de blir mer kvalifikationskrävande eller ekonomiskt omfattande, tenderar de att

bli tillsatta med ordinarie befattningshavare. Under det
sena 1640-talet synes detta »direktdemokratiska«
system ha varit som mest omfattande.2 Som tjänstemän
med rent administrativa funktioner utsågs: Stads
skrivare,3 , (även benämnd stadsnotarie eller stadssyndicus), med uppgift att föra och renskriva dom
protokoll och dylikt. Stadskassörstjänsten, omtalas
först 1680. Under åren 1690-1763, var den förenad
med stadsskrivaretjänsten. Aktuarie4 fanns fr.o.m.
1769. Kämnärerna 5 var i regel två till antalet och hade
till uppgift att gå runt bland borgerskapet för att
uppbära skatter och avgifter. De hade även vissa
polisiära funktioner såsom kontroll av efterlevnaden av
ordningsstadgor och dylikt. 1738 tillkom, som
biträden till kämnärerna, två exekutionsbetjänter.
Kämnärsbefattningen omtalas senast 1770. Ombe
sörjandet av uppbörden torde ha överförts på en
ordinarie tjänsteman senast 1808.
Byfogden,6 ansvarade för polisväsendet, kallade till
gångled och brandvakt etc. 1767 blev byfogdetjänsten
ordinarie, den benämndes därefter även »stadsbetjent«. Stadsfiskalen,7 (även benämnd strandridare,
eller utridare), hade ursprungligen i uppdrag av stadens
handelsmän, att bevaka och beivra eventuell olaga
handel inom och utom staden. Han kom sedemera att
fungera som stadens »allmänne åklagare«. 1755 ställdes
fiskalstjänsten under justitiekanslerns överinseende.
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Härnösands dombok 1681 23/7. Det viktigaste var »Valborgs
mässorådstugan«, som hölls omkring 1/5. Till detta tillfälle
koncentrerades viktiga ärenden såsom de årliga rådmans- och
borgmästarevalen, och andra angelägenheter i vilka beslut måste
fattas innan fiskerskapet drog ut till fiskelägena över sommaren.
Härnösands dombok 1726 8/2. Jfr även Bucht II, sid 322-23.
Under 1760-talet fördelades borgerskapet på tre olika »societeter«, Handlandesocieteten ca 1761, Hantverkssocieteten 1768,
samt Fiskaresocieteten 1765. (Bucht II, sid 208, 285, 306).
Härnösands dombok 1759 19/11.
Härnösands dombok 1690 29/4.
Härnösands dombok 1690 29/4.
se t ex Härnösands dombok 1801 13/10 vari omtalas marknads
platsen utanför stadens tullport där e n bonddräng hade ridit så
ovarsamt att landshövdingen fått hatten avslagen. Rådhusrätten
förklarar att händelsen inträffat utanför stadens jurisdiktionsområde och därför inte kunde befatta sig med saken. Denna och
andra oordningar som förekom vid den s.k. Oxmarknaden
vilken av tradition hade hållits utanför stadsporten medförde att
marknaden 1811 flyttades in på stadens mark »wid den s.k.
djeknehögen« just för att få juridisk möjlighet att upprätthålla
ordningen. (Magistratens kungörelse 1811 30/9)
Bucht II, sid 329.
Bucht I, sid 268.
Bucht I, sid 274.
Bucht II, sid 313.
Bucht I, sid 276-277, Bucht II, sid 314-315.
Bucht I, sid 277-278, Buchtìl, sid 314-315.
Bucht I, sid 318, Bucht II, sid 313-314.
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Stadstjänare,8 även kallad stadsvaktmästare, var en
ordinarie polisbefattning underställd byfogden. Stads
tjänaren kunde även användas till diversesysslor såsom
vårdringning, vakthållning, sotning av skorstenar etc.
Stadsprofossen,9 hade att verkställa bestraffningar
såsom risslitning (spöstraff) och dylikt. Stadslappen,1
var en lappman som åtnjöt stadens försvar samt fri
bostad (i en »koja på Härnöskogen«) mot att han två
gånger i veckan skulle infinna sig i staden »till efter
seende, om något osnyggt på gatorna finnas kan, då
han sådant bör bortskaffa« .2 Det ålåg även stadslappen
att tillse att ingen boskap fanns kringdrivande på
stadens gator och torg, att nedskjuta kringstrykande
hundar etc.3
Även vad beträffar den rent merkantila sidan av
stadens liv förekom en utbyggd kontrollapparat. Allt
salugods som fördes in i staden måste officiellt
bestämmas till kvantitet och kvalitet. Detta ombe
sörjdes av mätare, vägare och packare.4 Kontrollen av
att bräder till avsalu höll vissa stipulerade dimensioner
åvilade, enligt en kunglig förordning av år 1739, en
därtill förordnad brädvräkare.5
År 1722 hade staden indelats i å tta kvarter vart och
ett med en årligen utsedd uppsyningsman, som skulle
ha uppsikt över ordningens upprätthållande, efter
levnaden av brandskyddsbestämmelser o.d. Stadens
tillväxt medförde att man på 1830-talet delade 2:a
kvarteret på två uppsyningsmän. På samma sätt kom
6:e kvarteret att omfatta två bevakningsdistrikt,
Kronholmen repektive »Backen«.6

1.7 Länsstyrelsen.
Kungamaktens representation ute i landet bestod i
äldre tid av en kunglig fogde i varje landskap, vars
huvuduppgift var indrivning av skatter. Länsindel
ningen påbörjades 1620 i och med att ståthållare utsågs
för rikets olika delar, inför vilka fogdarna gjordes
redovisningsskyldiga.
Norrland och Österbotten utgjorde tillsammans ett
ståthållareskap. 1634 bildades ett norrländskt län med
Hudiksvall som residensstad. Ur detta utbröts 1637
Västerbotten och Lappland, som blev ett eget län med
residens i Umeå.7 Efter freden i Brömsebro 1645 då
Jämtland och Härjedalen införlivades med Sverige,
skedde ytterligare en klyvning i oc h med bildandet av
Härnösands län omfattande Ångermanland, Medelpad
och Jämtland. Hudiksvalls län kom att bestå av Gäst
rikland, Hälsingland och Härjedalen. Länsstyrelsen
bestod av landshövding, sekreterare och bokhållare
samt en befallningsman (fogde) för varje landskap.8
Redan 1654 sammanslogs emellertid dessa båda län och
18

residenset flyttades kort därefter till Gävle.9 Ånger
manland uppdelades 1668 i ett nordligt och ett sydligt
fögderi med var sin befallningsman.1
År 1762 utbröts Västernorrlands län med residens i
Sundsvall, bestående av Ångermanland, Medelpad och
Jämtland2. Beslut om residensets flyttning till Härnö
sand fattades 1776 och verkställdes 1778. Den läns
styrelse, som sålunda kom till Härnösand omfattade
landskansli, landskontor och lantränteri. Tjänste
männen utgjordes av landshövdingen, landskamrer
och landssekreterare, landsgevaldiger (— poliskons
tapel), enspännare (= vaktmästare) samt tre vakt
knektar3

1.8 Stadens inkomster och utgifter.
Normalt bestod stadens inkomster av avgifter för de
tjänster som administrativt tillhandahölls av staden.
Dessa uppbars under en mängd olika titlar, vilka till
numerär och kapacitet kunde variera betydligt. Några
av de viktigaste posterna var: »vretskatter« och »tomt
ören« (dvs. hyra för vretar och tomter ägda av staden),
arrendeavgift för »stadskällaren«, »krögerier« etc,
»gatubodpenningar« (= hyresavgifter av de handels
män som vid marknaderna nyttjade stadens salu
bodar), »strand- och vindbropenningar« (motsvarande
hamn- och bropenningar, dvs. avgifter för utifrån
kommande som förtöjde sitt fartyg vid stadens brygga
-vindbropenningar upptogs av alla som passerade
vindbron, även av fartyg tillhörande stadens borgare),
samt »vägare-«, »mätare-« och »packarepenningar«

8
9

Bucht I, sid 278-279, Bucht II, sid 314.
Bucht II, sid 316.
Tjänsten synes ha inrättats 1708. (Härnösands dombok 1708
24/10)

1 Bucht II, sid 188-89.
2 Härnösands dombok 1786 10/4.
3 På den sociala rangskalan intog stadslappen den allra lägsta posi
tionen. När en stadsprofoss uppmanas att skjuta ihjäl några
lösspringande hundar, vägrar han »sägande sig icke vara någo n
lapp eller skarprättare«. (Härnösands dombok 1776 19/2).
Tjänsten som stadslapp tillsattes så se nt som 1824. (Oeconomie
& politie protocol! 1824 13/7.
4 Bucht I, sid 282-283.
5 Bucht II, sid 49 och 217.
6 Härnösands oeconomie & politie protocoll 1837 29/4,
7 Bucht I, sid 52-53.
8 Bucht I, sid 73.
9 Bucht I, sid 97, 99.
1
2
3

Bucht I, sid 109.
Bucht II, sid 88.
Bucht II, sid 111-12.

(avgifter för kontrollen av det salugods som fördes in i
staden). Efter 1765 då staden fick stapelrättigheter,
tillkom även »tolagen« (en avgift proportionell mot
värdet av vid stadens tullhus klarerat gods.) Andra
inkomstkällor var »burskotten« (avgifter erlagda av
nytillkomna borgare), samt andel i »sakören« (bötes
belopp utdömda av stadens rådhusrätt).
Summan av dessa inkomster avsågs räcka till tjänste
männens löner och underhållet av stadens publika
byggnader och anläggningar. Eventuellt överskott
skulle tillfalla byggnadskassan, underskott kompen
serades genom uttaxering av borgerskapet. Som kom
pensation till Kronan för de förmåner som Konungen
genom stadsprivilegierna givit staden, ålåg det borger
skapet att svara för »båtsmanshåll«, utgivande av
direkt skatt i form av mantalspenningar och från 1627
boskapspenningar. 1622 tillkom »lilla tullen« som
uttogs fram till 1810. Denna tull gällde alla »ätliga,
slitliga och förnötliga varor«, som infördes i staden
från landsbygden och det var för bevakningen av denna
kronoinkomst som borgerskapet ålades att underhålla
staket, bommar och tullhus.4
Under kristider förekom även en mängd extra
pålagor av mer eller mindre varaktig natur. Däribland
kan nämnas bakugnspenningar, kvarntull samt accis på
slakt och bryggning.5
Stadens förvaltning var enligt 1622 års privilegier
underställd Kungl Maj:ts inspektion. Denna skärptes
alltmer för att under 1600-talets sista år nå fram till ett
fullständigt förmynderskap, som dock lindrades efter
Karl XI:s död.6

1.9

Befolkningskategoriernas rättsliga ställning.

I juridiskt hänseende kan stadens befolkning indelas
i följande fyra, från varandra skarpt åtskilda kate
gorier.
a) Borgerskapet, som bestod av stadens burskapägande näringsidkare av olika professioner. Villkoren
för att bli upptagen i borgerskapet (vinna burskap)
fanns reglerade i stadslagen och i lokala föreskrifter.
Den sökande skulle avge borgareed innebärande en
förbindelse att bo kvar i staden under minst sex år, att
fullgöra alla borgerliga onera, samt att till staden
erlägga en avgift, »burskott«, av varierande storlek,
under slutet av 1600-talet uppgående till 20-50 daler
kopparmynt.7 Infödda sökande kunde helt befrias från
avgift.8 Den sökande måste även, som garanter för att
han skulle fullgöra sina skyldigheter mot staden, för
sig ställa två borgensmän. Magistraten hade så att
bevilja eller avslå ansökan alltefter sin bedömning av
den sökandes kvalifikationer och behovet av represen-
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Statistik över burskap i Härnösand 1722-1840.
(källa: borgarlängder)
Tabellen sammanställd av Gösta Bucht.

tanter för den näringsgren denne representerade? Det
kunde också hända att burskapet avträddes, antingen
på grund av försummelser vad gällde fullgörandet av de
borgerliga skyldigheterna, eller så på egen ansökan.1
b) Ståndspersonerna. Dessa utgjordes dçls av
prästerskapet vari inräknas även lärarstaben vid gym
nasium och trivialskola, som judiciellt var underställt
biskop och konsistorium, dels av de tjänstemän inom
kronans förvaltningsapparat, som lydde direkt under
Kungl. Maj:t. Ståndspersonerna ägde ingen formell
rätt till inflytande på stadens styrelse men i ärenden av
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1

Bucht I, sid 61-64.
Bucht I, sid 281-285.
Bucht I, sid 162.
Bucht I, sid 291.
Härnösands dombok 1666 7/5 t ex : tre n ya borgare antogs men
»thessa gifva intet buhrskått efter de med sine hustrur infödde
äro«.
Se t e x Härnösands dombok 1748 15/10, där det klagas öv er att
det finns för många handlande i staden... 60-70 onyttiga borgare
och drängar... antalet har ökats genom regeln att när drängar farit
gårdfari i 12 år är de självskrivna till borgare.
Domboken 1755 30/9 meddelar hur fiskerskapet kommer
överens om att till förekommande av trängsel och att olärt och
oskickligt folk ej må antagas till fiskerinäring, »det ingen hädan
efter må till borgare uti samma näring antagas utom dem som
infödde äro och hos deras föräldrar därom kunnat inhämta nödig
kunskap, förrän han hos en eller flera fiskare i sex år tjänat oc h
inhämtat nödig kunskap såväl om själva fiskeidkandet som fisk
redskapens tillredande och lagande... «.
Se t ex Härnösands dombok 1711 27/2, vari uppmanas de
borgare som efter 1710 års brand begivit sig ut på landet att flytta
tillbaka till staden senast nästa vår, i annat fall s kulle de fråntas
sin borgarerätt.
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större betydelse för staden i dess helhet, brukade de
beredas tillfälle att delta i överläggningarna.2 Deras
rättigheter gentemot borgerskapet såsom avlönings
förmåner o.d. reglerades genom kungl. förordningar.
c) Tjänstefolk. I egenskap av anställd hos en hus
bonde av någon av de ovannämnda kategorierna, ägde
den anställde »laga försvar«. Detta innebar förutom
rätt att bo och vistas i staden, skydd mot att bli
behandlad som lösdrivare, samt även en viss t rygghet
vid iråkad sjukdom eller ålderdomssvaghet.3 En
särskild kategori utgjordes av stadens »försvarskarlar«.
Dessa var en rörlig arbetskraftsreserv av dagsverksar
betare som användes vid olika privata såväl som
publika byggnads- och underhållsarbeten o.d.
Eftersom de inte hade stadigvarande tjänst hos någon
enskild ägde de laga försvar direkt under staden, som i
detta avseende fungerade som husbonde.
En annan kategori som, vad gäller deras rättsställ
ning, torde kunna räknas in bland tjänstefolk, är
eleverna i gymnasium och trivialskola. Dessa stod
under skolans försvar och sålunda under konsistorii
domsrätt. I de inte ovanliga slagsmålen mellan stude
rande och lärgossar, dömdes sålunda de förra av kon
sistoriet meden de senare fick sina straff utmätta av
rådhusrätten. Tjänstefolk saknade politiska rättigheter,
lösdrivare, var en kategori
d) Försvarslösa y eller
människor som existerade men som gjorde det i
strid med gällande bestämmelser. De utgjordes av
sådana som saknade medel att själva försörja sig och av
självvalda eller påtvingade skäl icke var i tjänst hos
någon husbonde. Sådana personer fick inte uppehålla
sig i staden utan skulle när de påträffades förpassas till
sina respektive hemorter.4Som en kontrollåtgärd
härvidlag var det stadgat att ankommande resande
måste uppvisa giltigt pass utfärdat av myndighet på
avreseorten för att få uppehålla sig i staden. Förbudet
upprätthölls inte strikt, särskilt i krigs- och missväxt
tider förekom det att stora skaror av flyktingar och
nödlidande sökte sig till staden.

1.10 Försvar.
Borgerskapets bidrag till rikets försvar hade formen
av båtsmanshåll. Fram till 1752 ålåg det staden att
utrusta och avlöna 8 st ordinarie båtsmän till Kungl.
flottan samt 8 reserver till dessa (fördubblingsbåts
män). Enligt riksdagsbeslut detta år omvandlades dock
prestationen till en skatt uppgående till 30 daler silver
mynt per ordinarie båtsmanstjänst.5 Som motsvarighet
till våra dagars hemvärn, fanns från år 1700 e n stads
milis, sammansatt av i princip hela det vapenföra
borgerskapet. Den var organiserad efter rent militära
20

principer och leddes av en av magistraten utsedd stads
kapten.6
Efter 1700-talets mitt var borgargardet organiserat i
två kompanier omfattande infanteri respektive kaval
leri. Därtill kom artilleriet, som bestod av fyra kano
ner, inköpta till Adolf Fredriks besök i staden år 1752.
Dessa betjänades av en personal uppgående till 7-11
personer och kom så vitt känt endast till användning i
salutsammanhang. Borgargardet användes främst för
vakthållning vid marknader, parader vid högtidlig
hållandet av Kungliga bemärkelsedagar o.d.7 Någon
stridserfarenhet torde det inte ha haft.
Några fasta försvarsanläggningar av betydelse torde
inte ha funnits. Dock synes år 1713 ett blockhus ha
varit under byggnad, dess belägenhet är emellertid
obekant.8 På grund av ryska kaparfartygs verksamhet i
Bottenviken beslöts år 1788 att man utanför staden åt
sjösidan samt vid inloppet till Ångermanälven skulle
»uppkasta smärre bröstvärn eller Redoutter« vid vilka
stadens kanoner skulle placeras.9 Om planerna kom till
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Bucht II, sid 328.
Som svar på ett förslag från fattighusföreståndaren om att fattig
husplatserna skall vara fö rbehållna stadens infödda befolkning,
uttalar magistraten det olämpliga i »at på d etta sätt afskiära dem
alla utan åtskillnad medel till lifwets upphälle hwilka utifrån
inkomna till stadens nytto och dess inwånares tjenst upoffrat sin
bästa ålder, men till slut råkat i trångmål och nöd och befarade
tillika, det en sådan förfatning kunde afskräcka folk ifrån andra
församlingar at tjenst i staden taga«. (Härnösands kyrkoråds
protokoll 1786 14/12)
Bucht II, sid 298.
Härnösands dombok 1752 5/2.
Bucht I, sid 168.
Bucht II, sid 426-28.
Härnösands dombok 1713 8/6.
Det kan påpekas att Mellanholmen vid några tillfällen mellan
1770 och 1810-talen benämnts Castellholmen. Möjligen kan
detta betyda att blockhuset legat här. (Bucht II, sid 199, samt
Härnösands oeconomie dombok 1818 22/7.) Att man med
»Castellholmen« verkligen avsett Mellanholmen framgår av
domboksnotisen 1818 22/7 där en gårdstomt på »castellholmen«
uppges gränsa till stadens saltnederlagsbod. I en annan notis från
1818 8/6 uppges denna nederlagssaltbod vara belägen på Mellan
holmen. Eftersom ingenting tyder på att det funnits två sådana
bodar, torde namnen »Castellholmen« och »Mellanholmen« ha
använts jämsides. Bucht antyder att det vid denna tid varit något
av en modenyck i Härnösand att använda topografiska beteck
ningar som erinrade om Stockholm. Jfr Kronholmen, som vid
något tillfälle benämns »Skeppsholmen«.
Magistratsprotokoll 1788 25/8. Efter en besiktning utförd av
löjtnant Adam von Björkau, Lantmätaren Eric Walanger och
byggmästare Hagmanssson, bestämdes lämpliga platser för
redutterna. I norra inloppet valdes »Löfhellan« och i södra
inloppet »den siste Bergudden på Storholmen«.

utförande är inte känt. Under krigstider synes vårdkasar ha varit resta på Härnön (Vårdkasberget)1 samt
på Hemsön (Hammarkulleberget).2

1.11

Brandskydd.

De äldsta föreskrifterna rörande brandskyddet fanns
i stadslagens byggningabalk. Denna åberopas år 1652
då bo^erskapet befalldes att var och en skulle ha en
tunna vatten stående i porten, en sju alnar lång stege,
en eldyxa samt ett ämbar.3 1689 omtalas en uppsyningsman att kontrollera brandredskapen.4 1694
omtalas första gången en nattetid patrullerande brand
vaktsstyrka, som stod under uppsikt av tre brand
mästare med var sitt distrikt, »mitt i staden« (= mellan
de båda torgen), »norr i staden«, (= norr om lilla
torget) samt en »öster i staden« (= från stora torget
österut).5
Efter 1722 ersattes dessa av kvartersuppsyningsmännen (jfr sid 18). Tillsammans med byggnadsråd
männen och byggnadsteknisk expertis i form av
stadens murmästare, hade de att, i regel två gånger
årligen, förrätta brandsyn, dvs. inspektera »alla hus,
byggnader och tak jemte eldstäder, eldrör, skorstenar
och vindar« 6, samt ha tillsyn över att givna föreskrifter
efterlevdes. Upprepade gånger förbjudes tjärkokning,
anläggande av badstugor, smedjor och andra brandfar
liga inrättningar, inom tättbebyggt område, tobaks
rökning på gatan (1728), bärande av »bart ljus eller
stickbloss« på gator eller i foder- och uthus (1744),
halms läggande på golven under juletiden (1753), att på
sundet och vid bryggorna och sjöbodarna »om qvällen
och nattetid fara omkring med justereld« (1771), eld
ning ombord på fartyg liggande vid stadens bryggor
undantagandes »eldsljus i cajuta eller skantz mellan
06.00 och 21.00« (1814) m.m. I motsats till många
andra ordningsregler förefaller de som ha med brand
skydd att göra, att med tiden bli allt strängare och mer
detaljerade.7
För brandbekämpningen var snabb och säker vatten
tillgång en nödvändighet. Det ges därför mycket detal
jerade uppgifter om hur brandvaka^ skall anordnas
och borgerskapet förbjuds att dra upp båtar på t orgen
och i båtlänningarna9 vilket kunde hindra vattenkörseln.
En viktig åtgärd för att förhindra brand var att hålla
skorstenarna väl sotade. Detta ombesörjdes av »sotfällare«, som borgerskapet i tur och ordning skulle
svara för.1 Från 1787 sköttes sotningen av en fast
anställd yrkesman.2
En vanlig brandorsak var sprickor i murstockarna
genom vilka elden kunde antända intilliggande trä
virke. Före 1760 befalldes därför att spisar och bak

ugnar skulle flyttas ut från väggen (jfr sid 66).31818
förbjuds på grund av brandfara användandet av spåneller sticktak på hus där eldning förekommer.4
År 1729 beslutar staden inköpa en vattenspruta och
två små handsprutor av malm? Dessa levererades
senast 1731.6 Handelsmännen beslutar sig 1751 för att
var och en i sitt hus ska ha ett läderämbar, de som har
råd därtill bör även förse sig med handsprutor av trä.7
Hela borgerskapet skall emellertid från år 1758 ha
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Bucht I, sid 167.
Härnösand kopiebok 1714 7/5.
Härnösands dombok 1652 16/5.
Härnösands dombok 1689 30/4.
Härnösands dombok 1696 25/4.
Magistratens kungörelse odat. maj 1799.
Härnösands dombok 1728 8/7, 1744 12/11, 1753 17/12 samt
magistratens kungörelser 1771 24/9, 1814 odat. september.
Magistratens kungörelse 1821 3/1 föreskriver att brandvakar ska
upphuggas »innan isen hunnit överstiga 3 tum i t jocklek... och
under påföljande winter underhållas«. Vakarna skulle vara 5
alnar i fy rkant och i alla hörnen utmärkas med en 4-5 alnar lång
ifrån storändan avkvistad granbuske. Brandvaken skall rensas
från snö och is, som ska uppläggas efter den kant som vetter bort
från staden, dock ej närmare vaken än 3 alnar. De övriga sidorna
skall hållas fria från snö till minst 5 alnar. Detta för att »wid
upkommande eldsvåda, wattutägt må kunna obehindrad werkställas«.
Magistratens kungörelse 173227/10.
Upprepade gånger omtalas att husägare själva vill sköta sin
sotning men sysslan bedöms vara så v iktig att den måste utföras
under myndighets ansvar. 1739 utfästes ett vite av 5 rdr smt för
den som hindrar utskickade sotfällare att förrätta sin syssla.
(Magistratens kungörelse 1739 5/5).
1751 omtalas att stadens två utsedda sotfällare utsatts för illojal
konkurrens av »en till staden kommen skorstensfejare av tysk
nation... som ... begynt i synnerhet uti de förnämsta husen
skorstensfejande förrätta«. Denne uppmanas att omedelbart upp
höra med sin verksamhet. (Härnösands dombok 1751 17/4).
Det normala sotningssättet förefaller ha varit att angripa skor
stenen nedifrån med granruskor el liknande rensverktyg. 1816
omtalas nämligen att bränneribokhållaränkan Hårnells skor
stenar »varit så trånga att han (sotaren) der icke kunnat uppgå«.
Husägarinnan åläggs därför att inom två dagar ha anordnat en
sådan ställning på taket att sotaren uppifrån ska kunna komma åt
att sota skorstenspiporna. Härnösands oeconomie & politie
protocoll 181626/11.
1720 fastställdes sotningstaxan till 4 öre kmt per skorstenspipa i
envåningshus och det dubbla för tvåvåningshus (Härnösands
dombok 1720 16/5.).
Bucht II, sid 203.
Härnösands dombok 1760 21/5, vari klagas ö ver att en del, trots
flera påminnelser inte har flyttat sina spisar.
Magistratens Kungörelse 1818 11/5.
Härnösands dombok 1729 5/5 och 18/8, sprutan beställdes hos
styckgjutaren Meijer och skulle kosta 1000 d k mt medan hand
sprutorna betingade ett pris av 30 d kmt styck.
Härnösands dombok 1731 16/1, föreståndaren för byggningskassan betalar tull för sprutan.
Härnösands dombok 1751 2/5.
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vattenfyllda tunnor på sina vindar. 8 1767 väcks förslag
om uppbyggande av ett spruthus och att konsistorium
bör anskaffa en egen brandspruta för skolbyggna
derna. Handlandena och de förmögna utfäster sig nu
att skaffa sig sprutor av bleckplåt medan det övriga
borgerskapet nöjer sig med att skaffa minst två sprutor
per kvarter.9
1794 omtalas att staden inköpt en stor brandspruta
från det nedlagda kronobränneriet, som komplement
till den befintliga mindre sprutan.1
Under senare delen av 1700-talet experimenterades
livligt med kemiska brandbekämpningsmedel. Ett
sådant, framställt av apotekare Akén i Örebro,2 hade i
ett Kungligt cirkulär rekommenderats och magistraten
beslutat föranstalta om ett praktiskt experiment.3 Hur
detta utföll är inte känt.
Omsorgen om brandskyddet leder 1771 till att
stadens första brandordning4 antages (jfr sid 65).
Denna omfattar i korthet följande:
Art. 1

Om skorstenars sotande: skorstenarna skulle sotas minst 5
ggr/år.
Art. 2 Om brandredskap: I s tadens spruthus skulle finnas bl.a. 1
stor slangspruta, 6 handsprutor, 2 brandsegel. Varje gårds
ägare skulle ha en stege, en så, ett läderämbar so m endast
fick brukas vid eldsvåda, en båtshake, en yxa, en hand
spruta samt på vinden en tunna vatten under de årstider då
vattnet inte fryser. De som har hästar bör även ha rymliga
vattentunnor med tillhöriga kärror eller drogar.
Art. 3 Om brandsyn: brandsyn skall, på tidigare vanligt sätt hållas
om våren innan fiskerskapet lämnar staden.
Art. 4 Om vattentäkt: brunnar och brandvakar liksom båtlänningar skall hållas tillgängliga. Belöning till dem som vid
eldsvåda för fram de tre första vattentunnorna. Böter för de
försumliga.
Art. 5 Om brandvakter: Två brandvakter patrullerar norr resp.
söder i staden mellan kl 22 och 04. Vid timslagen möts de på
stora torget, »ropande alltid de wanliga klock-ropen i
hwarje gränd och gatuhörn«. Brandlarm ges genom trum
slag och klämtning i kyrkklockorna. Brandvakterna skall
även ingripa mot fridstörare på gatorna.
Art. 6 Om eldsvådor: föreskrifter om allmänhetens deltagande i
brandsläckningsarbete och befälsföringen därvid. De som
har brunnar »pumpa, ösa och framskaffa« vatten. Vid
mörker skall kringboende hänga ut lyktor eller sätta ljus i
fönstren samt postera folk på s ina vindar för att för hindra
brandens spridning. Från brandhotad bebyggelse får eva
kuering ej ske på så sätt att vattenkörseln hindras.

ningsmän skall vara de två byggnadsrådmännen, mur- och
byggmästare eller timmerman, kakelugnsmakare och sötare
Observationer skall göras angående gårdarnas vattentillgång
samt eventuell lagring av brandfarliga ämnen.
Art. 4 Antalet brandvakar preciseras till minst en per kvarter.
Art. 5 Förutom ordinarie brandvakt skall under häftigt blåsväder
ytterligare två patrullerande vakter per kvarter utkommen
deras. Dessa extravakter presteras av de i kvarteret boende
efter turordning?

1.12

Härnön var ursprungligen annexförsamling under
Säbrå pastorat. 1589 fick staden egen kyrkoherde vars
församling omfattade hela Härnön.7 Efter freden i
Brömsebro 1645 hade det redan stora och svåradministrerade Uppsalastiftet utökats med Jämtland och
Härjedalen. En klyvning befanns ofrånkomligen nöd
vändig, och 1647 tillsattes drottning Kristinas hov

8
9

Härnösands dombok 1758 29/4.
Härnösands dombok 1767 16/5.

1
2

Härnösands dombok 1794 26/2 och 14/4.
Se von Akén, Fr J, Kort afhandling om det bästa eldsläcknings
sätt, med därtill lämpad brandredskap och nödig brandordning
jämte bi hang. Örebro 1797. Akéns metod bestod i att höja flamhärdigheten genom att bestryka trämaterial med »alun- och
vitriolvatten«.
Jfr Wawrinsky Rickard, Om förebyggande af eldfara och om
eldsläckning. Studentföreningen Verdandis småskrifter 23.
Stockholm 1890.
Metoden att genom träets bestrykning med alunlösning höja dess
flamhärdighet omtalas redan år 86 f Kr då ro marna trots ihärdiga
försök ej lyckats antända ett trätorn som fältherren Archealos
uppfört till skydd för Aténs hamnstad Piraeus. Archealos hade
impregnerat tornet med alun. (Anonym: träets impregnering mot
brandfara. Byggnadsvärlden. Organ för Stockholms Bygg
mästareförening no 13 1923. Stockholm 1923. sid 125-26.)
1838 meddelas att det »så kallade von Akénska eldsläcknings
ämnet, hvilket jemlikt Kongl Maj:ts Nådiga förordnande bör vid
inträffande eldsvådor i städer na begagnas«, inte kunde anskaffas
före sommaren. För att brandsprutorna ändå skulle kunna
användas vid stark köld beslöts att man till varje spru ta skulle
tillhandahålla en tunna salt. Det Akénska medlet nedsatte
tydligen även vattnets fryspunkt. (Härnösands Oeconomie &
politie protocoll 1838 24/11).
Magistratens kungörelse, odaterad, (experimentet skulle verk
ställas måndagen 10 maj, varför året torde ha varit 1790).
Brandordning för Hernösands stad. Hernösand 1771.
Bestämmelsen infördes redan 1799. Magistratens kungörelse
1799 odat. maj.
Bestämmelsen infördes redan 1818. Magistratens kungörelse
1818 23/3.
Bucht I, sid 43. Se även Bucht Gösta: Om Härnösands stifts
födelsedag och dess äldsta domkyrka. (Från Ådalar och Fjäll
1922) Härnösand 1922.

På Allmänna Brandförsäkringsverkets initiativ upp
rättades år 1825 ett revisionsförslag, som innebar för
ändringar och utökningar i huvudsakligen följande
avseenden :
Art. 1

Art. 2

Art. 3
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Bestämmelserna om sotning blir mer utförliga och differen
tierade, skorstenspipor till kakelugnar skall sotas minst en
gång/år, pipor till spisar minst var tredje månad samt till
sådana spisar där särskilt kraftig eldning förekommer
(värdshus, bagare, bryggare etc), varje månad.
Brandövningar skall företas 2 ggr/år med den personal som
är avdelad att sköta stadens tre brandsprutor. Offentliga
byggnader samt fabrikshus o.d. bör förses med egna mindre
slangsprutor.
Brandsynerna skall företas 2 ggr/år5 vår och höst. Förrätt

Kyrkans organisation.

3
4
5
6
7

predikant Petrus Steuchius som superintendent med
säte i Härnösand, att leda det nybildade stiftet
bestående av Medelpad, Ångermanland, Jämtland,
Härjedalen och Västerbotten. Superintendenten hade i
praktiken en biskops alla fu nktioner men erhöll titeln
först 1772?
Troligen avsåg konstruktionen med en »superintendentur« att markera att reformen endast avsåg en av
praktiska och administrativa skäl motiverad avsönd
ring från ärkestiftet, inte bildandet av ett nytt stift
jämbördigt med de övriga i riket. Om det sistnämnda
varit fallet borde såväl de ekonomiska som de yttre
representativa förhållandena ha förbättrats kraftigt och
i långt snabbare takt än vad som blev fallet. Att Härnö
sandskyrkan under superintendenturens tid inte ges
benämningen »domkyrka« antyder att Härnösand inte
uppfattats som ett biskopssäte av vanligt slag.9
Förhållandet att superintendenten var bosatt i Säbrå,
som var en av prebendeförsamlingarna, pekar åt
samma håll. Det skall dock påpekas att det vid diskus
sionerna om nybyggnad av kyrka och biskopsgård
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, inte
finns något som tyder på att just egenskapen av stifts
säte uppfattats som tungt motiv i argumentationen.1
Stiftsstyrelsen utgjordes av domkapitlet, bestående
av gymnasiets lektorer, för vilket superintendenten var
chef. Denne hade även, fram till 1913, tjänsten som
kyrkoherde i Härnösand.2 Vid sidan av kyrkoherden
fanns, fram till 1647 även en komministertjänst
(benämnd »kapellan« eller »sacellan«). Efter stiftets
bildande tillkom ännu en sådan tjänst, som finansie
rades av biskopen. Det torde i regel ha varit denne
komminister som bebott stadens prästgård. Fram till
1721 var komministrarna i regel även lärare vid trivial
skolan.
De av kyrkorådet utsedda kyrkvärdarna, som oftast
rekryterades bland rådmännen, var tillsammans med
kyrkoherden ansvariga för kyrkans ekonomi. Fram till
1773 fungerade de även som föreståndare för fattig
huset.
övriga kyrkliga tjänstemän var organist, kantor,
klockare, orgeltrampare, 3-6 st ringare (fungerade även
som dödgrävare), samt spögubbe. Den sistnämnde
befattningshavaren hade till uppgift att övervaka
ordningen i kyrkan, efter 1737 benämns han kyrk
vaktare.3 )
Före 1721 avhandlades församlingens kyrkliga
ärenden på allmän rådstuga. För den årliga gransk
ningen av kyrkans räkenskaper synes dock fr.o.m.
1670-talet, en särskild grupp bestående av superinten
denten, borgmästaren m.fl., ha varit tillsatt. Denna
grupp var en föregångare till det kyrkoråd som 1748
fick sin sammansättning bestämd. Det skulle bestå av
biskopen, en teologie lektor, borgmästaren, en råd

man, två handlanden, två hantverkare och två fiskare
samt kyrkvärdarna. Ytterligare medlemmar blev 1781
landshövdingen samt 1788 en representant för lantbe
folkningen på Härnön.4
Sockenstämma (efter 1807 kyrkostämma) bestod av
hela menigheten och försiggick i regel efter högmässan
sedan »kvinnfolken och ungdomen lämnat kyrkan«.
Denna behandlade frågor av större direkt betydelse för
menigheten, såsom kyrkobyggnadsärenden, reglering
av gravplatser och bänkrum etc. Sockenstämmor var
mycket sällsynta. Under tiden 1757-1809 förekom
endast 14 sammanträden.5
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Bucht I, sid 74.
Se Wikmark Gunnar: Härnösands domkyrka. Historia och för
historia. Örnsköldsvik 1975. sid 17-21. -Wikmark nämn er som
ett av kriterierna på en (svensk) domkyrka, inkomsten av de s.k.
domkyrkotunnorna. Dessa utgjordes av en skatteinkomst
Gustav Vasa beviljat domkyrkorna som kompensation för de
konfiskationer av kyrklig egendom han g enomfört. Domkyrko
tunnorna utgick i regel med en tunna per s ocken i st iftet. Från
Norrland levererades årligen 124 tunnor till Uppsala domkyrka.
Eftersom Härnösand inte ens fanns till vid tiden för konfiska
tionerna saknades följaktligen rättslig grund för anspråk på
kompensation i fo rm av domkyrkotunnor. Några sådana anspråk
synas heller inte ha rests förrän på 1830-talet i samband med
medelsanskaffningen till den nya domkyrkobyggnaden.
Formellt fattat gav titeln »superintendent« innehavaren kom
petens att sörja för prästutbildningen inom sitt stift och att
inneha ordinationsrätt, d.v.s. rätt att förrätta prästvigning. Se Elg
Arvid: Härnösands gymnasiums tillkomstår. (Forum Theologicum XXXII. Årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap.
Härnösand 1975 sid 16.)
Som tidpûnkt för biskopens inflyttning till staden kan sättas år
1816 då e n ny representativ byggnad inköptes, (se sid 96). Det
tycks emellertid inte ha u ppfattas som ett »representationskrav«
att biskopen måste bo i s taden. Biskop C G Nordin (ämbetstid
1805-1812) synes ha bott på gården Stenhammar utanför Härnö
sand och när d ennes efterträdare E Almquist 1816 flyttar in t ill
staden från Säbrå anger h an som skäl att han i egenskap av eforus
för stadens läroanstalter bör bo där under terminerna. (Bucht
Gösta: Säbrå kyrka och biskopsgård. Arkiv för norrländsk
hembygdsforskning 1928-29. Härnösand 1929. sid 4 och 10).
Bucht I, sid 373.
Bucht I, sid 377-382.
Bucht II, sid 373-74.
Bucht II, sid 375-76.

23

1.13 Undervisnig.
1595 kommer den första uppgiften om skolunder
visning i staden då en »diekne som Läs för Barn«
omnämns. Det torde ha rört sig om en s.k. »barne
skola« av mycket elementärt slag. Sådana skolor fanns
inrättade i de flesta städer och betjänades av en enda
lärare.6
I en Kungl Maj:ts plan 1620 för skolväsendet i rik et
planerades en trivialskola i Härnösand. Det dröjde
emellertid ända fram till 1640 innan denna kom till
stånd. Trivialskolan var indelad i fyra klasser, (prima,
Sekunda, tertia och kvarta) var och en omfattande två
läsår. Undervisningens syfte var primärt att förbereda
prästutbilning men för den mer världsligt sinnade
fanns även en möjlighet att efter genomgången »prima«
övergå till »apologistklassen« som var en tvåårig skrivoch räkneskola inriktad på profana nyttigheter.7
Eleverna i den första årskursen av respektive klass
benämndes »inferiorer« medan de som avancerat till
den andra årskursen kallades »superiorer«. De ämnen
som studerades var latin, grekiska, teologi, filosofi,
svensk skrivning och läsning samt musik. Mot 1700talets slut tillkommer även moderna språk, samt efter
1807 gymnastik.8 Lärarstaben bestod av rektor,
konrektor och tre »kollegor«. Elevantalet var till att
börja med 80 men hade 1647 stigit till 157 st.9
Utbildningsanstalternas ekonomi grundade sig
huvudsakligen på »djäknepenningarna«, en skatt som
från 1624 uttogs såväl i städerna som på landsbygden.
Barnaskolan erhöll sådana från staden Härnösand samt
från Säbrå socken. Trivialskolan fick fr.o.m. 1642 upp
bära djäknepenningarna från hela landskapet Ånger
manland. I och med Härnösands upphöjelse till stifts
stad tillförsäkrades trivialskolan även Medelpads och
Jämtlands djäknepenningar och en teologie lektor
kunde anställas.
Fullständigt gymnasium inrättades år 1650 eller tidi
gare. Detta omfattade fyra ettåriga klasser och hade en
lärarkår bestående av en adjunkt samt sju lektorer,
nämligen två st i teologi, samt en i v ardera, logik och
fysik, vältalighet och poesi, historia, grekiska och
matematik. Efter genomgången årskurs tre, kunde de
studerande vinna inträde vid universitet. Rektorsbe
fattningen alternerade mellan lektorerna, som inne
hade den ett år i taget.1
Enligt 1652 års lönestat för skolväsendet inom stiftet
utgick lönerna i form av kronotiondespannmål i föl
jande kvantiteter:
lektorer samt trivialskolerektor
120 tunnor
gymnasieadjunkt
30 tunnor
konrektor vid trivialskola
70 tunnor
apologist vid trivialskola
30 tunnor
barnskolelärare
20 tunnor
Trivialskolerektor ägde även rätt till tjänstebostad
24

eller hyresersättning. Trivialskolornas tre övr iga lärare
avlönades med djäknepengar.2
År 1650 var Härnösands gymnaium det enda norr
om Gävle. Trivialskolor fanns i H ärnösand och Piteå,
(Frösö trivialskola inrättades 1679), samt barnaskolor
även i Sundsvall, Oviken i Jämtland, Umeå, Lycksele
(Ume lappmark), Luleå samt Torneå.
I enlighet med 1820 års skolordning övergick trivial
skolan i den s.k. apologist- och lärdomsskolan, som
1849 förenas med gymnasiet och tillsammans med
detta bildar ett enhetligt läroverk under ledning av
rektorer förordnade på 5-års perioder.3
De utifrån kommande eleverna torde i allmänhet ha
varit inackorderade hos privatpersoner. På biskop
Nordins initiativ anordnades ett skolhem för denna
elevkatergori. Detta var i bruk endast under några år
före 18194.

År
1647-1650
1651-1660
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730

Fig 7.

G y m n . Triv .sk.
150
' 39
132
54
167
46
177
65
148
55
39
43
52
48

151
205
178
141

Sum
ma
189
186
213
242
203
190
248
230
189

Är

Gymn.

1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1 7 8 1 - 17 9 0
1791-1800
1801-1810
1811-1820

52
40
41
45
56
44
36
55
73

Triv .sk.
150
124
119
139
138
100
81
111
118

Sum
ma
202
164
160
184
194
144
117
166
191

Medeltal av lärjungeantal vid Härnösands trivialskola 16471820. (Efter Bucht II)

År 1822 inrättades under samma tak som fattighuset,
en fattigskola där 50-80 fattiga barn erhöll undervis
ning i kristendomskunskap och innanläsning enligt det

6

7
8
9
1
2
3
4

Bucht I, sid 45. Se vidare Bucht Gösta: Härnösand som bild
ningscentrum under gångna tider. (Från Ådalar och Fjäll 1921)
Härnösand 1921.
Bucht II, sid 390.
Bucht II, sid 394.
Bucht I, sid 392-95.
Bucht I, sid 395-97. Uppgifterna i äldre källor angående Gym
nasiets grundande varierar mellan 1647 och 1649. Elg Arvid: a.a.
Bucht II, sid 391.
Bucht I, sid 396, Bucht II sid 396.
Bucht II, sid 191, 397.

s.k. Bell-Lancasterska systemet. Fattigskolan hade en
lärartjänst, vilken betalades av staden.5
Enligt ett förordnande av Kungl Maj:t inrättades en
navigationsskola för utbildning av styrmän och sjökap
tener år 1841. Undervisningen tog sin början året
därpå i förhyrda lokaler. Egen byggnad fick naviga
tionsskolan först 1877. Denna var belägen på samma
plats som »castellet« (sid 122). Efter folkskolestadgans
genomförande år 1842 reglerades även formerna för
lärarutbilningen . Ett seminarium för utbildning av
folkskolelärare inrättades i Härnösand år 1843. Detta
kom senare att tillsammans med folkskolan inrymmas i
den 1848 uppförda folkskolebyggnaden belägen vid
Hofsgatan, söder om domkyrkan.6

1.14

Sjukvård.

Första belägget för någon »professionell« medicinsk
verksamhet i staden härrör från 1591 då en »bårdskärare« omtalas.7 Under tiden fram till 1744 s köttes
sjukvården av fältskären8 Detta år får staden sin förste
läkare med universitetsexamen, med. dr. Nils Gissler,
som därmed blev landets förste läkare norr om Gävle.
För att kunna bedriva en adekvat sjukvård var till
gången till apotek en förutsättning. Sådana fanns inte
på närmare håll än Gävle resp. Umeå, men 1748 upp
rättas i Härnösand en filial till Gävleapoteket. 1758
upphöjs denna till rangen av eget apotek.9 Utbildad
barnmorska får staden 1751.1
Lasarett i nutida bemärkelse förekom inte i Sverige
före 1752 då Serafimerlasarettet i Stockholm öppnades.
Med sina 8 vårdplatser var det avsett att betjäna hela
Sverige inkl. Finland. Det befanns emellertid snart vara
otillräckligt och i ett förslag av Riksens Ständer 1/9
1765, framfördes önskemål om att det i varje län skulle
inrättas ett lasarett.2 Förslaget tillstyrktes av Kungl
Maj:t, och vid landstingen 1767 (Medelpad) och 1768
(Ångermanland), beslöts att Västernorrlands lasarett
skulle placeras i Härnösand.
Eftersom medel för uppförande av någon egen lasa
rettsbyggnad ännu saknades, avsåg man till en början
att »under provincialmedicus D:r Gissler i Hernösand
inseende några sjuksängar kunde inrättas uti Hernösands fattighus«. I vilken utsträckning dessa planer
kom till utförande är obekant. År 1775 inrättades ett
mindre lasarett i dåvarande residensstaden Sundsvall
men i s amband med länsresidensets flyttning till Här
nösand beslöts att länets lasarett även skulle förläggas
dit och tillsammans med det där redan befintliga hospi
talet, inrymmas i en ny gemensam byggnad. Denna
stod färdig 1788. Detta lasarett innehöll 1792 sex fri
sängar och tre avgiftsbelagda.3 Årsantalet patienter

uppgick till en början till ca 25 st för att mot mitten av
1790-talet stiga till 30-40 st. Omkring 1820 skall hela
byggnaden upplåtits till lasarett varvid platsantalet
utökats till att 1839 omfatta 30 sängar. Härnösands
lasarett var länets enda fram till 1844 då Sundsvalls
lasarett öppnades.4

5

Handlingar till landshövdingens 5-årsberättelser 1822, 1828,
1833. Det Bell-Lancasterska systemet innebar att äldre elever
sattes att undervisa sina yngre kamrater under lärarens ö verin
seende. Genom sträng disciplin och klart angivna kunskapsmål,
kunde goda undervisningsresultat uppnås även med ett minimum
av lärarkrafter. Systemet som infördes i Sverige 1819 vann
mycket stor spridning. Det avskaffades officiellt 1864. (Svenska
Folkskolans historia Stockholm 1942).
Undervisningen i fattigskolan synes ha varit obligatorisk för barn
till personer som åtnjöt understöd av fattigmedlen. I 1831 års
förteckning över understödstagare noteras en förälder som
»nekar sturskt att ej tillåta sin son att gå i sko lan på Fattighuset
utan föreger att hon själf kan lära ho nom läsa om än de t skulle
ske med upoffring af något fattigbidrag«. (Magistratens protokoll
1831. Härnösands stadsarkiv AIII :2)
6 Kallstenius Gottfrid: Härnösand, sid 7.
Se vidare Eriksson Erik: Några blad ur Härnösands folkskolas
historia under 1800-talet. Härnösand 1918.
7 Bucht I, sid 407.
8 Fältskärsexamen, avskaffad 1896, var benämningen på en lägre
medicinsk utbildning främst inriktad på sårbehandling och
enklare kirurgiska ingrepp.
9 Bucht II, sid 403 ff.
1 På initiativ av collegium medicum 1750 skulle en kvinna från
varje stad sändas till Stockholm för att erhålla barnmorskeunder
visning. Från Härnösand sändes köpmanshustrun Sofia
Hagström, som efter fullgjord utbildning återvände till staden
och upptog sin barnmorskeverksàmhet i september 1751. (Bucht
II, sid 405-406.)
Collegium medicum var en företrädare till sundhetskollegium
(1813), senare medicinalstyrelsen (1878), utövade examination av
läkare och apotekare samt ägde tillsyn över kvacksalveri och
andra avarter inom sjukvården. Kollegiet var även pådrivande i
frågor som gällde förbättringar av allmänhetens möjligheter att
erhålla kvalificerad sjukvård.
2 Det bör påpekas hur den framsynte d:r Gissler redan 1763 väckt
»ödmjukt förslag till Lasarets Inrättning i H ernösand«. Gissler
föreslår här a tt man som första provisorium kunde använda två
lediga rum i fattighusbyggnaden och om så erfordrades lovade
han ställa 3-4 rum i si tt eget hus till förfogande. Han utfäste sig
också att i ett inledningsskede tjänstgöra oavlönad. Skrivelsen
finns i s in helhet avtryckt i E kehorn Gustaf, Berättelse för åren
1893-1896 från Hernösands lasarett. Hernösand 1897, sid 2-6.
Angående det svenska lasarettsväsendets historia, se t ex Aman
Anders: Om den offentliga vården. Uddevalla 1976.
Se även Sandblad Henrik: Världens nordligaste läkare 1750-1810.
Medicinalväsendets första insteg i No rdskandinavien 1750-1810.
Motala 1979.
3 Ekehorn a.a. sid 2-8.
4 Wawrinsky Richard, Sveriges lasarettsväsende förr och nu. Ett
stycke svensk kulturhistoria. Stockholm 1906. sid 874.
Jfr Ekehorn, a.a. sid 8, som (uppenbarligen felaktigt) anger 1845
som tidpunkt för lasarettets övertagande av hela byggnaden.
Ang. lasarettsväsendet i Härnösand, se även Bucht II, sid 412414.
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På 1740-talet anordnades på D:r Gisslers initiativ en
hälsobrunn, som synes ha åtnjutit stor popularitet och
dragit till sig även långväga gäster. 1773 uppgick anta
let gäster till över 80 st. Verksamheten bedrevs i
stadens regi och leddes fr.o.m. 1799 av en brunnsin
tendent. Brunnsgästerna indelades i tre olika avgifts
klasser. Fattiga kunde erhålla fri omvårdnad.5

1.15 Fattigvård.
Omsorgen om den som icke ägde förmåga att själv
försörja sig ålåg i första hand den fattiges egen släkt.
Näringsidkarnas egna yrkessammanslutningar utövade
även en betydande hjälpverksamhet mot behövande
inom deras egna led. Samhällets fattigvård riktade sig
till dem som saknade sådana möjligheter till omhän
dertagande.
Den första ansatsen till en institutionaliserad fattig
vård uttrycktes i ett förslag från landshövding Strijk år
1646 angående inrättande av »hospitaler, sjukstuga och
tukt- eller barnehus«. Magistraten ställde sig välvillig
till detta men det kom ändå att dröja in på 1670-talet
innan en sjukstuga för stadens befolkning kom till
stånd. Med »sjukstuga« eller »hospital« avsågs u nder
denna tid inte en medicinsk vårdinrättning utan de var
närmast att karaktärisera som härbärgen för sjuka och
orkeslösa, som saknade andra försörjningsmöjligheter.
Behovet av en liknande inrättning för länets lantbe
folkning påpekades av den Västernorrländska kommis
sionen vid dess besök i länet år 1670.
Härnösand bedömdes vara lämpligaste platsen för
länets hospital och 1680 uppfördes dess byggnad på
fastlandssidan omedelbart utanför stadens tullport.
Antalet vårdplatser synes ha uppgått till högst nio.6
Ekonomiskt litade fattigvården främst till frivilliga
bidrag administrerade av de kyrkliga myndigheterna.
Till hämmande av tiggeri i gårdarna påbjöd tiggarordningen av år 1698 att nödigt understöd skulle delas ut
av allmänna medel. Till finansieringen av detta bidrog
avgifter uppburna vid vissa kyrkliga förrättningar,
andelar i vissa utdömda bötesbelopp, andelar i döds
bons behållning etc. Summan av dessa influtna medel,
»fattigmedlen«, användes dels till direkta behovsprö
vade bidrag till hjälpsökande fattiga, dels till driften av
sjuk- eller fattigstugan och underhållet av de där
intagna. Intagningar skedde efter ansökan vilken prö
vades av kyrkorådet.
Ett villkor för intagning var att den intagnes egen
dom övergick i fattigstugans ägo för att efter dennes
död försäljas på auktion.7 Som motprestation ålåg det
även de fattiga att utföra vissa bestämda sysslor såsom
snöskottning framför kyrkan,8 hopsamling av krea
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tursgödsel på stadens torg och broar, för stadsträd
gårdens behov m.m? Det var emellertid även möjligt
att köpa sig plats i fattigstugan.1 Antalet på fattighuset
intagna uppges under åren före 1808 ha varit högst 7-8
st, i regel blott 2-3? Under 1820- och 30-talen ökas
antalet till 15-16 st medan antalet understödstagare
uppgår till ungefär det dubbla.3
Ett med tiden allt besvärligare problem utgjorde de
barn och äldre som i och för sig var arbetsföra men
som ändå av skilda skäl saknade försörjning. Till
hämmande av deras »kringstrykande och bettlande i
staden« beslöts år 1773 att de mot uppehälle skulle
utföra arbete i stadsträdgården.4
Behovet av mer permanenta åtgärder i sam ma syfte
framgår av år 1783 och 1784 framförda förslag att

5
6
7

8

9
1

2
3
4

Bucht II, sid 410-411.
Bucht I, sid 411 och 414.
I Hä rnösands kyrkoråds protokoll 1771 8 /5 uppges att fattighus
föreståndaren ålagts gör en inventarieförteckning över fattig
husets såväl som fattighjonens tillhörigheter, detta föranlett av att
»en på fattighuset intagen gammal piga ... öfwerflödig i wåta
warors nyttjande... emot pant skal hafwa utlånt någon sin
ägendom«.
I kyrkorådsprotokoll 1786 14/12 anföres klagomål över att en del
fattiga »till onödiga och onyttiga behofwer förskingra den lilla
ägendom de wid sit inträde i fattighuset medfört...« och beslutas
om avhysning av hjon som gör sig skyldiga till sådant.
I Härnösands kyrkoråds protokoll 1773 16/1, meddelas att
fattighjonen anhållit om befrielse från åliggandet att skotta snö
vid kyrkan eftersom »de flesta af dem wore antingen säng
liggande, eller och till så hög ålder komne, att de till sådant arbete
woro kraftlösa och det ville falla dem för swårt, att, som hittills
ofta skedt, för någon del av sitt tilldelta lifsuppehälle lega andra i
sitt ställe till bemälta snöskottning«. Beslutet blev att de sjuka
och orkeslösa skulle befrias medan förestånderskan och de friska
skulle sköta snöskottningen. Om någon hjälp behövde lejas,
skulle detta emellertid betalas ur fattigkassan och ej tas från de
intagnas matransoner.
Härnösands dombok 1798 26/3, 1807 23/3.
Se t ex Härnösands kyrkoråds protokoll 1776 29/2, där det
meddelas att guld- och silferarbetaren Michael Hammarberg,
»inköpt« sin blinde svåger bildhuggaren Magnus Granlund på
fattighuset för 900 d kmt.
Uppgift av landshövding Nieroth i, Magistratens protokoll för
ekonomiska ärenden 1808 9/3.
Handlingar till landshövdingens 5-årsberättelser 1822, 1828,
1833,1839.
Härnösands dombok 1773 21/4. Under 1773 uppges 59 fattiga
barn ha bespisats av staden mot att d e i stadsträdgå rden arbetat
med rensning och allahanda trädgårsarbeten. (Härnösands
dombok 1777 23/4.)

inrätta tobaksspinneri resp. arbetshus.5 1808 diskute
rades ännu det senare projektet som dock kom till
fullbordan år 1822 då staden i anslutning till fattighuset
anordnade arbetshus6 i kombination med fattigskola
»där fattige barn komma att undervisas uti innanläs
ning och christendomskunskap, samt äfven njuta
underhåll vessa tider av året då de sysselsättas och
vänjas vid arbete.« 7
På grund av den ökande fattigdomen inrättades 1832
en »matkokningsanstalt« finansierad genom frivilliga
bidrag, där barn och oförsörjda vissa dagar i veckan
skulle erhålla lagad mat.8 1834 hade de insamlade
medlen tagit slut och magistraten som funnit inrätt
ningen beh järtansvärd, föreslog att nödvändiga medel
skulle uttaxeras av borgerskapet proportionellt mot
deras förmögenhet. Detta eftersom de frivilliga bidra
gen »utgått mycket ojämnt så att det inträffat att många
icke någonting gifvit och att mindre bemedlade till
skjutit mer än de förmögne«.9 Mot detta invände två av
handlandena samt hela fiskaresocieteten att kostna
derna vida översteg »vad de ansågo sig pliktige tilldela
de fattige« och yrkade på soppkokningsanstaltens ned
läggande. Samtliga övriga önskade dess bestånd såsom
nyttig och välgörande varför beslöts att fortsätta med
verksamheten.1

1.16 Jordbruk och boskapsskötsel.
Vid sidan av de borgerliga näringarna var stadens
befolkning för sin försörjning beroende av jordbruk
och boskapssskötsel ända långt in på 1800-talet.2 Dessa
näringar hade uteslutande husbehovskaraktär och
bedrevs följaktligen i mycket liten skala.
Som ovan nämnts (sid 15) hade staden vid sin
grundläggning tilldelats hemmanen Hov och Fågelsta. I 1647 års privilegier utökades stadens ägor
till att gälla hela Härnön.3 Stadens odlade jord omfat
tade till en början inägorna till dessa hemman. Jorden
var indelad i brukningslotter benämnda vretar vilka
innehades mot erläggande av avgift (vretskatt) till
staden. Vid ägarskiften av stadsfastigheter brukade i
regel tillhörande vretar följa med. De hade således
karaktär av privat egendom. Undantaget härifrån
utgjorde den s.k. Hovs jorden vars vretar dels användes
som avlöningsförmåner för stadens tjänstemän, dels
fördelades bland borgerskapet efter turordning. Vid en
innehavares död återgick således hovsvreten till staden
för att på nytt utdelas till den i t ur stående.4 Vretarna
användes främst för sädesodling och kreatursfoder.
Höskörden synes i regel ha förvarats i lador belägna
ute på vretarna? Under hela den period, som här
beskrivs, bedrev borgerskapet på privata initiativ ett

betydande nyodlingsarbete på stadens utmärker.6
Dessa tjänade annars mest som råvarubas vad gällde
byggnadstimmer, ved, kreatursbete etc. I vilken
utsträckning jakt förekommit är obekant.7
Inom det egentliga stadsområdet hade borgerskapet
sina kålhagar för odling av kålrötter, rovor o.d.

5

Härnösand kyrkorådsprotokoll 1783 14/6. »...omtaltes den för
stöld häktade Herman Nymans olyckliga barn, och kom den
frågan före, hwad så wäl till dessas som de fiere här i staden
gående och till åren både äldre och yngre tiggares underhåll wore
i synnerhet att påtänka, hälst sådanas, som med sina händer
något till föda och kläder sjelfwa bidraga och förtjäna kunde, och
således, i stället för kringstrykande lättingar, blifwa sig och andra
nyttiga, hwarföre kyrkorådet önskade, att ett arbetshus här,
äfwen som i några andra städe r, måtte warda inrättade. Doch gaf
herr lagman Kiörning wid handen, att, för de tiggande stadsbarn,
wore anstalt gjord att med drefs plockande, dunfjäders-spritande
och dylikt lätt a rbete, på fa ttighuset k unna förtjäna sig dageligit
uppehälle: och waraf werkställighet recommenderades....«
6 Magistratens kungörelse 20/4 1822, meddelar att d et på stad ens
auktionskammare skulle försäljas »arbetshusets tillwerkningar,
bestände af linborstnings- och häcklingsgarn, ullgarn och ull
strumpor« .
7 Handlingar till landshövdingens 5-årsberättelser 1822.
8 Härnösands oeconomie & politie protocoll 1833 19/2.
9 Härnösands oeconomie & politie protocoll 1834 11/2.
1 Härnösands oeconomie & politie protocoll 1834 31/12. Mötet
hade karaktär av »allmän rådstuga«, d.v.s. borgerskapet i sin
helhet deltog.
2 i hur hög grad svenska landsbygdsstäder ännu på 1820-talet
kunde anse sig primärt vara jor dbrukssamhällen, framgår av sid
65 not 3.
3 Staden synes dock icke ha förmått hävda sin rätt till Härnöns
byar. Härnön kom också att lyda under landsrätt. Bucht I, sid
223-232.
4 Angående stadsjordens rättsliga ställning, se Prawitz Gunnar:
Tomter och stadsägor. Stockholm 1954. sid 9 ff
5 Uppgifter ur bouppteckningar 1717-1839.
6 Hülphers uppger 1758 (?) att nyodlingarna uppgår till ca 400
tunnland medan den av Johan III donerade jorden endast
omfattat 61 tunnland. Hülphers Abr Abrs-son, Samlingar til en
Beskrifning öfwer Norrland, Fierde Samlingen om Ångerman
land. Westerås, tryckt hos Joh L H orrn 1780. På sid 17 upp ger
Hülphers att de flesta uppgifterna rörande Härnösand härrör
från hans besök i staden 1758, men att uppgifterna därefter
kompletterats av H ärnösandslektorerna Gissler och Biberg samt
ått publiceringen av verket, på borgmästare Kiörnings inrådan,
uppskjutits »til dess wisse omständigheter framdeles mera säkert
kunde anföras, då åtskillige inrättningar kommit till stadga«.
Hülphers uppgifter rörande produktionssiffror o.d. torde därför
snarare avse förhållandena före 1780 än 1758.
7 Som ett första försök till planerad skogsvård, kan tolkas ett
påbud av år 1 716 vari manas till sparsamhet med svedjande och
att »unga träd bö ra planteras«. Härnösands kopiebok 1716 efter
25/4.
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Potatis- och tobaksodling hade enligt Hiilphers prö
vats, det senare dock utan framgång,8
Boskapsskötsel var ett element i f olkhushållningen,
som kanske mer än de flesta andra, kom att sätta sin
prägel på den fysiska miljön. Stadens boskapsinnehav
och sammansättningen av detta förtjänar därför ett
relativt omsorgsfullt studium. För Härnösands vid
kommande är boskapssiffrorna kända endast för
enstaka år av 1600-talet och 1700-talets första hälft (se
sid 39 not 8). I och med att bouppteckningarna fr.o.m.
ca 1760 blir kvantitativt bearbetbara erbjuds möjlig
heter att studera dels boskapens artsammansättning,
dels ägarnas sociala grupptillhörighet. Av fig 8, fram
går att andelen boskapsägande gårdsägare 1760-77,
uppgått till ca 2/3, för att 1820-39 ha minskat till
mindre än 1/2. Kor och getter är de vanligast före
kommande arterna. Till en början förekommer get
terna tämligen frekvent även i hantverkar- och han-

med boskap
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delsmannakretsar, men under perioden 1820-39 åter
finns de nästan uteslutande bland fiskare och den
ekonomiskt lågt stående gruppen av arbetare, lägre
tjänstemän etc. Det bör här observeras att lättransporterade och anspåkslösa getter bättre än någon annan
boskap, var anpassad till fiskarbefolkningens säsong
visa flyttning ut till fiskelägena med deras magra
beten.9 Hästinnehav däremot var uppenbarligen
aktuellt endast för de välsituerade, särskilt de handels
män och hantverkare som företog marknadsresor.
Köttproducerande boskap såsom svin är, i likhet
med de påfallande sparsamt förekommande fjäderfäna,
karakteristiska för samhällets välbesuttna klasser.
Husdjur som katter och hundar uppräknas inte i
bouppteckningarna men torde, åtminstone de senare,
ha förekommit i en mångfald som stundom varit
besvärande.1
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Härnösandsbornas boskapinnehav 1760-1839.
Siffrorna avser totala antalet i bouppteckningarna för respek
tive period förekommande djur och gårdsägare.

Hiilphers a.a. sid 40-41. Potatisskörden år 1775 uppges ha blivit
129 tunnor (ca 190 hl). Som ett kuriosum kan nämnas att d et i
stadsträdgården vid samma tid förekom odling av meloner. Så
tidigt som 1662 omtalas köp av »salaat« i en kryddgård. Vilken
växt som exakt avses framgår inte. (Härnösands dombok 1662
odat).
Någon explicit uttalad anledning till att de högre och mellan
skikten i samhället synes upphöra att hålla getter, har inte påträf
fats. Förhållandet kan emellertid ses i samm anhang med begyn

.

Ägargrupper:
I
Fiskare
II
Arbetare
Lägre tjänstemän
Fabriksanställda

III
IV
V

Hantverkare
Handelsmän
Högre tjänstemän

nelsen av den allmänna ekonomiska polarisering som präglar det
framväxande industriella samhället under 1800-talet.
1

Se t ex magistratens ofta upprepade påbud om nedskjutande av
lösspringande »okynnes« hundar. Utöver de i fig 8 upptagna
djurarterna förekommer i bouppteckningarna andra arter endast i
två fall. Dessa gäller en grosshandlare som 1838 efterlämnar tre st
guldfiskar, samt en rådmanshustru som i livstiden innehaft två
ankor (1810 11/7).

1.17

Handel och sjöfart.

Härnösandsborgarnas ekonomiska intresseområde
omfattade grovt räknat landskapet Ångermanland.
Handelsutbytet med allmogen skulle ske antingen
under Korsmässomarknaden, som var frimarknad
(dvs. fick besökas även av köpmän från andra städer än
Härnösand), eller så vid allmogens besök i staden. Den
ursprungliga platsen för Korsmässomarknaden var
sannolikt Korsmässudden söder om staden, (se sid 13)
Vid stadens grundande flyttades marknaden in på
stadsområdet och kommersen bedrevs i de bodar som
handelsmännen byggt vid sina respektive gårdar. 1696
koncentrerades marknadsbodarna till Stortorget.
Marknaden varade i åtta dagar.2 1602 års privilegier gav
staden tillstånd till marknader även i Sollefteå och
Själevad. 1622 tillkom en marknad i Nordmaling och
1706 även i Gudmundrå och Nordingrå.3 Allmogens
obenägenhet att föra sina varor till staden medförde att
handelsmännen ehuru olagligt tvingades till en omfat
tande gårdfarihandel.4
Vid sekelskiftet 1700 börjar köpmännen organisera
sig för att bevaka gemensamma intressen och omkring
1761 bildades »Handlande Societeten«, som ägde
bestånd fram till 1847 då den övergick i den detta år
bildade Handelsföreningen.5
Under äldre tid förekom bland handelsmännen inte
någon specialisering avseende olika varukategorier.
Först 1760 fördelades de handlande på fyra klasser: a)
brädhandel, b) fågel- och lärfthandel, c) kramhandel
och d) stolhandel6 av vilka de tre första kombinerades
med viktualiehandel. Handeln med salt, tobak, hampa
och linfrö skulle vara öppen för alla klasserna.
1763 reducerades klasserna till två: brädhandlare
samt krämar- och specerihandel. Månglare räknades
inte längre in bland handelsmännen.7
Av importvarorna var saltet den avgjort viktigaste.
1746 uppskattades inporten över Härnösand till ca
2000 tunnor/år. 1807 hade den stigit till ca 3500
tunnor/år. För att trygga fiskehamnarnas behov hade
före år 1777 inrättats ett saltnederlag i staden, som stod
under kommerskollegii kontroll. Saltet hämtades i
regel från Portugal och västra medelhavsområdet. Vad
gäller importen av spannmål och linfrö uppges att den
under normalår före 1700-talets mitt uppgick till stor
leksordningen 2000-3000, respektive 200 tunnor.
Saltmagasinet, som var beläget på Mellanholmen, var i
bruk åtminstone fram till 1838 då handlandesocieteten
anhöll hos Kungl Maj:t om att få be frias från skyldig
heten att hålla »ständigt upplag af salt«8.
Av exportvarorna kan bland de viktigaste nämnas
bräder, järn, linnevaror samt fisk, kött och skinn. 1706
hade Härnösand tillsammans med Sundsvall (senare
även Hudiksvall) erhållit privilegium på leveranser till

hovet av smör, fågel och vilt.9 Den ekonomiskt mest
betydande handeln var den som bedrevs med sågade
bräder. Dessa framställdes till en början av allmogen i
små vattendrivna grovbladiga sågkvarnar och flottades
utefter vattendragen ned till las tageplatserna. Den vik
tigaste flottleden var Ångermanälven med Hammars
lastageplats i Ytterlännäs socken varifrån virket
utskeppades. Under 1740-talet började Härnösands
handelsmän ta aktiv del i anläggandet av finbladiga
sågverk med hög produktionskapacitet i förhållande
till de gamla bondesågarna. Bland de viktigare av dessa
i industriell skala drivna sågverk, kan nämnas Kram
fors (1742), Lo (1744) och Västanå (1754).1

2
3
4
5

6

7
8
9
1

Bucht I, sid 323.
Bucht I, sid 324-326.
Bucht II, sid 211.
Bucht I, sid 327-28, Bucht II, sid 208.
Ombildningen till Handelsförening, berodde på en kunglig för
ordning 1846 22/12, som påbjöd inrättandet av sådana föreningar
i stapelstäderna. (Anonym: Härnösands Handelsförening 16901972. Härnösand 1972. sid 7).
Stolhandel = mångleri = småhandel från salustånd e.d. Vid
tillståndsgivning för sådan handel togs sociala hänsyn. Se t ex
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1837 23/1: På
ansökan av kopparslagaren Olof Hellströms hustru om att få
idka mångleri, resolverade magistraten att »emedan månglerinäringen är inrättad endast i ändamål att åt utfattige quinspersoner och i synnerhet Enkor som hafva barn att försörja, men
dertill sakna andra utvägar bereda en möjlighet till utkomst...
avslås ansökan«.
Buchtll, sid 214.
Härnösands economie & politie protocoll 1838 8/5.
Bucht II, sid 215.
Bucht II, sid 46 ff. Se även Ahnlund Nils: Mo och Domsjöverken. Deras ägare och utveckling intill 1873. Stockholm 1917.
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Aktiv stapel rätt = rätt
'att segla till utländska
'hamnar. |
|

År 1670 tillsattes en
Kunglig kommission, den
s.k.
Västernorrländska
kommisssionen, med syfte
att granska länets förvalt
ning under Karl XI:s för
myndarstyrelse samt att
föreslå åtgärder för stimu
lans av Norrlandsstädernas
utveckling. Redan 1660
hade förmyndarregeringen
medgivit Härnösand att
under en försökstid idka
handel med trävaror - u tom
sågade bräder - med under
Sverige lydande Östersjö
städer och kommissionen
tillstyrkte nu en i praktiken
fri seglationsrätt för Härnö
sand. Vid 1672 års riksdag
beslöts dock att staden inte
kunde få fulla stapelstads
rättigheter men däremot
erhölls utvidgade handels
privilegier för en tid av sex
år. Staden fick då på egna
fartyg hämta salt och
spannmål från såväl Öster
sjön som
» Västerhavet«
medan kommerskollegium
särskilt skulle meddela före
skrifter angående exporten.
Bucht /, sid 105 ff. Se vidare
Eskilsson Eva. Västernorr
ländska
kommissionen
1670, särskilt med avseende
på Ångermanland.

Hülpers (1780), uppger att staden för inrikes trafik
nyttjade 8-10 fartyg med en lastförmåga av drygt 100
läster (= ca 250 ton) vartill kom ett 50-tal haxar2
lastande 20-30 ton. Dessa fartyg hade besättningar
uppgående till 3-6 man. I utrikes sjöfart bortom Öster
sjön var vid samma tid två fartyg om 300-400 ton
sysselsatta.3
Härnösands ställning som handelsstad vid 1600-talets
mitt i förhållande till övriga Norrlandsstäder framgår
av följande tabell över inkomsterna från lilla tu llen år
1651:
Gävle
Söderhamn ..
Hudiksvall ..
Sundsvall ....
Härnösand ..

3994
911
1440
728
2244

Umeå
Piteå
Luleå
Torneå

1062
901
594
1233

Fig 10. Inkomster av lilla tullen och accisen i Norrlandsstäderna år
1651. Siffrorna avser daler silvermynt. (Efter Bucht I, sid
330).

En bild av stadens ställning i förhållande till den
omgivande bygden erhålles av en sammanställning av
uppgifter angående 1636 års kvarn tullar:

Kvarntull

Partikulära Tot.
pers.
befolkn.

Härnösand
med Härnön

189 dal 16 öre

17

379

Säbrå pastorat

275 dal 7 öre

7

536

Ångermanland
3193 dal 31 öre
tot.

95

6192

Fig 11.

Relationer skattekraft/befolkning för Härnösand, grann
socknen Säbrå samt landskapet Ångermanland år 1636.
Källa: Kvarntullslängd 1636. Myntslaget är ej angivet.
Sannolikt avses silvermynt.

' 1765:stapelrätt för
„ Härnö sand, Ratan,
- Uleåb org, G :1a Karleby,
, Vasa, Björneborg.
bottniska handelstvånget
^ upphävs.
' / 4-7-'-^T~Å~7"

' Passiv stapel/ '
' rätt = rätt att
' mottaga utländ' ska fartyg.

V
irnösands handelspriviligier 1585-1840. Källa: Bucht I, II.

Haxe=flatbottnat, enmastat mindre fartyg, ibland däckat och
med varierande riggning. Typen som härstammar från Öster
botten, blev under 1700-talet vanlig i Bottenhavsområdet. Se
Humbla Ph, Haxar och storbåtar, (Föreningens Sveriges sjö
fartsmuseum i Stockholm årsbok 1944.) Stockholm 1944.
Hülphers a.a. sid 26, 27 samt Bucht II sid 232 ff.

1.18 Hantverk.
Hantverkare ingick, ehuru i mindre omfattning, i
stadens borgerskap ända sedan begynnelsen. Som ett
led i strävandena att främja de norrländska stads
näringarna, som kom till uttryck i 1646 års reform
program.4 beslöts att antalet på landsbygden verk
samma hantverkare, drastiskt skulle minskas. Från
åren omkring 1600-talets mitt resulterar detta i en
markant ökning av antalet hantverksutövare i staden
(fig 13). De på landet kvarvarande hantverkarna skulle
emellertid erlägga avgifter (s.k. gärningsören) till
staden, eller så först vinna burskap i s taden innan de
började utöva sitt hantverk på landet. Vid sidan av
dessa »legitimerade« hantverkare förekom även de som
illegalt utövade hantverk. Sådana »fuskare« eller »bönhasar« bekämpades ivrigt av de etablerade hant
verkarna.5 Dessa skulle enligt 1699 års skråordning
(förnyad 1720) vara organiserade i skrån. För att bilda
ett sådant krävdes på varje ort ett minsta antal av tre
mästare. Om antalet var färre skulle dessa ansluta sig
till närmaste befintliga skrå.6
Hantverkaren började sin bana som lärpojke i någon
mästares verkstad. Efter 3-5 års tid kunde han bli
antagen som gesäll efter att ha styrkt sig äga kunskaper
i yrket genom att få ett arbetsprov (»gesällstycke«)
godkänt av skrået. Gesällen skulle därefter genom
tjänstgöring på olika orter (gesällvandring) förkovra
sig ytterligare i yrket samt utföra ett kvalificerat
arbetsprov (»mästarprov«) innan han kunde upptagas i
mästarämbetet och därmed tillerkännas den formella
rätten till självständigt yrkesutövande.7
Det först bildade skrået i Härnösand var skräd
darnas, som tillkom 1651.8 Därefter dröjde det ända till
1752 innan skomakarnas skrå bildades följt av
smedernas 1778 samt hattmakare 1780, logarvare och
karduansmakare 1804, guld- och silverarbetare 1804,
samt snickare även 1804. Samtliga i staden verksamma
hantverkare sammanslöt sig 1768 i en »hantverkaresocietet« inom vilken man skulle överlägga i gemen
samma angelägenheter.9
Av nedanstående siffror framgår att personalstyrkan
vid verkstäderna i regel torde ha varit mycket blygsam,
ofta endast bestående av mästaren själv.
Är
1750
1754
1794
1855
Fig 12.

Mästare Gesäller Lärgossar Genomsnittligt
antal anställda
3
24
14
0,7
33
7
31
1,2
20
69
27
1,5
62
111
1,8
Relationer hantverkare / anställda. Siffrorna hämtade ur
Bucht II, sid 274, och Rudheck a.a. sid 281.

Det var vanligt att hantverkare, i likhet med
handelsmännen, ägde salubodar ute på landsbygdens
marknadsplatser.
Antal och art samt etableringstid för de olika hant
verksprofessionerna framgår av nedanstående tabell
över i staden vunna burskap (fig 13).

4
5

Bucht I, sid 76-77.
Rådhusrättens protokoll upptar en mängd mål där hantve rkare
ansett sig utsatta för illojal konkurrens. Det hör inte till ovan
ligheterna att känsligheten därvidlag kunde ta sig, åtminstone
med nutidens ögon sett, småskurna former. År 1687 låter de båda
skräddarna Erik Pijhl och Erik Månsson instämma prästänkan
Sophia för att hon vänt en gammal klädning hos lantmätare
Stenklyft, gjort en liten kjortel åt magister Büschems lilla son,
samt i övrigt lappat några gamla barnkläder. R ätten beslutade att
Sophia i fortsättningen skulle upphöra med mera avancerade
skrädderiarbeten såsom vändning av rockar o.d. »förblivandes
allenast till sitt livsuppehälle vid smått arbete att förfärdiga för
barn det söndrigt kan vara«. (Härnösands dombok 1687 28/11).
6 Bucht II, sid 280.
7 Ambrosiani Sune, Från de svenska skråämbetenas dagar.
Stockholm 1920. sid 6 ff.
8 Det bör påpekas att ingen av skräddarna var mästare. Innehavet
av mästarbrev förefaller inte ha varit ett oeftergivligt krav för
skråbildning före 1699.
9 Bucht II, sid 28.0 ff.
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Beviljade burskap inom hantverksnäringar före 1840.
källor: Bucht I och II samt borgarelängder. Materialet är bristfälligt och stundom svårtolkat. I tabellen har endast säkra uppgifter
medtagits varför angivelserna bör tolkas som minimisiffror.

1.19

Fiske.

I Johan III:s privilegier 1585 utlovades borgerskapet
fritt strömmingsfiske kring Härnön ocK Lungön. Snart
nog kunde emellertid bönderna hävda sin äganderätt
till fiskevattnen och Härjnösandsborgarna fick för
framtiden utge landlega (= arrende) för dessa. 1652
föreskrevs dock att det skulle vara borgerskapet förbe
hållet att idka fiske inom två mils avstånd från staden.1
Fisket var under lång tid, vid sidan av jordbruket, en
huvudnäring för staden, i vilken även hantverkare och
handelsmän deltog. Först under 1700-talet framträdde
en klart avgränsad kår av yrkesfiskare. Fisket bedrevs
huvudsakligen från arrenderade fiskehamnar ute i
skärgården där fiskerskapet som regel var bosatt över
sommarsäsongen. De hamnar som besöktes av Härnö
sandsfiskarena var i enlighet med bestämmelserna i
Kungl Majrts hamnordning 1726 indelade i hamnlag
styrda av hamnfogde med tre bisittare. Hamnlagen var
till antalet fyra: Hemsön (med Prästhus, Kläfsö,
Hafstad, Juviken), Lungön, Gånsvik och Solum (med
Sjöviken och Alderskärssundet).2 Denna hamnrätt
fungerade som en tillfällig underrätt till rådhusrätten
inne i staden och hade bl.a. att svara för att korrekt
mått och vikt användes vid packningen av fiskproduk
terna. Antalet fiskehamnar hade 1804-09 utökats och
omfattade: Marviksgrunnan, med 13-15 fiskare, Barsta
1-3 st, Prästhus 14-22 st, Lungön 6-9 st, Gånsvik 8-12
st, Solum 10-14 st, Barsviken 9-18 st, samt det 1807
tillkomna Berghamn i Nora socken med 2-3 fiskare.3
Fångsterna utgjordes huvudsakligen av strömming.

1.20

Industriella verksamheter.

Skeppsbyggeri förekom i Härnösand redan vid
1600-talets början. För att befrämja denna verksamhet
meddelade Kungl Maj:t år 1648 privilegier för ett
skeppsbyggnadskompani, och skänkte för detta ända
mål mark på Kronholmen för varvsanläggning och
bostäder åt hantverkarna, samt ett område på fast
landet för en repslagarbana. Under de följande åren
byggdes några fartyg men senast omkring 1670 synes
kompaniets verksamhet ha upphört.4 Därefter före
kommer skeppsbyggeri endast sporadiskt, ibland på
den gamla varvsplatsen, ibland på stadens torg.5 Med
bottniska handelstvångets upphävande 1765 följde ett
kraftigt uppsving för sjöfarten och därmed även för
skeppsbyggeriet. 1783 beslöts att Kronholmen skulle
bli »stadens ständiga vacv«6 Detta år når skepps
byggandet sin högsta nivå i och med leveransen av fyra
fartyg om 121-180 läster samt ett mindre.7 Under tiden
1766-1809 ägde Härnösandsredare 44 f artyg i utrikes
trafik av vilka 16 var byggda i Härnösand.8

Linodling och läftframställning har gamla tradi
tioner i landskapen Hälsingland och Ångermanland.
Vid 1700-talets mitt förekom ett betydande intresse
från statsmaktens sida för etablering av manufakturer i
städerna. Förslag om inrättande av en linnefabrik i
Härnösand väcktes 1740 och året därpå erhölls
kommerskollegii privilegier för fabriken. Den organi
serades som ett bolag med åtta andelar. År 1742 k om
driften igång och verksamheten ökade successivt i
omfattning. 1746 hade fabriken 15 vävstolar och en
personal bestående av en textilmästare som chef, 3
gesäller, 14 lärgossar vartill kommer 19 st hemarbetande spinnerskor.
Tillverkningsvärdet nådde sin högsta nivå 1749 med
siffran 5849 daler smt. Därefter sjönk produktionen
stadigt och 1771 trädde bolaget i likvidation.
En tröj- och strumpfabrik inrättades år 1762. För
utom mästaren omfattande arbetsstyrkan när den 1775
var som störst, två gesäller, en lärgosse samt sex
spinnerskor. Det högsta produktionsvärdet uppnåddes
1770 med 1322 daler smt. Denna fabrik nedlades 1783.
Tobaksfabrik tillkom år 1756. År *1760 syssel sattes
där två gesäller, två rullare och en arbetskarl. Detta år
producerades 21000 skålpund tobak (=8927 kg). Snustillverkning förekom även. Fabriken synes ha blivit
nedlagd 1767? År 1828 omtalas ånyo en privilegierad
tobaksfabrik som varit i drift under några år och därvid
producerat ett årsgenomsnitt av 2000 skålpund snus.1

1 Bucht I, sid 357.
2 Bucht II, sid 292 ff.
3 Bucht II, sid 298. Se vidare, Söderlind Per: Nordångermanländska fiskelägen. (Från Ådalar och Fjäll 1920) Härnösand
1920.
En kulturhistoriskt intressant skildring ges i, Nordlöw C H: På
Alderskär. Några studier och bilder kring fisket i Härnösand och
Solumshamn. Utgivna med anledning av Härnösands Fiskare
Societets 200-åriga tillvaro 1765-1965. Härnösand 1965.
4 Bucht I, sid 337-339. ,
En allmän översikt över det ångermanländska skeppsbyggeriet
ges i: Hellman Theodor, Skeppsvarv och skeppsbyggeri i.
Ångermanland (Sjöhistorisk årsbok 1947.) Stockholm 1947.
5 Så s ent som 1751 meddelar magistraten tillstånd för en handels
man att bygga en jakt på stora torget. (Härnösands dombok 1751
18/11). På förlagan till Suecia Antiqua-bilden från ca 1690 (fig 34)
visas hur ett fartyg befinner sig under byggnad på stora torget.
6 * Härnö sands dombok 1783 30/7.
7 Bucht II, sid 233. (1 l äst = 2,448 ton. Fartygens lastförmåga var
alltså ca 300*440 ton d.w.
8 Bucht II, sid 234. Uppgifterna hämtade ur kommerskollegii
fribrevsdiarier för svenska fartyg i utrikes trafik.
9 Bucht II, sid 253 ff.
1 Handlingar till landshövdingens 5-års berättelser 1828.
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Industriella verksamheter skulle enligt 1739 års hall
ordning lyda under en hallrätt. En sådan inrättades i
Härnösand år 1742. Denna bestod av borgmästaren
som ordförande samt sex bisittare och en notarie.2
Den tidigare praktiserade husbehovsbränningen för
bjöds 1772 i syfte att överföra brännvinsframställ
ningen och de eventuella ekonomiska vinsterna av
denna hantering till kronan. År 1775 beslöts om
inrättande av kronobrännerier i residensstäderna. I
samband med länsresidensets flyttning från Sundsvall
till Härnösand fattades 1776 beslut om att länets
bränneri skulle uppdelas i två enheter, den ena i Sunds
vall, den andra i Härnösand. Härnösandsbränneriet
kom i drift i november 17763 och nedlades i likhet med
rikets övriga kronobrännerier, huvudsakligen på grund
av bristande lönsamhet, år 1787.4

1.21 Kommunikationer.
Som ovan visats (sid 11) torde de fördelaktiga sjö
förbindelserna ha varit en betydelsefull lokaliserings
faktor vid anläggningen av staden. Landförbindelserna
vilka med tiden erhållit en allt starkare betydelse, ägde
dock ej samma goda topografiska förutsättningar.
Den naturliga knutpunkten för länets kommunika
tionsnät var Sundsvall och Härnösands ofördelaktiga
läge därvidlag användes som ett starkt argument mot
flyttningen av länsstyrelsen från Sundsvall till Härnö
sand på 1770-talet.5
Den sedan äldre medeltid nyttjade kustlandsvägen
»Norrstigen«6 passerade Härnösand vid Bondsjö i
Säbrå, på ca 4 km avstånd från staden. Persontranspor
terna var organiserade i en kedja av sk jutsbönder och
gästgivare, som var och en hade att svara för en skjuts
sträcka av 2-3 mil. Vägsträckning och gästgivargårdar i
Härnösands omgivningar framgår av fig 14. På grund
av vägnätets och transportmedlens primitiva beskaf
fenhet skedde dock en stor del av persontransporterna
och den överväldigande delen av godstransporterna
antingen till sjöss eller över tillfrusna vintervägar.7
Genomsnittligt torde vintervägarna i Ångermanlands
kustland ha varit farbara ca 4 m ånader om året.8 På en
karta över Härnösand från ca 1750 9 (fig 15) finns två
sådana vintervägar utmärkta. Den norra leder in
genom Älandsfjärden och benämns »Vinterväg från
hela Ångermanland när Havet ligger.«
Den södra vägen sträcker sig över näset mellan
Kronholmen och Tullholmen (jfr fig 30) och torde via

2
3
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Bucht II, sid 257.
Magistratens kungörelse 1776 30/11.

Fig 14.

4
5

6

7

8
9

Kustlandsvägens sträckning Sundsvall-Härnösand år 1731.
Förstorad detalj av »Geographisk Afrijtning och Wäge
Charta öfwer alla Giästgifware och Påstgårdar af Stora
Landswägen igenom Wästernorlands lähn til Westerbottn,
efter öfwer Directe urens wählborne herr Jacob Nordencreutz ordres af den 1731«. Förvaras i Västernorrlands
öv erlantmäterikontor Härnösand.

Uppgifterna angående kronobränneriet är, där ej annat anges,
hämtade ur Bucht II, sid 102 ff, 331.
Brev från Härnösands magistrat till Kungl Maj:t, odat,
inkommet till K Maj:t 1775 20/12, samt landshövding Falken
grens svar 1776 3/2, RA.
se Friberg Nils, Vägarna i Västernorrlands län. Typiska drag i
deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte
utblickar över det svenska vägväsendet i övr igt, speciellt i No rr
land. Meddelande från geografiska institutet vid Stockholms
högskola nr 80 A-B, Stockholm och Härnösand 1951. sid 81 ff.
Några siffror för omfattningen av den sjöburna persontrafiken
har inte kunnat erhållas. Domböckernas protokoll över sjöför
klaringar ang förlista fartyg i Bottenhavstrafik, visar e mellertid
att dessa mycket ofta även medfört passagerare.
Friberg, a.a. sid 275.
Kartan ingår enligt Friberg a.a. sid 285, i »General-Tullarrende
Societetens Svenska Tullatlas 1730-50« Kungl. Bibi. Stockholm.
Kartan är till sina detaljer fantasifullt b earbetad, i synn erhet vad
gäller de enskilda byggnadernas utsmyckning. Bortsett från dessa
överdrifter, ger den emellertid en bild av byggnaderna och deras
lägen, som i allt väsentligt överensstämmer med övriga kända
fakta. Om kartan i det ta avseende kan till mätas ett relativt h ögt
källvärde, blir intrycket det rakt motsatta när det gäller den
topografiska framställningen. Stadsplanen förefaller vara en
skissartad 'inpressning av stadens bebyggda område sådant det
tedde sig före och omkring 1700-talets mitt, i ett rutnät av
Tessinsk modell. Tullstaketet är framställt på ett förbryllande
sätt. Det uppges bestå av »gärdslegårdar« vilk et inte kan ha varit
fallet senare än 1680-talet (se sid 114). Dess sträckning överens
stämmer med Tessins planer från ca 1650 men knappast med
verkligheten, varken vid denna eller någon annan tidpunkt. Ett
arjnat förhållande som pekar mot 1600-talet är förh ållandet att
tullholmen och Kronholmen ritas åtsk ilda endast av e tt mycket
smalt näs (jfr 1699 års karta fig 30).Å andra sidan finns den norra
(inre) vindbron medtagen, vilken byggdes så sen t som på 1750talet. Slutsatsen blir därför att tecknaren på ett föråldrat g rund
material troligen från 16 00-talets mitt, har ritat in bygg nader och
andra detaljer tillhörande tiden omedelbart efter 1700-talets mitt.
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Bondsjö och Säbrå ha anslutit till Norrstigen. Om
regulariteten i förbindelserna är ingenting känt.
Någon, i modern mening, reguljär sjötrafik torde dock
knappast ha förekommit före 1830-talet då stadens
första maskindrivna fartyg anskaffas.1
Reguljär sjötrafik i modern mening etablerades 1837
på initiativ av lektorn vid Härnösands gymnasium A A
Grafström, som från 1835 hade drivit en kampanj för
denna sak i »Norrlands Tidningar«. 1835 10/10 med
delade tidningen att aktieteckningen »till ett Ångfartyg
för resor mellan Stockholm och Rikets Norra Orter nu
blifwit nära fullbordad«. 1836 var ångfartyget »Norr
land« färdigbyggt och ännu ett, »Strömkarlen«, under
byggnad. Vid midsommartid 1837 inleddes trafiken,

Karta över Härnösand ca 1750. Ingår i »General-Tull
arrende Societetens Svenska Tullatlas 1730-50« Kungl.
Bibi. Stockholm.

som omfattade sträckan Stockholm - Haparanda och
mellanliggande orter. Samma år sattes även »Ström
karlen« in i trafik på Ångermanälven.2

1

2

År 1837 omtalas att ett utrymme vid packhusbryggan reserverats
som upplagsplats för ved åt »ångschonerten Norrland«. Härnö
sands oeconomie & politie protocoll 1837 26/6.
Danell Eric: Lärda lektorer och spotska gymnasister. Timrå
1955. sid 86-92.
I Svenskt Biografiskt Lexikon bd 17, Stockholm 1967-69, sid
204, betecknas Grafström som grundare av »Norrlands
Tidningar«.
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Vad gäller stadens interna kommunikationer kan
nämnas att färjeförbindelse mellan staden och Kronholmen inrättades 1820?

1.22

Offentlig service.

Gästgiveriet,4 innehades till en början av varje
borgare för ett år i taget. 1695 bestämdes att man borde
utse någon därtill lämplig person som stadigvarade
kunde inneha gästgivareämbetet eftersom många
borgare saknade lämpligt husrum och »så olägligt bor
att man inte kan dit komma varken med släde eller
vagn.«5 Förnämare resande brukade inte nyttja gäst
giveriet utan i stället ta in hos någon rik borgare. Från
1700-talets slut kom emellertid en reguljär hotell
rörelse för »bättre resande« att ordnas i anslutning till
stadskällaren.6 (se sid 69 ff).
Stadskällaren,7 hade monopol på vinhandeln i staden
och till landsbygdens kyrkor. Källaren, som var
inrymd i rådhuset, ägdes av staden och utarrenderades
till källarmästaren. Brännvins- och ölförsäljning
förekom även på krogar8 ute i staden. Deras antal
varierade från 2-3 st under 1700-talets första hälft, till
9-12 st mot århundradets slut. Krogarna var av mycket
enkelt slag och ej kombinerade med matservering. Vid
fördelningen av krögerirättigheter togs ofta sociala
hänsyn på så sätt att rättigheten gavs till personer med
nedsatt inkomstförmåga.9 1778 befanns stadskällaren
vara otillräcklig, i synnerhet under marknadstiden då
mycket folk kom till staden. Magistraten meddelade
därför tillstånd att inrätta »caffehus« 1 (föreståndaren
benämndes »caffekokare«). I regel hade dessa även
krögerirättigheter.
År 1801 var sammanlagda antalet näringsställen 15.2
någon restaurangrörelse av klass synes inte ha före
kommit förrän in på 1800-talet.3
Borgerskapet var i regel självförsörjande med mat
varor. Som service till resande samt tjänstemännen vid
gymnasium och länsstyrelse tillsattes vid valborgsmässorådstugorna efter 1647, även bagare, slaktare och
hökare (= specerihandlare).4 Ordinarie bagare omtalas
först 1726? Förslag om inrättande av ett stadens slakt
hus hade väckts 16486 och 1740. Någon yrkesslaktare
synes dock inte ha funnits i staden utan saluslakten
sköttes som en bisyssla av andra borgare i deras
gårdar.7 Det är oklart hur länge den på 1640-talet
omnämnda hökaresysslan varit besatt. År 1758 fram
håller magistraten behovet av en hökarebod för stånds
personer, hantverkare m.fl. som ofta var tvingade att
fara ut på landet för att inköpa varor. Handelsmannen
Georg Unaeus åtog sig att snarast inrätta en sådan
bod.8 I äldre tid var handelsbodarna stängda, dvs.
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öppnades först då kunden påkallade uppmärksamhet. I
Härnösand fanns 1780 sex st »öppna« bodar medan det
så sent som 1800 i Hudiksvall, Sundsvall och Umeå,
endast hölls stängda sådana.9
Att man även tidigt började exponera sina varor i
skyltfönster, framgår av en intressant notis från 1821
där det uppges att längs gatorna norrut från torget
»hafwa isynnerhet handlande etablerat sig, och man ser
fönstren fullhängda af köpmanswaror«!

3

4
5
6
7
8
9

1

2
3

4
5

6
7
8
9
1

»Till vinnande av obehindrad överfart mellan staden och
kronholmen... /skulle/ ... en färjkarl antagas. De av stadens
fattigare invånare som äro hugade att i sådan egenskap bliva
gagnelige anmodas...anmäla sig« Härnösands magistrats kun
görelse 1820 1/5.
Bucht I, sid 286.
Härnösands dombok 1695 25/4.
Bucht II, sid 193.
Bucht I, sid 287, Bucht II, sid 330.
Bucht II, sid 330-331.
Sedan kronobränneriet stängts 1787 arrenderades husbehovsoch salubränningen av staden mot en årlig avgift till kronan av
150 rdr. Utminuteringen av öl och brännvin inom staden arren
derades i s in tur av källarmästare Bystedt mot en avgift till staden
av 75 rdr. Denne hade så att efter eget godtycke fournera
krögarna vilkas antal, bl.a. av sedlighetssskäl h ade minskats till
nio. Klagomål anförs av fem personer som fått sina krögerirättig
heter indragna. Dessa anser sig p.g.a. sin fattigdom ha större rätt
till den inkomstförstärkning som brännvinsförsäljningen med
fört, än de välsituerade i k retsen kring källarmästaren. (Härnö
sands oeconomie dombok 1788 20/2 och 9/6)
Bucht II, sid 331.
Härnösands dombok 1797 30/9, »kaffekokaren och gästgivaren
Pehr Nyberg får under instundande marknad mot vanlig hyra
nyttja stadens auktionsrum till närings hållande«.
Härnösands dombok 1801 25/11.
Magistratens kungörelse 1780 annandag pingst, meddelar hur
man »tidigare om åren m ärkt med vilken svårighet, i s ynnerhet
de förnämare, som wilja nyttja hälsobrunn härstädes, möter, at
mot betalning kunna undfå erforderlig och anständig spisning«.
Man söker någon villig att åtaga sig detta.
Förhållandet synes ha förbättrats, om inte förr så 1815, då änkan
Magdalena Schedin får tillstånd att hålla »wärdshus eller s.k.
spisqwarter... att mot betalning gifwa anständig mat åt stånds
personer eller bättre folk af så wäl stadens innewånare som
resande, iakttagandes derwid att tilträde icke må lemnas åt sådana
personer hwilka böra finna deras behof å sämre näringsställen«.
Oeconomie & politie protocoll 1815 8/5.
Bucht I, sid 287.
Bucht II, sid 276.
Bageriet synes ha kommit igång först 1732. (Härnösands dom
bok 1733 25/8).
Härnösands dombok 1648 30/12.
Bucht II, sid 332.
Härnösands dombok 1758 9/11, se även Bucht II, sid 213.
Bucht II, sid 214.
Zetterstedt Joh Vilh: Resa genom Sveriges och Norriges Lapp
marker 1821,1, Lund 1822, sid 42.

Postgången i riket hade genom en kunglig förord
ning 1636 givits en enhetlig organisation. Postlinjerna
var organiserade som en kedja av postbönder, som var
och en ansvarade för en transportsträcka av 2-3 mil.
Postlinjen norrut från Stockholm passerade Härnö
sand vid Bondsjö, dit stadens postmästare före 1689
fick föra avgående post. Efter detta år sköttes distri
butionen helt av postbönderna. 1696 omtalas att
posten söderifrån anländer onsdag morgon och den
norrifrån kommande tisdag kväll.2
Normaltid för ett brev till Stockholm var fem dygn.3
Postturerna utökades senare till 2 ggr/vecka.4
Ett boktyckeri grundades, sannolikt år 1800, av
lektor C G Nordin. Detta var till en början inrymt i
f.d. kronobränneriets lokaler och hade 1801 en per
sonal bestående av en faktor, två boktryckerikonstförvanter och en piga? Tryckeriet var, bortsett från ett i
Gävle år 1761 etablerat, det första i norrland. Bland
dess tidiga produkter märks ABC-böcker på finska
och lapska samt en bibelöversättning till lapska. År
1812 övertogs tyckeriet av trivialskolerektorn Jonas
Svedbom och flyttades till dennes fastighet (nr 254 i 4:e
kvarteret). Verksamheten omfattade från 1815 även
utgivandet av »Härnösands Stifts Tidningar«, som
utkom en gång i månaden. Tidningen innehöll huvud
sakligen legala notiser samt teologiska uppsatser o.d.
Den upphörde år 1836. Året dessförinnan hade emel
lertid Svedbom startat utgivningen av veckotidnigen
»Norrlands Tidningar«, som främst innehöll artiklar i
allmänna ämnen. Denna tidning nedlades 1844, sanno
likt som konsekvens av konkurrens från den 1842 etab
lerade »Hernösands-Posten« vilken var en mer popu
lärt hållen nyhetstidning av nutida dagstidnings
karaktär.
I och med denna nedläggning synes tryckeriet i sin
helhet ha avvecklats.

1.23 Befolkningsutveckling
Befolkningsstatistiken för svenska städer före 1800
är i stort sett mycket bristfällig och synes inte ha blivit
föremål för något samlat och metodiskt stringent stu
dium. För Härnösands del är läget förhållandevis ljust
vad gäller tiden efter 1721 emedan prästerkapets sam
tida statistik finns bevarad (fig 16, 19). För att kunna
bedöma dessa siffrors vederhäftighet och för att kunna
på ett korrekt sätt koordinera statistiken med de spora
diska uppgifter från äldre perioder som sammanförts i
fig 17, skulle en mycket krävande genomgång av pri
märkällorna behöva göras. Eftersom en sådan uppgift
klart faller utom ramen för detta arbete, har det i detta
sammanhang befunnits lämpligast att presentera de till

gängliga uppgifterna »i befintligt skick« och med en
förhoppning om att denna, för bebyggelseforskningen
så väsentliga fråga, ska komma att få den vetenskapliga
uppmärksamhet den förtjänar.

2
3
4

5

Magistratens kopiebok 1693 22/1.
Bucht I, sid 418-20.
I magistratens kungörelse 1774 25/6 omtalas två postdagar,
måndag och fredag. Hülphers (1780) a.a. sid 34, uppger att
posten norrifrån anländer måndagar och fredagar samt söderifrån
tisdagar och lördagar.
Redogörelsen baserar sig på:
Härnösands typografers historia. Utgiven i anledning av Härnö
sands typografklubbs femtioårsjubileum, red. Sundberg, Johan
Adolf. Härnösand 1938. sid 16.
Beträffande Svedbom och de av honom utgivna tidningarna, se
Dahlgren Lotten, Norrländska släktprofiler I, sid 147-154.
Stockholm 1911.
År 1839 meddelar landshövdingen att »Här finnes äfven ett Bok
tryckeri som drifves af en sättare och 2-ne tryckare, och hvars
ägare är redacteur af en mindre Tidning af fosterländskt syfte,
samt egentligen beräknad att bland Norrlands invånare sprida
nyttiga underrättelser » rörande provincens ecclesiastiska,
agronomiska och mercantila förhållanden«. Handlingar till
landshövdingens 5-års berättelser 1839. HLA.
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Mantalsskriven befolkning
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Totala befolkningen enligt statistik, grundad på prästerskapets upp
gifter, från och med 1749 till och med övre siffran 1805, varvid
Härnön medräknas. Undre siffran 1805 och siffrorna för totala
befolkningen 1806-1810 enligt mantalsuppgifterna, varvid Härnön
icke medräknas.
Nya borgare enligt borgarmatrikeln. Alla övriga uppgifter ur
mantalslängderna, som upprättats vid slutet av året före den
angivna; Härnön är därvid icke medräknad. (Efter Bucht II)
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Fig 16.

Härnösands befolkning 1721-1810. (Efter Bucht II)

År
1628
1629
1631
1636
1637
1638
1639
1640 9
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1653
1654
1658
1668
1670
1679
1683
1690
1695
1701
1706
1710
1712
1718

Tot.
befolkn.
373 2
400 3
393 4
359 5
3177
342 «
298 7
313
334
307
305
296
265
276
269
326
356
381
353
437
451
429
429
453
541
539
528
552
575
627
637
584
466

FATTIGA
PARTIKULÄRA
pers.
hushåll personer hushåll
22
4
10
390
16
22
14
345
6
17
45
72
6
257
297
20
43
13
286
13
285
39
5
11
27
263
9
32
293
24
gem+part :283
277
7
21
28
254
14
25
226
7
14
13
26
235
15
13
21
235
19
22
285
309
19
28
33
332
16
50
22
281
73
328
23
25
350
64
43
31
346
30
357
39
99
309
40
225
219
61
}
285
251
245
239

GEMENA
hushåll personer

112
70 6

70

71

(HÄRNÖN)
hushåll
pers.
7
24
4
4

Anm.

13
20

-I- 10 båtsmän 2 officerare
+ 11 båtsmän 1 offic er
-1- 3 båtsmä n
-1- 5 båtsmä n
+ 18 båtsmän -1- hustrur = 36 pers.

inkl. Härnön
Fig 17. Härnösand. Befolkningsuppgifter för vissa år 1628-1718 '

1

Uppgifterna är hämtade ur Gösta Buchts excerperingar i
Kammararkivets boskaps- utsädes- kvarntulls- och mantals
längder, RA. En genomgång av primärkällorna skulle måhända
göra det möjligt att fastställa antalet hushåll (= skattebetalare) för
fler år än vad som nu varit fallet. Av praktiska skäl har en sådan
undersökning, ehuru önskvärd, inte kunnat genomföras. Blanka
rutor = uppgiften svårtolkad el saknas. Tabellens befolknings
kategorier tarvar en förklaring. Med »gemena« eller »privata«
avsågs borgerskapet, till skillnad från »partikulära« vilka
utgjordes av s tåndspersoner, dvs. tillhörande präste- eller adels
ståndet. Med »fattiga« avses här personer som ansågs sakna
skattekraft. År 1631 beskrivs dessa sålunda »Dessa under
tecknade äro en part av stor fattigdom samt ålder o ch sjukdom
förlamade människor, somliga så utfattiga och oförmögna, att
man större samvete haver giva dem en allmosa i Jesu namn, än
något av dem fordra, förmodas fördenskull underdåningst av
höga överheten, att de njuta försköning« Därpå följer en upp
räkning av de fattiga, ibland med beskrivning av deras lyten.
Längderna upptar endast personer i produktiv ålder. Av detta
skäl uteslöts barn under 12 år.

Observera att relationerna mellan talen för »gemena« respektive
»partikulära« fr.o.m. 1653 kraftigt förändras. Detta synes bero
på någon, för förf. okänd, förändring i sk attesystemet. Befolk
ningsstrukturella förändringar av den storleksordning, som
siffrorna antyder, är uppenbart orimliga.
2 exkl fattiga.
3 i siffran ingår 10 båtsmansänkor
4 i siffran ingår 7 båtsmanshushåll med inalles 13 personer.
5 av dessa är 7 st »landsbefälets tjänare« m ed inalles 19 personer
samt 7 st stadens båtsmän med inalles 13 personer.
6 exkl fattiga.
7 inkl Härnöns lantbefolkning.
8 för, Härnösands stad uppges detta år även följande boskaps
siffror: 18 h ästar, 3 fålar ( = unghästar), 1 sto , 83 kor, 2 stutar
(unga oxar), 7 kvigor, 3 gamla får, 13 unga får, 17 risbitare
(= årsgamla bockar), 40 gamla getter, 44 unga getter, 15 unga
svin.
9 Ingen av dem som 1636 upptas som båtsmän återfinns i 1640 års
längd. Det är därför sannolikt att denna kategori ej alls har
medräknats 1640.
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Fig 18. Befolkningsutvecklingen i Härnösand, 1630-1900. Kurvan
grundar sig på uppgifter ur fig 16 och 17 för tiden t.o.m.
1810. Därefter är uppgifterna hämtade ur officiell statistik.
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1.24 Samhällsutvecklingen i sammandrag.
Själva motivet för stadens grundande, nämligen
statsmaktens strävan att ekonomiskt kontrollera
handeln, var en av de väsentligaste faktorerna som
bestämde stadens ekonomiska och sociala struktur
under äldre tid. Den första stadsbefolkningen
bestående av f.d. landsköpmän kom således att utgöra
en såväl ekonomiskt som socialt tämligen homogen
grupp. Detta kan sägas även om den därpå följande
vågen av inflyttare, nämligen hantverkarna. Först in på
1700-talet tycks befolkningsmönstret ha skiktats så att
den för hela befolkningen så väsentliga binäringen fiske
för en grupp kommit att bli huvudnäring utan komp
lement av någon traditionell stadsnäring. Trots den
med tiden ökande ekonomiska polariseringen inom
borgerskapet bibehölls länge, åtminstone nominellt,
ett »direktdemokratiskt« politiskt system inom stadens
interna förvaltning och rättsväsende. De enskilda

1750

ildcr

Åldersfördelning och civilstånd för Härnösands befolkning
några år av 1700-talet.
(källa: domkapitlets arkiv, befolkningsstatistiska tabeller)
Tabellen sammanställd av Gösta Bucht.

borgarnas skyldigheter gentemot staden hade ofta
karaktären av naturaprestationer, (gästgiveri, brand
vakt etc.) och även vissa ämbetsuppdrag cirkulerade
bland borgerskapet. Parallellt med befolkningstillväxt,
ekonomisk polarisering och ökad specialisering inom
näringslivet sker en differentiering även vad gäller
administration och kommersiell offentlig service.
Inom förvaltningen märks detta genom ett växande
antal tjänstemän med allt mer specialiserade funk
tioner. Samtidigt förändras den politiska beslutsappa
raten från det okomplicerade »direktdemokratiska«
systemet med allmän rådstuga i vilken borgerskapet i
sin helhet deltog, till det slutligen extremt ohanterliga
systemet med yrkesbestämda valkorporationer inom
borgerskapet medan den inflytelserika gruppen av
ståndspersoner och en starkt växande grupp av arbe
tare formellt (den senare även reellt) saknade politisk

representation i magistraten. En betydelsefull punkt i
denna utveckling är ersättandet av allmänna rådstugan
med en fullmäktigeförsamling, »äldste«, sammansatt
av representanter för handelsmännens, hantverkarnas
respektive fiskarnas organisationer (»societeter«) vilket
skedde vid tiden före 1700-talets mitt. Det gamla
ståndssamhällets uråldriga modell för politisk repre
sentation kunde dock inte svara mot de krav på effektiv
administration som den starkt dynamiska ekonomiska
utvecklingen under 1800-talet ställde och med
kommunreformen 1862 sätts en definitiv punkt för den
förindustriella stadens politiska systemutveckling.
Resenärer som under det tidiga 1800-talet besökte
staden karaktäriserade den som ett förvuxet fiskeläge,
hade det inte varit för gymnasiet, residenset och några
av borgargårdarna som de enda tecknen på »stad«.
Denna karaktäristik var träffande, inte bara vad gäller
bebyggelsemiljön, långt in i 1800-talet är den ekono
miska strukturen primitiv och utvecklingen för staden
som helhet tämligen svag.
Först med bottniska handelstvångets hävande 1765
börjar en markerat positiv utveckling som skapar för
utsättningar för den dynamiska kapitalism som gör sig
gällande vid 1800-talets mitt då trävaruexporten
började ge en dramatiskt ökad avkastning. Ett studium
av bouppteckningar för tiden 1760-1840 visar entydigt
på en ökad ekonomisk polarisering inte bara mellan
olika samhällsgrupper utan även inom grupperna.1
Den ekonomiska utvecklingen bar i sig även förut
sättningarna till en kraftig förändring av befolkningens
sociala struktur. Det var inte bara spännvidden mellan
rik och fattig som ökades utan även antalet fattiga växte
snabbt. Detta förhållande förstärktes av den proletarisering av landsbygdsbefolkningen som blev en följd
av det sena 1700-talets befolkningstillväxt i kombina
tion med lågkonjunkturer och missväxt. Konse
kvensen blev att Härnösand i likhet med många andra
städer fick ta emot ett befolkningstillskott som vida
översteg behovet av arbetskraft i den ännu svagt
utvecklade produktionsapparaten. Det under 1700talets slut och 1800-talets första hälft starkt ökade
inslaget av fattiga i s tadens befolkning orsakade svår
bemästrade sociala problem. Vad direkt gäller bebyg
gelsemiljön ledde det kraftiga tillskottet av mindre
bemedlade till en förtätning och ofta nog förslumning.
Till bilden hör även framväxten av kåkstäder på fast
landssidan omedelbart utanför stadsgränsen - »Gådeåstaden« och »Bondsjöstaden« - som ju låg utanför
stadens jurisdiktion och småningom även kom att
representera ett visst skatteunderlag. Stadens strävan
att inkorporera dessa områden kunde på grund av mot
stånd från Säbrå socken dock inte förverkligas färrän
1890 respektive 1922. Under 1800-talets lopp fick
således det »gamla« Härnösand som genom seklerna

behållit sin ursprungliga struktur, uppleva ett ackumu
lerat tryck från två helt olika riktningar.
Dek det av befolkningstillväxten och fattigdomen
orsakade trycket mot förtätning och förslumning, dels
de uppåtgående kapitalistiska handelshusen med krav
på större och rationellare enheter och ett storskaligt
representativt byggande. Spänningarna mellan dessa
båda krafter ledde oundvikligen fram till en radikal
stadsomvandling genom 1870 års regleringsplan som
till betydande delar kom att förverkligas under decen
nierna fram till 1:a världskriget, (fig 111).
I den ovan skisserade utvecklingen skilde sig Härnö
sand inte från de övriga Bottniska kuststäderna. De
hade inte den ekonomiska stadga som de självvuxna
medeltidsstäderna uppnått och var följaktligen mer
sårbara och känsliga för »opåverkbara« faktorer som
handelsrestriktionerna, krigstidernas påfrestningar och
de svåra brandolyckorna.
I ett viktigt avseende skiljer sig dock Härnösand
markant från sina grannar. Detta gäller utvecklingen
till ett kulturellt och administrativt centrum för länet
och i vissa avseenden hela Norrland. Superintenden
turen och de vid 1600-talets mitt tillkomna trivialskola
och gymnasium bildade den ecklesiastiska tyngd
punkt som under 1800-talets andra hälft gjorde det
naturligt att en mängd nya utbildningsanstalter (folkoch småskolelärarseminarier, navigationsskola m fl)
kom att förläggas till Härnösand. I detta avseende
bibehöll staden sin attraktionskraft trots att den i eko
nomiskt avseende inte kunde hävda sig gentemot orter
som Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall som var
bättre lämpade att dra fördelarna av lanthandelns fri
släppande vid 1800-talets mitt och framför allt den
kapitalkrävande träindustrins expansion senare under
1800-talet.

1

Omdömet grundar sig på en total gjenomgång av Härnösands
bouppteckningar 1760-1839. Syftet med undersökningen är att
studera urvalet av byggnadsfunktioner samt de ekonomiska för
hållandena för olika yrkesbestämda grupper av fastighetsägare.
Undersökningen är ännu ej pifblicerad.
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2.

Stadens planutveckling

2.1

Perioden 1585 - ca 1640

Källorna ger ingen uttalad förklaring varför staden
inte förlades till den gamla marknadsplatsen utan
istället kom att byggas ett gott stycke norr om denna.
Av de rent praktiska skäl, som sammantagna kan ha
varit avgörande, kan nämnas att marklutningen vid
Korsmässudden kan ha ansetts vara för brant, att åker
jorden som tillhörde de till staden donerade hemmanen
Hov och Fågelsta var för värdefull att bebyggas etc.
Den valda platsen ägde en strandremsa bred nog att
bebyggas, och var varken brukad eller bebyggd, med
undantag för några bodar som antyder att Härnöbornas överfart till fastlandet legat där K De tta sist
nämnda förhållande kan i sig ha utgjort en lokalise
ringsfaktor.
Den veterligt äldsta bevarade stadskartan torde vara
från tiden omkr. 1637 2 (se fig. 20) Den ingår i en serie
kartor över rikets städer upprättade i enlighet med
Kungl. Maj:ts instruktion 1628 för att »Hans Kungliga
Majestät må kunna se, huru de byggda och skickade
äro... och ... när någon stad skall funderas eller för
bättras, detsamma alltid ske med hans råd och
vetskap«.3
Kartan visar på nuvarande Kronholmens plats två st
sma holmar, »Kongsholmarna« kallade. Den
nuvarande Mellanholmen består av två mindre holmar,
varav den östra visar fem st byggnadstomter benämnda
»stolpbodar« dvs. härbren. Sannolikt är det även
sådana som avses med de fyra markeringarna på den
södra av »Kongsholmarna«. Såväl h olmarnas läge som
storlek och fastlandssidans strandlinje förefaller
mycket osäkra och torde ha ritats in på fri hand, utan
föregående mätningar.
Någon bro mellan staden och fastlandet fanns ännu
icke. Tullstaketet som utgör stadsområdets landgräns
mot övriga Härnön löper i ungefär N-S riktning och
ansluter i sin södra ändpunkt till tullbommen vid
vilken den söder ifrån kommande sjötrafiken klare
rades. Bommen går i ungefär Ö-V riktning och vid
dess landfäste på fastlandssidan är utritade fem hus
tomter, antagligen tullhus och färjkarlsbostad e.d. (se
sid 114). Det egentliga stadsområdet kan karaktäriseras
som strandbundet och helt anpassat till den givna
terrängen. Mellan de båda torgen, det norra benämnt
»Bondtorget« (senare lilla torget) och det södra, här
benämnt »Torget« (senare Stora torget eller Stor
torget), löper två med stranden och varandra parallella
gator, vilka vinkelrätt avskäras av fyra st. tvärgator
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Fig 20. Karta över Härnösand. Troligen ca 1637-38. Osignerad.
Möjligen utförd av Olof Tresk. Statens Lantmäteriverk, Gävle.

eller gränder som når ner till sjön. Norr om »bond
torget« fortsätter en enda gata parallellt med stranden.
Terrängen var starkt kuperad i detta område vilket kan

Bucht I, sid 22.
Bucht I, sid 521, uppger att en undersökning utförd av fil dr
Artur Bygdén, ger vid handen att kartan skul le vara upprättad av
Erik Erikson Vidman, som blev lantmätare i Västerbotten 1643.
Utan tillgång till Bygdéns undersökning kan hans argumentation
här inte värderas. Man observere att Humble Sixten, Lant
mätarnas verksamhet inom städer och stadsliknande samhällen, i:
Svenska Lantmäteriet 1628-1928, del II. Stockholm 1928, sid
206, uppger att den förste i Norrland placerade lantmätaren,
Olof Tresk, under åren efter 1637 utförde mätningar i Väster
bottens städer samt i Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och
Söderhamn. I lantmäteriverkets arkiv i Gävle finns en serie
osignerade och odaterade kartor över dessa städer. Kartorna som
synes vara av samma hand, torde vara de av Tresk upprättade.
Kartan visar stadskyrkan sådan den sett ut före den tillbyggnad
som torde ha skett 1638 (se sid 81). Kartans tillkomsttid bör
därför, med någon reservation, kunna sättas till ca 1637-38.
Tresk Olof, (? - 1645), 1636 förordnad att i lappmarken
»uppgå« gränsen mot Norge samt 1637 att förrätta j ordrevning i
Västernorrland. Erhöll 1643 3/4, fullmakt som lantmätare i
Norrland och lappmarken. (Ekstrand K Viktor: Svenska lant
mätare. Uppsala och Umeå 1896-1903. sid 21)
Humble a.a. sid 201 ff.
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Hg. 2/. »Gemetrisch Afrijtningh och Description öfwer Hernösands Stadtz ägor så zväl the som af mark och moo sedan staden funderades up tagne
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den til ängh, som widare uthi Deskription skall uthwijsas. Noch Stadsplantan eftersom sielfwa staden nu denne sijdan belägen ähr. «
Senare blyertspåskrift: »trol. af J . C Stenklyft i 16 40-talet«. Förvaras i: Staten s L antmäteriverk, Gävle.
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ha varit anledning till att systemet med dubbla paral
lellgator måst överges. Ett stycke SO om »Torget«
mynnar en liten bäck, vars lopp sveper i en vid båge
upp mot NO. Gatunätet i den del av staden som ligger
SO om bäcken (senare östanbäcken) visar inte den
strandparallella sträckning med naturlig anslutning till
»Torget«, man kunnat vänta sig finna om stadens
ursprungliga kärnområde hade omfattat även denna
stadsdel. Den enda på kartan utritade bron över
bäcken ligger också förhållandevis långt från stranden.
Av läget att döma torde den främst ha varit avsedd att
tjäna kommunikationen mellan »Torget« och kyrkan.
Bäcken torde alltså kunna betraktas som stadskärnans
begränsninglinje mot söder. Av stadens byggnader
finns endast den rektangulära kyrkan samt den
omedelbart NV därom liggande »scolan« angivna.
Kartan visar ingenting om tomtindelningen av
de ytor som begränsas av gatunätet och den ger heller
ingen ledning när det gäller att närmare bedöma
bebyggelsens utbredning vid karteringstillfället. En
mycket betydande del av de perifera delarna torde
nämligen ha utgjorts av obebyggda vretar och kål
hagar. Kartan ger emellertid underlag för en allmän
karakteristik av den äldsta stadens utseende. Anlägg
ningsprocessen torde i grova drag ha haft följande för
lopp: Stadens fuktionella centrum, kombinationen
torg/hamn, placeras på det ställe som sedan gammalt
nyttjats som båtlänning för överfarterna mellan
Härnön och fastlandet. Därifrån sprider sig borgarbebyggelsen norrut efter stranden.4 På sluttningen
bildar gårdstomterna med boningshusen ett band
parallellt med, och ett stycke från stranden. Nedanför
mangårdarna löper en gata (senare Sjögatan) och
utrymmet mellan denna och stranden, disponeras för
till gårdarna hörande sjöbodar och ladugårdar.5 Efter
bebyggelsens landsida löper även en gata (senare
Mellangatan). öster om denna vidtar vretar och kål
hagar, vilka efterhand nyttjas som tomtmark.
Detta mönster för bebyggelsegrupperingen före
faller vara helt konsekvent för området mellan de båda
torgen. Planmässigt ger området en bild av konfor
mitet och stor stabilitet. Ännu 1870 är gatunätet det
samma som det som visas av den 200 år äldre kartan.
Det torde alltså vara här som de första inflyttade
landsköpmännen fick sina tomter utstakade av
konungens fogde.6 Staden synes emellertid förhållan
devis snabbt ha expanderat utanför detta kärnområde.
Mantalslängderna för år 1602 o mtalar att staden hade
49 skattebetalande gårdsägare vilkas byggnadsbestånd
utgjordes av 123 stugor, 107 skorstenar samt 37 sjö
bodar. Antalet kålgårdstomter var II.7
En karta över stadens donationsjord, med inlagd
stadsplan identisk med föregående karta, är tillskriven
lantmätaren JC Stenklyft och daterad till 1640-talet8
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(fig 21). Denna karta upptar förutom f.d. skatte
hemmanet Hov samt Fågelsta, som bestått av två
skattehemman, 78 st vretar fördelade på 42 olika ägare.
Av kartan framgår även att det norr om kyrkan belägna
höglänta området mellan vretarna och det stadsplanelagda området använts för borgerskapets »Badestugur

4

Att bebyggelsen först kommit till stånd närmast torget framgår
av ett brev daterat 1 586 6/1 i vilk et kungen ger fogden befallning
att låta avhysa en bonde från byn Hov, som olovligen byggt
bodar vid torget och därmed hindrat borgerskapets byggnation.
Bucht I, sid 22.
5 Bucht I, sid 24-25. Se även Bucht Gösta: Härnösands grundlägg
ning. sid 100.
6 Johan III:s brev till fogden Hans Andersson 1585 11/3: ».... Du
skall ock hava der med inseende, at var och en icke måtte bygga
som honom sjelv synes, utan... med torg och rumme (rymliga)
gator...« Härnösands stadsarkiv. Kungl. brevHLA.
7 Bucht I, sid 34.
8 Humble a.a. sid 210 samt Bucht I, sid 239.
Stenklyft Jakob Christofersson, (omkr 1620-1686), Lantmätare
över Härnösands lan 1646 24/4. Efter att ha avgått från lantmäteriet blev han 1672 kronofogde i Jämtland. (Ekstrand K
Viktor: Svenska lantmätare, sid 21)

t'

/
k

y

•

.<v.

V..
.(Sy

a

ŒBI

Fig 22. Sundsvall omkr 1640. Statens Lantmäteriverk, Gävle.
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Fig 24. Stadskarta. Troligen upprättad av Nik T essin d.ä. år 1648.
Krigsarkivet, Stockholm
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2.2
Fig 23. Hudiksvall omkr 1640. Statens Lantmäteriverk, Gävle.

och Porten sampt någre Stolpherbergen och kål
hagar«.9
Den ovan skisserade »spontana« bebyggelseut
vecklingen torde kunna betecknas som typisk för de
vid samma tid anlagda bottniska städerna. Både
visar
Sundsvall och Hudiksvall (se fig 22 och 23)
samma principiella mönster med en utefter stranden
löpande kvartersrad där bebyggelsen når ända ner till
vattnet och en där ovanför med stranden parallell gata,
som utmynnar i ett torg. Det bör särskilt noteras att
Sundsvalls kyrka, i likhet med Härnösands, saknar
organiskt samband med stadsplanen.

1640 - 1650 talens planregleringsförslag.

Under mitten av 1600-talet var norrlandsstädernas
förhållanden föremål för statsledningens djupa
intresse. Den kunglige kommissarien Daniel Behm,
som 1646 företog en inspektionsresa genom Norrland
åtföljdes av arkitekten Nikodemus Tessin d.ä., vilken
hade till uppgift att kartera städerna samt att upprätta
förslag till reglering av stadsplanerna för att bringa
dessa i samklang med det barockens rätvinkliga rut
nätsideal, som var högsta mode i stormaktstidens
Sverige. En stadskarta, som synes ha upprättats vid
detta tillfälle finns bevarad i Krigsarkivet (fig 24). Den
är något mer detaljerad än den förutnämnda kartan
från ca 1637 (fig 20), men visar i huvudsak samma
gatunät. Strandlinjerna på fastlandssidan och sundets

9

Att sådana byggnader som bastur (för torkning av säd) och
härbren (för lagring av spannmil) förlades ett stycke från den
övriga bebyggelsen motiverades av brandsäkerhetsskäl. Bastun
var en riskfaktor av rang, som borde hållas borta från stadens
eldfängda tätbebyggelse, vilken i sig själv innehöll så stora brand
risker att det även var i hög grad motiverat att placera d e värde
fulla lagren av spannmål och utsäde på betryggande avstånd från
densamma.

45

Fig 25. Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik T essin d.ä. år
1648. Krigsarkivet, Stockholm. I texten benämnt »Tessin I«.

Fig 26. Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik Tessin d.ä. år
1648. Krigsarkivet, Stockholm. I tex ten benämnt »Tessin II«

holmar är här i m otsats till den förutnämnda, synbar
ligen korrekt inritade. Utefter vattenbrynet löper ett
ljust grått laverat fält av varierande bredd genomskuret
av de vinkelrätt mot stranden gående tvärgatorna. Vad
denna markering exakt är avsedd att visa, är inte utsagt
men troligen är det fråga om sjöbodarnas utsträckning
och det ljusgrå bandets högra kant skulle då utgöra
strandlinjen.1 över södra sundet visar en prickad linje
läget för något som troligen är tullbommen (jfr fig 20
samt sid114).Med denna karta som underlag har Tessin
eller någon av hans medhjälpare uppgjort två regle
ringsplaner (fig 25 och fig 26), i det följande benämnda
Tessin I, respektive Tessin II. Det första förslaget
utgöres av tre parallella kvartersrader bestående av
rektangulära kvarter med proportionerna längd/bredd
= 1,4. De tre långgatorna som går parallellt med
stadens längdaxel skärs av fyra tvärgator av samma
bredd som långgatorna. En broförbindelse till fast
landet via Mellanholmen är även projekterad. Två i det
närmaste triangulära torgbildningar har ritats in, den
ena på den utvidgade platsen för det tidigare Stor
torget, den andra belägen vid det planerade brofästet.
De enda topografiska element i d en befintliga staden,
som planförfattaren funnit sig tvingad ta hänsyn till, är
strandlinjerna, vilket medfört att de NV resp. SO

kvarteren erhållit snedställda avgränsningslinjer mot
sjösidan. I övrigt står planen i fullständig opposition
till alla befintliga fysiska förutsättningar såsom
bebyggelse, gatunät, terrängens höjdförhållanden och
markbeskaffenhet etc.
Som framgår av Tessins karta, som finns inlagd på
planförslaget skulle de norra och östra delarna av
staden helt försvinna och den övriga bebyggelsen med
undantag av kyrkan i sin helhet behöva rivas och återuppbyggas. Någon antydan om hur regleringen av sjö
bodskomplexet var tänkt att genomföras ges inte, men
den radikala anda som präglar förslaget, gör det troligt
att arkitekten avsett att låta det helt skatta åt för
gängelsen.
Det andra förslaget, Tessin II, är i princip en utvidg
ning av det ovannämnda med en kvartersrad.
Kvarteren har samma längd som tidigare me» har
gjorts smalare så att relationen längd/bredd här blir:
1,6. Detta har fått till följd att kyrkan och dess
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1

Den av d rottning Christina f astställda planen av 1648 4 /12 visar
att arkitekten vid den projekterade uträtningen av strandlinjen,
givit denna en nära anslutning till den ovan omtalade linjen.
Detta styrker den anförda tolkningen.

Fig 27. Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik Tessin d.ä. år
1648. Godkänt av drottning Christina den 4:e dec 1648. Krigsarkivet,
Stockhohn.

bogårdsmur på ett iögonenfallande sätt ockuperar
utrymme i en gatukorsning. Torget vid bron har utgått
och fått en ersättare i norra änden av kvartersraden
som börjar vid Stortorget. Tomten vid Stortorgets öst
sida är väsentligt större än på det ovannämnda för
slaget. Sannolikt är den avsedd för länsresidenset eller
rådhuset som då skulle kunna visa sin representativa
huvudfasad mot torget och sjön. På denna plan omges
staden av en tunn heldragen linje, som uppenbarligen
avser visa ett system av tullstaket och bommar vilket på
alla sidor avstänger staden från den omgivande lands
bygden. Längs bommarna och ute i sundet finns siffer
angivelser, ibland åtföljda av ett »f«. Sannolikt avses
därmed vattendjupet i fot. Detta betyder att största
djupet i södra inloppet skulle ha uppgått till 8 fot (=
2,4 m).2 I norra inloppet och i h amnbassängen når de
angivna maximidjupen 32 resp. 46 fot (= 9,5 resp 13,7
Huruvida borgerskapet erbjudits tillfälle att yttra sig
över de båda stadsplaneförslagen är ovisst men före
komsten av en vidimerad kopia av Tessin I i ö verlantmätarmyndighetens i Härnösand arkiv antyder att den
varit ute på remiss, rimligen då till Härnösand. På
kopian
finns
kvartersmåtten 192x136 alnar
(=114,0x80,8 m) angivna. Den 4:e dec. 1648 god
känner emellertid drottning Christina det mindre
omfattande förslaget enligt Tessin I, (fig 27) som

kompletterats så tillvida att strandlinjerna rätats ut och
tullstaketet försetts md två portar åt landssidan vilka
tillsammans med staketets nordöstra hörn, försetts
med reduttliknande utbyggnader tydligt inspirerade av
samtida befästningsarkitektur. Utbyggnaderna framför
stadsportarna är sannolikt tänkta att inrymma tull
stugor medan hörnredutten endast torde kunna moti
veras av estetiska skäl. Den nordöstra kvarteret har en
rutindelning som troligen betecknar den tänkta tomt
indelningen. Tomtstorleken skulle då bli 40,4x19
meter.
Något omdöme från magistratens sida angående den
fastställda stadsplanen har inte stått att finna men
mottagandet torde knappast ha varit entusiastiskt. Som
en föraning " om vad som skulle komma, hade redan
1647 ett rykte kommit i svang om att staden skulle
rivas.. Detta hot verkade för lång tid förlamande på all
byggnadsverksamhet i staden.3 Påbudet om planens
verkställande följdes omedelbart av en begäran från

2

3

Redan 1695 omtalas att två spannmålslastade skutor inte kunde
tas in g enom vindbron utan föregående läktring av lasten. (Här
nösands dombok 1695 30/11).
Härnösands dombok 1647 22/9. Borgerskapet finner det riska
belt att engagera sig i b yggandet av ett nytt rådhus eftersom »talet
hafver gått här i marknaden, att staden skall rivas«.
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Fig 28. Stadsplaneförlag. Godkänt av drottning Christina 1652.
(Efter Bucht II) Okänt arkiv.

borgerskapet om att få bli förskonat från stadsrivningen. 4 Borgerskapets besvär synes inte ha
behandlats av Kungl Maj:t eftersom man i a vvaktan på
beslut härom begär »dilation« (= uppskov) med lands
hövdingens befallning på rådstugan 22 april 1650 att
borgerskapet skall:
»...bebygga staden efter den dessein, som conductören Erich Erichsson der över avritat haver, heller vill
han (landshövdingen) uti maj månad här skicka en hop
med soldater, som utan någons anseende och med
gevalt riva skola.« 5
Hotet om militärt ingripande sattes inte heller i
verket och i oktober samma år nås ett slags kompro
misslösning i o ch med att Kungl Maj:t utfäster sig att
ge staden »några års frihet för lilla tullen och accisen«
eller annan kompensation så snart »stadens regularitet
bliver företagen«.6 På landshövdingens 1651 förnyade
anmodan att börja rivningen av staden, svarade sig
borgerskapet finna det alltför svårt att åstadkomma en
ombyggnad i enlighet med 1648 års »dessein« eftersom
Kungl Maj:t inte hade beviljat någon byggnadshjälp.
Man önskade därför revidera planen och ville för detta
ändamål inkalla lantmätaren Jacob Christophersson,
som skulle upprätta ett nytt planförslag vilket skulle
insändas till Kungl Maj:t för godkännande.7 Denna
plan synes efter en omarbetning blivit godkänd den 9
mars 1652.8 Som byggnadshjälp tillerkändes staden
48

kronoinkomsterna av tull och accis under en tid av fem
år. Om emellertid byggnadsarbetena efter denna tid
inte var fullbordade, ålades staden att återbetala den
uppburna byggnadshjälpen till kronan.9

4

5

6
7

8
9

Härnösands dombok 1649 4/1. Uppmaningen därtill lämnas
märkligt nog av conductören Erich Erichsson (Njure), som enligt
Humble a.a. sid 209 fr.o.m. 1649 fått i uppdrag att övervaka
genomföran
av de Tessinska regleringsförslagen. Kanhända
var Erich Erichsson mer praktiker än estetisk visionär.
Niure (nius) Erik Eriksson, benämnes i ett brev från d rottning
Christina år 1650 »Vår trotjänare och ingeniör vid de Norr
ländska städerna«. Fullmakt som ingenjör i Västernorrland 1650
5/10. Lantmätare i ö ster- och Västerbotten 1657 20/7. Avgick ur
tjänst 1661. (Ekstrand K Viktor: Svenska lantmätare, sid 21)
Härnösands dombok 1650 22/4. Man observere formuleringen,
som tyder på att planen är ritad av Erichsson efter Tessins
direktiv.
Brev från Kungl Maj:t 1650 31/10. Härnösands stadsarkiv HLA.
Härnösands dombok 1651 15/3, i UUB, Coll. Nordin. Inför
upprättandet av den nya planen föreslog landshövdingen att man
borde bygga så att kyrkan komme att ligga i stadens mitt.
Borgerskapet genmälde att »på andra sidan (alltså ö om kyrkan)
är ingen lägenhet att låta bygga«.
Bucht I, sid 87.
Brev från Kungl Maj:t 1652 20/3. Härnösands stadsarkiv HLA.

Fig 29. Stadsplaneförslag. 1652 1/8. Troligen upprättat av
Härnösands
magistrat.
överlantmäterimyndighetens
arkiv,
Härnösand.

Den nya planen (fig 28) är en modifikation av Tessin
I, men med kvartersstorleken minskad genom införan
det av en extra lång- resp. tvärgata. Man har därmed
kunnat, om än i ringa utsträckning, använda delar av
det befintliga gatunätet (fig 20).
Det är förståeligt att man i Härnösand inte lät sig
nöja med denna plan, som trots vissa förbättringar
ändå lämnade det mesta att önska, vad gällde hänsyns
full anpassning till den verklighet borgerskapet levde i.
I augusti 1652 inlämnas ett nytt förslag (fig 29), som
innebär en utökning av d en i mars fastställda med tre
kvarter i norr. Anledningen härtill är säkerligen att
man önskat få det bebyggda område i norr, som enligt
planen skulle ha bortskurits, att hamna inom stads
planen och därmed även inom tullstaketet.1 Planen,
f.ö. den enda av de här behandlade som försetts med
måttskala, visar att den tilltänkta staden skulle rymts
inom ett område med utsträckningen ca 590x320 m .
Kvarteren har normalt måtten 173x121 alnar (=
102,7x71,8 m) fördelade i två tomtrader, där varje
tomt håller de nominella måtten 35,9x25,7 m (922
m2). De två nordligaste kvarteren har längden begrän
sad till 160 alnar (=95,0 m). Tomtindelningen är inte
genomförd i de två sydöstra kvarteren.

Totala antalet inritade tomter är 136 av vilka 60 bär
påtecknade namn på presumtiva tomtägare respektive
offentliga byggnader.2 Detta nya förslag tycks inte ha
föranlett någon åtgärd från Kungl Maj:ts sida och de
till en början så ambitiösa planerna företer tecken på

1

2

I en odaterad skrivelse till drottningen (troligen omkring 1648,
jfr sid 114) omtalas att det tullstaket som enligt konduktören
Erich Erichssons ritning nu är under byggnad, medför att 19
fattiga fiskares eller fiskareänkors gårdar måste flyttas. Man
begär hos drottningen få något understöd av kronomedlen, som
kompensation åt dessa. (RA, Städers acta samt Städers skrivelser
och besvär: Härnösand).
Antalet noterade tomtägare är påfa llande lågt. Samtida uppgifter
meddelar hur staden år 1646 »är så af sig kommen att här nästan
flera öde än besuttna gårdar finnes«. (Härnösands dombok 1646,
odat. UUB, Coll. Nordin.). Ett odaterat brev till landshövding
Strijk, alltså före 1653, omtalar att »s taden är ömkligen spolierad
och nedfallen« och att över 30 gårdar ligga öde. (UUB Coll.
Nordin).
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att rinna ut i sanden.3 1659 befaller landshövdingen om
rivning av bebyggelsen från stadsbron upp till
gymnasiet,4 varpå staden anför besvär åberopande att
den 1652 fastställda stadsplanen hade blivit upphävd
och att staden inte erhållit de tull och accismedel som
utlovats.5 Året efter meddelas officiellt att Kungl Maj:t
beslutat låta »gaturifningen suspenderades till en läg
ligare tid«.<> U nder de följande åren verkställes bygg
naden av den nya gatan (senare benämnd Stora gatan)
fram till gymnasiet (se fig 30 och sid 130).7
Detta synes ha blivit det blygsamma resultatet av
statsmaktens nästan tjugoåriga försök att förvandla en
vildvuxen och motsträvig provinsstad i rikets utkant
till en modern exponent för stormaktstidens stads
byggnadsideal. Det kan tilläggas att även städer som
Sundsvall och Hudiksvall blev föremål för reglerings
program av samma radikala karaktär som det ovan
beskrivna. I dessa två städer kom programmen att i
mycket hög grad förverkligas. Det skulle föra för långt
att här diskutera anledningarna till att Härnösand i
detta avseende så markant skiljer sig från de två andra
städerna men förhållandet förtjänar ett omnämnande.
Problemet tillhör de intressantare inom norrländsk
stadshistorisk forskning.

I det norra området (a), grupperar sig den nytill
komna bebyggelsen på ömse sidor av en fortsättning av
den redan befintliga gatan. Antalet gårdstomter är ca
27 av vilka 3 är obebyggda, vartill kommer 6 sjöbods
tomter. Tomtstorlekarna visar i likhet med staden i
övrigt, kärnområdet mellan de båda torgen undan
taget, stor variation. Områdets sociala struktur har

3

2.3 1699 års tomtkarta.
I ett kungligt cirkulär av den 14 augusti 1695, upp
manas landshövdingarna att låta upprätta korrekta
tomtkartor över städerna med angivande av tomternas
storlekar, samt även kartor över stadsägorna. Anled
ningen till detta var att det i många städer hade före
kommit att donations jord, som ju var avsedd att
genom vretskatter, tomtören o.d. bidra till stadens
inkomster, hade övergått i privat ägo varigenom stä
dernas intäkter hade minskats. De beställda kartorna
avsågs tjäna som underlag för kommande korrektions
över
Härnösands
stad
åtgärder.8
upprättades en sådan karta år 1699 av lantmätaren Nils
Spole.9 Denna är med stor sannolikhet den första
egentliga tomtkarta som staden ägt.1 (fig 30) Den
mycket detaljerade kartan har en mängd information
att ge angående stadens bebyggelseutveckling. Kartan
upptar även namnuppgifter och i undantagsfall även
yrken på tomtägarna.2
En jämförelse med kartan från ca 1637 (fig 20), ger
vid handen att stadens bebyggelse under de ca 60 åren,
som ligger mellan karteringstillfällena haft en tillväxt
koncentrerad till tre områden: a) strandremsan i n orr,
b) sluttningen upp mot »häbbergsbacken« öster om
lilla torget, samt c) mellanholmen. (se fig 30-33)
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Se t.ex. Härnösands dombok 1658 19/5: Lektor Zakarias Plantin
frågar om han skall bebygga sin gård efter nya stadsritningen eller
såsom tomten tidigare varit. Svaret blir att han »må på eget
äventyr göra, såsom honom bäst behagar«. Det var ännu ovisst
hur det skulle bli med stadsrivningen.
Härnösands dombok 1659 23/5.
Möjligen förhåller det sig så att sta den ensidigt ansett sig befriad
från sina förpliktelser att verkställa den fastställda stadsplanen
eftersom Kungl Maj:ts motprestation i form av donationen av
tull- och accismedel hade upphävts av kammarkollegium (Städers
acta Härnösand, odat, 1655 eller senare. RA)
Kungl brev 1660 13/3 Härnösands stadsarkiv HL A.
Byggnadsetappen synes ha slutförts före 1665, ty detta år
beslutas att de som lidit skada i form av husflyttning eller
tomtexpropriation för gatans skull, skall få skadorna värderade
varefter ersättning skall sökas hos kammarkollegium. (Härnö
sands dombok 1665 6/3).
Se Humble a.a. sid 212-213.
Spole Nils, (omkr. 1670-1746), lantmätarexamen 1692. Extra
ordinarie lantmätare i Västernorrlands län 1693. Ordinarie där
1720. Ekstrand K Viktor: Svenska lantmätare, sid 22.
Domböckernas uppgifter angående tvister rörande tomter under
1600-talet, förefaller aldrig innehålla hänvisningar till någon
tomtkarta vilket borde varit fallet om sådan hade funnits.
En yrkesbestämning av tomtägarna, som grund för en-social
klassificering har tyvärr inte varit möjlig att genomföra. Som
instrument för att åstadkomma en sådan är d et främst borgarlängderna, som kommer i åtanke . För tiden före 1700-talets slut
är det emellertid snarare undantag än regel att nytillkomna
borgares professioner antecknas. De är inte uteslutet att en
minutiös genomgång av domböcker ocH andra källor skulle
kunna ge en statistiskt godtagbar bild av den sociala strukturen i
1699 års grupp av tomtägare. Av arbetsekonomiska skäl har
frågan, i detta arbete, måst lämnas därhän.

Fig 30. Tomtkarta. Upprättad av Nils Spole år 1699. Kopia av Dan Laurin. överlantmäterimyndighetens arkiv. Härnösand.
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Fig 32. Gårdstomter 1699. (källa: 1699 års tomtkarta)

Fig 31. 1699 års tomtkarta med kartan från ca 1637 i nlagd.

a) Norra området
b) östra området (en tomt om 8113 aln2, ej inritad)

c) Mellanholmen

d) östanbäcken
1

200

400

600

800

i
1000

1

1
1200

i

i
1400

1

1
1600

1

1

1800

1

1
2000

aln2

Fig 33. Nytillkomna gårdstomter ca 1637-1699. Storleksfördelning
inom respektive expansionsområde. (källor: stadskartan ca 1637 s amt
1699 års stadskarta)

arbetskarlar samt lägre skikt inom gruppen av hant
verkare.
Det östra expansionsområdet (b), är beläget på det

inte kunnat utredas 3, men inget av tomtägarnamnen
återfinnes i de politiskt och ekonomiskt tongivande
kretsarna varför man torde kunna våga an tagandet att
befolkningen huvudsakligen utgjorts av fiskare,

3
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Endast tre hantverkare har kunnat yrkesbestämmas, en
karduansmakare (=garvare), en krukmakare och en repslagare. 5
av gårdstomterna ägs av änkor.

Ställe som 1640-tals kartan betecknar som en »sandhögd eller sandmoo« där staden har »sijne Badestugur
och Porten sampt någre Stolpherbergen och kåhlhagar«. I områdets södra del har utstakats tomt för
gymnasium och trivialskola samt norr om denna en
gårdstomt som 1699 tillhörde stadens borgmästare.
Denna tomt med sin yta av 8113 aln 2 (= 2860 m 2) är
stadens största gårdstomt 4. Norr därom ligger ett
oregelbundet område av 18 st mindre tomter av vilka 3
st är fähustomter tillhörande gårdar i de väster om
stora gatan liggande äldre kvarteren. Två mindre
tomter upptas av mälthus.
Utöver de två mälthusen och två bastur upptar
kartan även 14 st »häbbergsboder«. Ingen av dessa
tomter är numrerad och de förekommer heller inte i
tomtförteckningen. Detta tyder på att området tidigare
haft karaktären av allmänning. Den sociala samman
sättningen torde, med undantag för borgmästaren,
vara jämförbar med det norra områdets. Två av gårds
tomterna ägs av änkor. En tomt är öde.
I det tredje expansionsområdet (c), dvs. mellanholmen och området närmast brofästet på fastlands
sidan, visar en annan karaktär än de föregående (a) och
(b). Efter det att bron tillkommit 1658, och området
genom landhöjningen blivit tillgängligt för permanent
bebyggelse 5 erbjöds här tomtmark, som med sitt
kommunikations- och byggnadstekniskt fördelaktiga
läge måste ha tett sig mycket attraktivt. Arealmässigt
visar tomterna en spridningsbild som väsentligt skiljer
sig från den, som gäller för områdena (a) och (b).
Inslaget av tomter större än 1000 aln 2 är här 7:11,
medan tomter av denna storleksordning helt saknas på
de båda förutnämnda områdena.6 Någon tydlig bild av
områdets sociala struktur har inte kunnat erhållas men
tomternas storlekar samt områdets attraktiva läge
antyder möjligheten av att dess sociala status varit
högre än i de ovannämnda områdena.7
Längst i söder, vid östanbäcksgatans förlängning,
har förutom en tomt för sjukstugan tillkommit sex små
gårdstomter (d) av vilkas ägare ingen kan yrkesbe
stämmas.
Bebyggelseexpansionen synes alltså huvudsakligen
ha riktats mot strandremsan i norr samt den för odling
föga lämpade »häbbergsbacken«. Tillväxten utefter
den södra strandremsan var betydligt långsammare,
möjligen kan detta förhållande förklaras av att den mer
flacka och låglänta terrängen där, först i senare tid
blivit lämpad för permanent bebyggelse.8 En vidare
expansion via mellanholmen och in på fastlandssidan
var inte möjlig p.g.a. tullstaketet.
Det skall dock påpekas att stadsborna 1690 erhöll
rätt att bosätta sig på fastlandssidan under förut
sättning att de ej gjorde intrång i böndernas rättig
heter.1 Sådana bosättningar kan konstateras redan

under 1670-talet men torde ha varit mycket fåtaliga.2
Bosättningstillståndet torde kunna betraktas som upp
hävt redan 1691 genom en landshövdingeresolution
där det stadgas att alla hus som står utanför tullstaketet
skall rivas och flyttas »innanför staden« 3
Stadens ytmässiga expansion måste ses i samband
med
befolkningsutvecklingen
under perioden:
ökningen av den totala folkmängden mellan 1640 och
1701 uppgår till 262 personer, vilket innebär en ökning
av ca 80%. 1640 anges antalet »gemena« hushåll till 70
st. (fig 17). Senare under detta decennium omtalas att
mer än hälften av gårdarna ligger öde, siffran drygt 30
st nämns.4 Det totala gårdsantalet bör då ligga i stor
leksordningen 70 st. Om man antar att antalet personer
per hushåll varit i stort sett konstant, skulle den
tidigare högsta befolkningssiffran för gemena, 400
personer, vilken uppnåddes 1629, ha motsvarats av ca
90-100 hushåll. Antalet bebyggda tomter torde alltså
inte ha överskridit denna siffra under perioden före ca
1640.
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Tomten var sannolikt endast bebyggd till en mindre del och den
outnyttjade arealen avsedd för framtida uppstyckning i mindre
gårdstomter. 1783 års karta upptar en gårdstomt på 2571 kvad
ratalnar medan resten klassificeras som vret.
Bebyggelse på mellanholmen omtalas första gången i Härnö
sands dombok 1667 4/3 vari omnamnes Anders Ericssons hus
och egendom på »hollmen«.
De på fastlandssidan belägna tomterna för hospital och tullstuga
har ej medräknats eftersom deras bebyggelse är av offentlig
karaktär.
I gruppens 11 gårdsägare ingår två snickare, en smed, en
»besökare« (=lägre tulltjänsteman). En gård ägs av en änka.
Vid bedömningen av frågan när vissa områden tidigast kan ha
blivit lämpade för bebyggelse måste hänsyn tas inte bara till
landhöjningens förlopp utan även till fluktuationerna i vatten
ståndet. För Härnösands del uppges den maximala skillnaden i
vattenståndet uppgå till 1,2 m. (Hazelius A - Larsson W, Svensk
Hamnlots I. Stockholm 1888).
Borgmästare och råd hade år 1690 skrivit till guvernören: »Om
staden skulle komma att utvidgas och det skall ske med maneer,
så fordrar situationen, att den vestra1 stranden på andra sidan om
vattnet måtte bebyggas«. Tillståndet gavs 1690 3/5. (Avskriften
återfinns under rubriken »Stadsplanen« i Wåhlanders samling,
Domkapitlets arkiv, HLA)
1676 omtalas att Olof Pedersson Flinck »Västan sundet« avlagt
borgared (Härnösands dombok 1676 16/12)
Härnösands dombok 1691 4/9.
se sid 49, not 2.
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Fig 34. Förlaga till Suecia Antiqua-bilden, KB Stockholm

Den yta som 1699 täcker det område, som ca 1640
var stadsplanelagt, omfattar ca 132 gårdstomter. Detta
innebär att antalet nytillkomna tomter ca 1640-1699
kan uppskattas till ca 30-40 st. Om deras sammanlagda
yta kan ingen uppskattning göras, men av det ovan
sagda torde, trots resonemangets hypotetiska karaktär,
framgå att det på Tresks karta markerade stadsområdet
till stora delar varit obebyggt vid karteringstillfället.

Stadens utseende vid 1600-talets slut, Suecia
Antiqua-bilden.
Av de mycket fåtaliga bevarade panoramavyerna
över Härnösand är förlagan till bilden i Erik Dahlbergs
Suecia Antiqua et Hodierna,5 av Bucht daterad till ca
1690 S den äldsta, (fig 34). Teckningen visar staden
sedd från fastlandssidan där tecknaren synes ha uppe
hållit sig på höjden mellan Kronholmen och brofästet
vid hospitalet.
Perspektiv och proportioner är mycket naivt upp
fattade. Sålunda är husen nästan uteslutande sedda i
perspektiv från sydväst, vilket från den valda central
punkten sett, är en uppenbar orimlighet, åtminstone
vad gäller östanbäcksområdet. Tecknaren förefaller ha
lagt ut några av de största och mest karakteristiska
byggnaderna på ett något så när korrekt avstånd från
varandra och sedan mer eller mindre godtyckligt fyllt
ut de mellanliggande ytorna innanför sjöbodarna med

schablonmässigt tecknade hus. Den avritade stadens
utbredning förefaller väl överensstämma med 1699 års
plan (fig 30) samt även ge en god bild av stadens
terrängförhållanden.
Av stadens mer remarkabla byggnadsverk och platser
märks följande:
1. Kronholmen
5. Stora torget.(Obs det
pågående fartygsbygget)
2. Lilla torget
6. Kyrka och klockstapel
3. Gymnasiet
7. Hospitalet
4. Rådhuset
8. Vindbron

2.4
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Erik Dahlberg (1625-1703), fortifikationsingenjör mm. Dahlberg
fick år 1661 kungligt privilegium på utgivandet av ett illustrerat
topografiskt verk över Sverige och dess underlydande provinser.
Verket, som i sin helhet omfattar 488 stick på 353 planscher,
förelåg klart först 1717, dock utan en planerad kompletterande
textdel.
Se Eriksson Ernst - Vennberg Erik: Erik Dahlberg. Hans levnad
och verksamhet. Uppsala 1925. Planscherna har ofta drag av
idealisering av motiven varför deras historiska källvärde kan vara
diskutabelt. Förlagorna torde i allmänhet kunna anses mer till
förlitliga. Problematiken kring dessa är för Norrlands del endast
punktvis belyst. Se t e x Bygdén Artur, Om Sveciarcrkets origi
nalmaterial rörande städerna i ö vre Norrland, särskilt Umeå, (i:
Västerbotten
1942.
Västerbottens
läns
hembygds
förenings årsbok. Umeå 1942)
6 Bucht I, försättsbladets bildtext. Härtill bör emellertid anmärkas
att varken förlagans upphovsman eller tillkomsttid är kända. Den
av Bucht åberopade dateringen baserar sig möjligen på en antagen
samtidighet med Dahlbergs begäran om en beskrivning av
staden. (Härnösands dombok 1690 22/11)

Till följd av de ovan påtalade bristerna hos
teckningen, kan den knappast användas som underlag
för någon detaljerad analys av den övriga bebyggelsen.
Det framgår emellertid att denna så gott som ute
slutande'bestått av rektangulära envåningshus täckta
med sadeltak. En stor del av husen har ritats med två
skorstenar vilket antyder att de skulle vara av par
stugetyp.

2.5 Markanvändning
och
areal
expansion
1699-1860.
Fram till 1700-talets senare hälft hade stadens
bebyggelse i huvudsak varit koncentrerad till områden
invid eller nära stranden. Närheten till sjön och
vattenburna kommunikationsleder synes ha varit en av
de mest betydelsefulla lokaliseringsfaktorerna. Under
tiden fram till 1768 kan den areala expansionen i stort
sett betecknas som »spontan«, i den meningen att man
vid utstakningen av nya tomter främst synes syfta till
tillgodoseendet av den nye tomtägarens individuella
behov medan det allmännas intresse av regularitet och
planmässighet kom i andra hand. Detta system var
möjligt att tillämpa endast så länge som tillgången på
tomtmark var god och valmöjligheter fanns. Den eko
nomiska stagnationen under större delen av 1600- och
1700-talen i förening med brandkatastroferna vid
1700-talets början medförde att ökningen av stadens
bebyggda yta blivit förhållandevis ringa och förut
sättningarna för »spontan« tillväxt följaktligen goda. I
detta sammanhang bör även beaktas de stora arealer
tomtmark som tillförts staden genom landhöjningen.
Detta gäller främst den bebyggda strandremsan där
sjöbodskomplexen genöm uppgrundningen fått flyttas
längre ut och därigenom givit plats för ny bebyggelse
utefter Sjö- och Långgatans västra sidor, samt de
snabbt växande ytorna på Mellanholmen och vid södra
tullen. En bidragande anledning till att bebyggelsen i så
ringa grad sökt sig in mot land, torde vara att marken
där till största delen varit upptagen av v retar vilka de
facto varit i privat ägo och uppsplittrade i små och
oregelbundna brukningsenheter. (se 1699 års karta, fig
30). Den ovan nämnda strandbundenheten får som
negativ konsekvens långa avstånd och besvärliga
interna kommunikationer, ett problem vars lösning
förutsätter en reglering av ägarförhållandena av
berörda vretar och kålhagar samt planering för kom
mande bebyggelse. En sådan åtgärd vidtas i och med
den år 1768 fastställda planen för området norr om
kyrkan (se vidare sid 62).
En jämförelse mellan kartorna av år 1699 resp.

1783 7
(fig 32, 37)
visar en förhållandevis blyg
sam areal tillväxt vilken, bortsett från de byggnader
som äger direkt samband med kronobränneriet, nästan
helt koncentrerats till det norra området vid stranden
samt området vid södra tullen. Det norra området
består av 24 tomter av vilka 9 är sjöbodtomter. De 15
gårdstomterna fördelar sig storleksmässigt enl fig 40.
Tomtägarna utgöres av fiskare, arbetare och lägre
tjänstemän samt två hantverkare, smed resp. sämskmakare.

7

År 1779 tog landshövdingen initiativ till en ersättning av den nu
föråldrade 1699 års tomtkarta. Enligt kartans text skall den ha
»afmätts« under åren 1782-83, men färdigställandet torde ha
dröjt ytterligare några år. 1783 efterlyser magistraten den karta
över staden som lantmätare Hertzberg åtagit sig att upprätta.
Bakgrunden härtill torde ligga i en anmodan från det nygrundade
Allm Brandförsäkringsverket till rikets alla städer, att till verket
insända numrerade tomtkartor. (Humble, a.a. sid 222). 1785
omtalas att Hertzberg »inom kort« skall avlämna kartan.
(Härnösands dombok 1783 30/7 samt 1785 28/2). Brandför
säkringsverket synes ha fått vänta på sin karta ända fram till 1799
då lantmätaren J J S tagnell ges i u ppdrag att för verkets räkning
kopiera Hertzbergs karta. Kopian blir klar samma år och betalas
med 60 rdr. (Härnösands dombok 1799 7/1 och 15/5). Stagnells
kopia förvaras nu i Allm Brandförsäkringsverkets arkiv, Sthlm.
Det kan anmärkas att de brandförsäkringsvärderingar som upp
rättas under verkets första decennier i reg el refererar till 1699 års
tomtkarta.
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Fig 35. Tomtkarta. Upprättad av Lars Hertzberg 1782-83. Over Lantmäterimyndighetens arkiv, Härnösand.

Fig 36. Tullstaketet enligt 1699 års karta inlagt på 1783 års ka rta.

Fig 37. Gårdstomter 1783. (källa: 1783 års tomtkarta)

oförändrade tomter

7:e kvarteret

6je kvarteret

kvarteret

Fig 38. Oförändrade gårdstomter 1699-1783.

Fig 39. Kvartersgränser 1783.

Det södra områdets nio gårdstomter och nio sjöbod
tomter ägs av hantverkare och tulltjänstemän. Undan
tagen utgöres av hospitalstomten samt en liten tomt
ägd av en fiskare. Tomterna är här genomsnittligt
betydligt större än i det norra området (fig 40).
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Man bör observera det starkt ökande antalet små
tomter före 1783. Den därigenom uppkomna trängseln
och oordnade bebyggelsen framstår som det kanske
svåraste problemet 1807 års byggnadsordning hade att
råda bot på. Den innehåller också en mängd bestäm
melser med syfte att åstadkomma större tomter, se
t.ex. Art 1: §3, 5, 10, 11, 12 (sid. 65). Att dessa
strävanden haft viss effekt visas av att antalet gårds
tomter mindre än 700 aln 2 under perioden 1783-1860
minskat från 93 till 34 st. (fig 41). En detaljerad jäm
förelse av de aktuella tomtkartorna visar emellertid att
förbättringen inte kan sägas ha haft något märkbart
inflytande på tomtstrukturen i stadens centrala partier
där trängseln varit störst.

' 3500 '
3000
4000 ilir

Fig 40. Nytillkomna gårdstomter 1700-1783. Storleksfördelning
inom respektive expansionsområde. (källor: Tomtkartor 1699 och
1783)

Vad slutligen gäller bebyggelseutveckligen fram till
1860, är det frapperande hur ringa tillväxten varit
under de nästan 80 år, som ligger mellan karteringstillfällena (se fig 35 och 44) . I norr har expansionen helt
upphört. Det område som berördes av 1768 års plan är
endast ofullständigt bebyggt. Fem stora gårdar har
uppförts där: biskopsgården, två st tillhörande
lektorer, en tillhör stadsläkaren, samt en hantverkargård. Mellanholmen och området vid hospitalet, dvs.
l:a kvarteret, innehåller 21 gårdstomter mot 20 år
1783. Även om tomtgränserna justerats med avseende
på genom landhöjningen vunna arealer, synes bebyg
gelsen ha växt endast obetydligt. Annorlunda blir för
hållandet i 2:a kvarteret där en gles bebyggelse till
kommit utefter Hofsgatans (tidigare Brännerigatan,
Repslagargatan) mot stranden vettande sida. Denna
bebyggelse består av ett 15-tal gårdar varibland märks
fattighuset 8 m ed tillhörande arbetshus och fattigskola.
De övriga gårdarna ägs med några få undantag av
arbetare och hantverkare. Tomterna har lagts ut för att
ge tillräckligt byggnadsutrymme mot gatan och fort
sätter sedan med samma bredd ned mot stranden. Den
stora spridningen av bebyggelsen kan sammanhänga
med att området ännu varit sankt och att man därför
tvingats välja de punkter som varit högst belägna.
Följaktligen skiljer sig detta områdes bebyggelsekaraktär klart ifrån det egentliga, »täta«, stadsområdet
vilket således företer en nästan statisk bild under den
behandlade perioden. Detta förhållande är anmärk
ningsvärt om man beaktar att folkmängden under
samma tid mer än fördubblats.9
Tomternas storleksfördelning vid de tre karteringstillfällena 1699, 1783 och 1860, framgår av fig 41 oc h
42.
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Fig 41. Gårdstomternas storlekfördelning 1699, 1783 och 1860.
(källa: tomtkartor)

III! 1699
1783

1860

Fig 42. Sjöbodstomternas storleksfördelning 1699, 1783 och 1860.
(källa: tomtkartor).

Uppfört 1856. Rudbeck T G. Försök till beskrifning öfver
Sveriges städer i historiskt, topografiskt och statistiskt hänseende
efter de bästa tryckta källor samt med många tillägg, del I.
Stockholm 1860. sid 277.
se fig 18. jfr även Rudbeck, a.a. sid 282.
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1

I860 inräknas även »trädgårdar«, varmed avses delar av de ägor
som 1783 klassificerades som »vretar och obebyggda tomter«
samt »trädgårdar«.

2

Siffran för 1699 avser de vretar som ligger innanför tullstaketet.
1783 års siffra avser »trädgårdar òch en del wretar«. (se fig 30 och
35) varför uppgifterna inte är direkt jämförbara.

Fig 43. Markanvändning och areal expansion, 1699, 1783 och 1860.
(källa: tomtkartor)

LÌ-:-"
Fig 44. Tomtkarta. Upprättad 1857-60 av Joh Wilh Pilo. Statens
Lantmäteriverk, Gävle.
Observera att kvartersgränserna ej överensstämmer med 1783 års
karta.
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2.6

1700-talets stadsbränder.

1

Vid korsmässomarknaden 1710 hade några till
resande bönder skaffat sig nattlogi i en sjöbod tillhörig
borgaren Erik Olovsson Uland (sannolikt tomt nr 52
enl. 1699 års karta) belägen ett stycke norr om lilla
torget. På kvällen den 20 september hade de somnat
ifrån ett ljus varigenom sjöboden antändes. Elden
spred sig snabbt och praktiskt taget hela stadens
bebyggelse torde ha utplånats med undantag för
kyrkan, det på fastlandet belägna hospitalet, Kronholmens byggnader, samt -troligen- delar av den
bebyggelse som låg norr om platsen där branden
utbröt.2
Den 3:e april 1714 utbröt ytterligare en storbrand.
På eftermiddagen fattade ett vedlider i Norrstaden eld
vilken i den hårda nordvästliga vind som rådde, spred
sig och förstörde sex gårdar i närheten av det s.k.
Finntorget2. Dagen efter utbröt en av tre skolpojkar
anlagd brand i gymnasiebyggnaden. Denna brand
spred sig söderut efter Storgatan och den nordligaste
delen av östanbäcksgatan. Förutom gymnasium och
prästgården eldhärjades ca 25 gårdar.
Den sista i serien av storbränder och den som fick de
allra svåraste konsekvenserna, inträffade den 30 maj
1721 då ryska trupper på ett härjningståg utefter norr
landskusten brände ned staden så att i stort sett endast
kyrkans murar och hospitalet återstod.4 Enligt en
osäker tradition skulle ett litet boningshus, nu på
Murbergets friluftsmuseum, ha undgått branden.

1
2

3
4

Framställningen grundar sig, där ej annat anges, på Bucht I, sid
175 ff och 185 ff, samt 212 ff.
Härnösands kopiebok 1711 20/2 uppger att »Alla bakugnar utom
några fattigas avsides belägna, alldeles ruinerade genom den
skadliga branden«. Brandens snabba spridning tyder på att det
rått kraftig vind vid tillfället. Om det antagna stället för brandens
utbrott är riktigt måste vinden ha varit nordlig och den räddade
bebyggelse, som omnämns i kopiebokens notis, ha utgjorts av
stadens allra nordligaste del.
Exakt var »finntorget« var beläget är inte bekant.
se vidare Bucht Gösta: När ryssarna brände Härnösand.
(Härnösand i forna dagar. Historiska skildringar). Härnösand
1923.
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Ungefärlig utsträckning av
brandområdet 1710.

Ungefärlig utsträckning av
brandområdet 1714.

«

Fig 45. Avbrända områden 1710 och 1714 inlagda på 1699 års karta.

2.7 Planregleringsförslag under 1700-talet.
I lantmäterikontorets . i Härnösand arkiv finns
bevarad en odaterad plankarta över staden med
påskriften »...hurusom den före den olyckeliga
branden warit« (fig 46). Med kartan följer separat en
tomtförteckning som till sitt faktainnehåll är identisk
med den som tillhör 1699 års karta och av allt att döma
torde vara kladden till denna (fig 30). Därtill finns ett
planregleringsförslag (fig 47) vilket uppenbarligen är
upprättat i direkt samband med den förstnämnda
kartan. 5 I arkivets aktförteckning dateras alla tre
akterna till år 1700 vilket sannolikt är oriktigt.6 Kartan
torde istället tillsammans med regleringsförslaget med.
stor sannolikhet ha upprättats omedelbart efter den
stora branden i september 1710 7, och motivet ha varit
att utnyttja det lägliga tillfället för en genomgripande
gatureglering.8 Försök att genomdriva en sådan
omtalas under de följande åren 9 men torde på grund av
katastrofbränderna 1714 och 1721 knappast ha kommit
att förverkligas i någon nämnvärd grad.
Ett studium av regleringsförslaget visar att
1650-talets pompösa stadsbyggnadsideal nu avlösts av
en mer stillsam och verklighetsanpassad syn på tingen.
Rutnätsidealet lever fortfarande kvar men genom att
tillåta avvikelser från parallellitetskravet har gatunätet i
mycket hög grad kunnat på ett smidigt sätt anpassas till
det befintliga. De väsentligaste ingreppen består i att de
smala tvärgränderna ersätts av ett system av mot
stranden radiellt löpande gator av samma bredd som
långgatorna. Dessa behåller i stort sett de tidigare
sträckningarna men rätas ut. Kvartersblocken
förändras mycket litet med undantag för de splittrade
områdena vid »backen« och SO om Stortorget som
grupperas i geometriskt sammanhållna enheter. De
båda torgen har uppmärksammats så tillvida att deras
öppenhet mot sjösidan markerats. På det hela taget
visar denna plan funktionella kvaliteer som vida över
träffar de tidigare förslagen. De regleringsåtgärder som
vidtages under resten av 1700-talet och 1800-talets
första hälft kommer också att stå i samklang med detta
planförslag.
Efter 1721 års brand då staden praktiskt taget
utplånades, synes emellertid inga nya regleringsförslag
ha uppgjorts. Detta är knappast ägnat att förvåna om
man beaktar följande: a) erfarenheterna från 1650-talet
i förening med den aktuella politiska situationen torde
ha verkat dämpande på centralmaktens eventuella
stadsbyggnadsambitioner, b) Borgerskapet kunde
knappast ha haft anledning att ändra på sitt eget förslag
av 1710. c) Den efter det föregående decenniets
olyckor utblottade staden kan inte ha ägt ekonomiska
resurser ^om tillåtit något utöver de allra nödvän
digaste byggnadsarbetena. Alla praktiska och admi

nistrativa skäl talar också för att det mest ända
målsenliga i denna situation varit att återuppbygga
staden exakt efter det gamla mönstret. Detta synes
också ha skett och 1753 omtalas att staden nu är »full
bygder, så at ej en enda tomt af de gamla är oinplankad
och utan åbo - ja, o ck nya tomter intagne på nygatan
och wid södra ändan av staden... item på lilla holmen
vid södertull...« 1

5

En jämförelse av handstilar, skalrutor, nordpilar etc. visar tydligt
att kartorna är ritade av samma person.
6 Dateringen grundar sig möjligen på tomtförteckningen samt ett
antagande att de i sammanhanget figurerande två andra akterna
vore av samma tillkomsttid.
7 Påskriften »... hurusom (staden) före den olyckeliga branden
varit« är ensam inte tillräckligt bevis för att kartan är senare än
1710. Den enda uppgift i stadens domböcker från 1700-talets
första hälft, som omnämner något karteringsföretag är från 1711
27/2, då Salmon Salmonsson beviljades en ersättning med två öre
av ,7arje gård för den avritning han gjort på staden. Denna som
var uppgjord efter »borgmästare och råds projekt« uppvisades
för alla tillstädesvarande invånare. Man observere att kartan
upptar en byggnad på stora torget benämnd »fånghuset« (inte
»arrest«!), varmed torde avses det s.k. »ryska fånghuset« vilket
existerade från 1705 till 1710. Om Salmon Salmonsson är inga
personliga data kända. Han finns inte upptagen i Ekström,
Svenska lantmätare 1623-1900.
8 1712 omtalas ett påbud från landshövdingen rörande gatureg
lering. Någon referens till det ovannämnda förslaget finns
emellertid inte. Det påpekas endast att lantmätare Stenklyft (som
var stadens ordinarie lantmätare) inte hade inkommit med något
regleringsförslag. (Härnösands kopiebok 1712 21/5.
Att regleringsförslaget tillkommit på magistratens eget initiativ
framgår tydligt av protokollet från 1711 22/7 vari meddelas:
»Uppläste borgmästaren åtskillige sine skrivelser som han till
guvernören tid efter annan avfärdat angående att ernå en full
komlig metod och resolution, huru och på vad sätt gatorna och
torgen skola nu uti denna avbrända staden inrättas och
bygningarna
skickeligen
och
ordentligen
uppsättas.«
Guvernören hade svarat att man därvidlag skulle lyda borg
mästaren eftersom han själv inte kunde komma till Härnösand
för att utöva tillsyn över återuppbyggnadsarbetet.(Härnösands
dombok 1711 22/7.
9 Motsträvigheten synes ha varit stor, i synnerhet hos det högre
borgerskapet. 1713 säger sig borgmästaren »kunna något förmå
*
hos den gemena borgerskapet med gatornas regularitet uti
byggandet, hos de andra intet«. (Härnösands dombok 1713 15/6)
1 Brev från lektor Jacob Unaeus till biskop Gorg Wallin d.y. 1753
23/3. Förvaras i Linköpings strifsbibliotek.
År 1730 anges antalet obebyggda tomter till 18. (Härnösands
dombok 1730 20/2.)
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Fig 46. Stadskarta. Troligen upprättad av Salmon Salmonsson år
1710. Överlantmäterimyndighetens arkiv. Härnösand.

Fig 47. Regleringsförslag. Troligen upprättat av Salmon Salmonsson
år 1710. överlantmäterimyndighentens arkiv. Flärnösand.

Under återstoden av den period som här behandlas,
omtalas ofta punktvisa åtgärder till främjande av
»gatans regularitet«. I regel rör det sig om mindre
justeringar av tomtgränser i samband med fastighets
försäljningar och ombyggnader, detta i syfte att räta ut
gatusträckningarna. I allt väsentligt förefaller dessa
strävanden stå i anslutning till de ideer som kom till
uttryck i 1710 års plan.
Stadens expansion under 1700-talets senare del kom
att i betydande grad riktas mot området mellan kyrkan
och »härbergsbacken«. Det är först i detta skede som
man kan använda »stadsplanebegrepp« i nutida
mening, dvs. planläggning av en kommande
expansion.
År 1768 råder »trängsel« i staden och inga nya
tomter finns att tilldela dem som önskar flytta in.
Dessutom löper befolkningen risk att vid större
bränder inte kunna evakuera sitt bohag på grund av

bristen på ordentliga gator. Med beaktande av detta
finner landshövdingen det lämpligt att godkänna
magistratens begäran om att få uppslå nya gator «öfver
the på östra sidan om staden, midt emot kyrkan
liggande kåhlhagar, nemligen en gata som löper jämlikt
och i rät linea, med then som nu går ifrån Stora torget
till kyrkan, ända fram till den så kallade storhögen,
hvaremot thet tå, som nu löper bakom kyrkan till Hof,
kommer att igenläggas. En gata ifrån Ny-Kyrkoporten
sträckande sig till väderqvarnsberget, samt en gata,
som bör löpa fram emellan Gymnasium och herr
Probsten Genbergs gård Directe till brunshust,
allesamman 15 a 16 alnar breda (=8,9-9r5m)« (se fig
35);
Ägarna av berörda kålhagar skulle gottgöras med
jord eller pengar varefter den inlösta marken skulle
läggas ut till tomter. Samtidigt föreslogs även
inrättande av en stadsträdgård om 3-4 tunnland på det
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aktuella området, samt att det till »stadens prydnad,
åtskillige träd borde vid the beskrefne nya gator
planteras«, samt att nya tvärgränder vid behov
uppslås 2.

2.8 Kvartersindelning och tomtnumrering.
År 1723 indelades staden i å tta kvarter, vart och ett
med sin på ett år utsedde uppsyningsman. Denne hade
att i enlighet med 1669 års Kongl. förordning §26,
»noga efterspana och utleta samt angifwa alla öfwerträdelser och bråk som förlöpa emot een eller annan
Kongl. förordning«.3 Även om det primära syftet
synes ha varit allmänt ordningsövervakande, förefaller
indelningen i kvarter bestående av till en början 24-28
gårdar vardera,4 ha varit väl lämpad även för stadens
interna administration. Sålunda beslutar magistraten år
1755 »för bättre ordnings och redighets skull både vid
mantals- och andra längders upprättande att varje hus
och tomt i staden kvartersvis numreras«.5 Gårdarnas
nummer skulle målas över portarna eller så »utsättas på
en träplint, som på vägg eller plank fastslås«.6
Numreringen verkställdes samma år genom stadsfiskalens försorg.7 Gårdarna inom respektive kvarter
numrerades i en löpande serie börjande med nr 1.
Detta system för lägesangivelser (ex. gården nr 5 i 8:e
kvarteret) var det vedertagna i för staden interna ange
lägenheter såsom fastighetsköp, bouppteckningar,
mantalslängder o.d. Den geografiska avgränsningen
mellan de olika kvarteren framgår först av 1783 års
karteringar (fig 39). Någon karta utvisande tomtför
delningen enligt det ovan nämnda interna numrerings
systemet har inte kunnat påträffas.8 Kartorna från 1699
respektive 1783 var tillkomna på uppdrag av c entrala
myndigheter (jfr sid 50 och 55) och har en oberoende
av kvartersindelningen löpande tomtnumrering, som
börjar med nr 1 för den nordligast belägna tomten och
med de högsta numren betecknande tomter i östanbäcksområdet och Mellanholmen. På nästa tomtkarta,
som upprättades 1857-60, har emellertid numrerings
systemet vänts upp och ned, så att de nordligast
belägna tomterna fått de högsta numren. Om ett tomt
nummer ska kunna användas som lägesbestämning
måsi;e man alltså veta vilken karta numret refererar till.
Eftersom de båda numreringssystemen »nr/kvarter«
respektive »tomtkartenumreringen« tjänat olika
ändamål finns inga strikta korrelationer dem emellan.
Det senare systemet (i regel använt vid brandför
säkringsvärderingar) möjliggör exakta lägesbe
stämningar vilket inte är fallet med det förstnämnda.
Numreringarna inom kvarteret gäller primärt
»gården«, inte tomten. Numreringen blir alltså i viss
mån geografiskt »flytande« eftersom gården behåller

sitt nummer även om tomten tillökas eller minskas.
Det förekommer ju också tämligen ofta att två gårdar
står på samma tomt.9
I ett försök att finna en möjlighet att »översätta«
data från det ena systemet till det andra har en
jämförelse gjorts mellan tomtägarförteckningen till
1783 års karta och husförhörslängden för år 1788.1
Undersökningen har gällt att finna de tomtägare som
förekommer i både tomtägarförteckning och husförhörslängd. För dessa skulle då varje kvartersnummer
erhålla sitt motsvarande tomtnummer.2

2
3

4
5
6
7
8

9

1

2

Härnösands dombok 1768 5/8.
Härnösands dombok 1723 13/2. Detta är, trots att den åberopade
förordningen vid tillfället var 54 år g ammal, första gången kvar
tersindelningen omtalas.
Bucht II, sid 191.
Härnösands dombok 1755 26/4.
Härnösands dombok 1755 9/5.
Härnösands dombok 1757 18/6.
Sannolikt har någon sådan heller aldrig funnits. Om så hade varit
fallet borde domböckernas protokoll i fastighetsärenden någon
gång ha refererat till densamma.
Om detta numreringsystem följt några fasta regler är oklart.
Någon »bruksanvisning« har inte kunnat påträffas och det är
följaktligen en öppen fråga hur man förfarit om t.ex. gård nr 16
utplånats genom att 50% sålts till nr 15 respektive nr 17. Har då
numren tilldelats nästa inom kvarteret nytillkomna gård, vari
genom den geografiskt betingade ordningsföljd, som nedan
omtalas, skulle ha brutits?
Anledningen till att året 1788 valts är att detta synes vara det enda
år under den aktuella tidsrymden, då klart framgår antalet gårdar
inom respektive kvarter samt på vilket nummer respektive
gårdsägande familj varit bosatt.
En felkälla är det obekanta antal fall då gårdsägare flyttat inom
kvarteret.
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Kvarter Antal tomter Antal gårdar
1788
1783

1
2
3
4
5
6
7
8

253
665
346

i1

267
288
21
44
46

204
71
28
23
34
21
45
45

Lägesbe Lägesbestämda i
stämda % av tomter 1783

8
39
21
13
18
16
26
33

40
55
75
56
53
76
58
73

Fig 48. Lägesbestämning av gårdar 1788. (källor: tomtkarta 1783
samt husförhörslängd 1788)

Det är emellertid tydligt att kvarterens lägsta
nummer tillhör de gårdar som ligger närmast stadens'
centrum medan nytillkommen bebyggelse i k varterets
periferi erhållit de högsta numren. Gårdsnumret kan
alltså användas som ett, låt vara trubbigt, daterings
kriterium. Under de fem år som ligger mellan tomt
kartan och husförhörslängden har gårdar bytt ägare
och nya gårdar tillkommit. Alla dessa förändringar
medför enligt jämförelsen minskade antal lägesbe
stämningar. Om det motsatta förhållandet kan tolkas
som ett indicium på stabilitet bör detta gälla kvarteren
3, 6 och 8, i motsats till l:a kvarteret, som företer
tecken på större rörlighet.
En katalogisering av domböckernas uppgifter om
fastighetsköp och utsyning av nya tomter (protokollen
innehåller oftast detaljerade uppgifter om ägarför
hållanden o.d. för granntomterna). Sammanställda
med kartor, bouppteckningar, brandförsäkrings
värderingar o.d. skulle sannolikt göra det möjligt att
bygga upp ett, i det närmaste heltäckande, system för
exakta lägesangivelser av bebyggelsen.
En sådan uppgift är emellertid av en storleksordning
som kräver ADB-resurser vilka inte har varit till
gängliga för detta arbete. Det bör påpekas att en
ingående kunskap om förloppet av fastighetsbild
ningsprocessen torde vara en av de mera betydelsefulla
nycklarna till förståelsen av en stadsmiljös fysiska
utveckling.

och strikt tillämpad lag i nutida mening. De olika
städernas byggnadsväsen reglerades istället genom
lokala föreskrifter framvuxna ur den enskilda stadens
speciella förutsättningar och behov. De första försöken
från centralmaktens sida att bringa enhetlighet i dessa
spontana rättsbildningar vid sidan av stadslagen,
gjordes med Gustaf II Adolfs år 1619 utfärdade
»Stadga för städernas administration« där det allmänt
talas om att borgmästare och råd inom av lag, stadgar
och privilegier fastställda ramar »ordinera och skicka
uti staden«. Konkreta former antog denna strävan i
och med tillsättandet av Karl XI: lagkommission år
1686, som hade till uppgift att ersätta de sedan länge
föråldrade medeltida lands- och stadslagarna med en
helt ny lagsamling. Kommissionen fann snart att en
gemensam byggnadslagstiftning för stad och land inte
vore praktiskt möjlig. Dess förslag till byggnads
ordning för städerna, som även omfattade brand
skyddslagstiftning, blev efter remissbehandling gillat
och stadsfäst år 1694 men eftersom lagsamlingen i sin
helhet ej var klar uppsköts dess ikraftträdande. Bl.a.
till följd av den komplicerade inrikespolitiska situa
tionen under 1700-talets första decennier kom lag
verkets färdigställande att dra ut på tiden och med
kungaenväldets fall och frihetstidens etablering av nya
politiska värderingar, kom även stadsbyggnadslagstift
ningens problem att ses ur nya vinklar. Detta med
förde att man, med hänvisning till de kraftigt skilj
aktiga lokala förhållandena, uppgav tanken på en
gemensam
byggnadslagstiftning
och
istället
rekommenderade rikets städer att med Stockholms
byggnadsordning av år 1736 1 och brandordning av år
1728, som förebilder, skaffa sig egna sådana.2
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2.9 Byggnadsreglerande bestämmelser.
De äldsta kodifierade lagbestämmelserna rörande
städernas byggnadsväsen återfinnes i Magnus
Erikssons stadslag från 1300-talets mitt, som i p rincip
var gällande fram till ikraftträdandet av 1734 års lag.9
Den medeltida stadslagens byggningabalk hade emel
lertid inte karaktären av en över hela riket likformigt
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Av dessa tillhör 5 st kronobränneriet och 1 hospitalet.
Av dessa ligger tre, »krogen söder om tullen«, hospitalet« samt
»södra tullen« utanför det stadsplanelagda (tomtnumrerade)
området.
En tomt upptages av fattighuset och en av en »badstuga« utan
ägare.
Fem av dessa tillhör respektive residenset, rådhuset, kansliet,
vågboden, fängelse.
Två tomter tillhör gymnasium respektive fabrik.
En tomt tillhör sjötullkammaren.
Den allmänna redogörelsen grundar sig, där ej annat anges, på:
Herlitz Nils, Den svenska stadsbyggnadslagstiftningens historia.
Svenska stadsförbundets tidskrift 1922. Stockholm 1922.
omarbetning av en redan 1725 utfärdad byggnadsordning.
1734 års lag kom således att sakna speciallagstiftning för
byggnader i städerna. Bygninga Balkens 29 cap, stadgar endast
»Huru hus i staden byggas och uppehållas skola, så ock hwad
eljest til stadens nytto och prydnad i acht tagas bör, therom är
särskildt stadgat. Konungens Befallningshafwande med Borg
mästare och Råd äga ther å wård hafwa«.

Byggnadsordning kom först att upprättas i Gävle
1791. Under åren fram till 1820 följdes detta exempel
av drygt 20-talet städer, däribland Härnösand 1807
och Hudiksvall 1812. Ett förnyat initiativ till lik
formning av stadsbyggnadslagstiftningen togs vid 1823
års riksdag3 vilket resulterade i ett av brandför
säkringsverket år 1824 upprättat förslag benämnt
»Grunder för byggnadsordningar, anbefallda genom
kungl cirkulär den 21 sept 1824 4». Dess a anvisningar,
som
huvudsakligen
tillgodosåg brandskyddets
intressen, upptogs i det närmaste oförändrade i
byggnadsordningarna för bl.a. Umeå (år 1827) 5. I ett
antal städer kom emellertid byggnadsordningarna att
utvidgas till att omfatta även regler för tomtregle
ringar, gatuhållning etc. Till denna kategori, som synes
vara inspirerad av Västerås byggnadsordning av år
1799, hör bl.a. Hudiksvall och Härnösand.
En för riket gemensam byggnadslagstiftning erhålles
först med 1874 års byggnadsstadga.
1807 års byggnadsordning för Härnösand 6 inne
håller följande bestämmelser:

Art. 1.

Om tomter
§1. »Wid obebygd ny Gata böra Tomterne inrättas til full
komlig rimlighet efter hwars och ens behof, som där
bygga will«.
§2. Magistraten skall tillse att nybyggnad av hus sker på
ett sådant sätt att »krokar och bugter på Tomter och Gator
så widt möjligt är, rättas, och at stadens regularitet
befrämjes«.
§3. Försäljning av halva tomter och mindre förbjudes
eftersom sådant medför att »Byggnadernas anseende åt
gatan förloras« samt resulterar i trängsel och vanprydnad.
§4. Vid ägarskifte av tomt skall denna mätas och jämföras
med tomtkarta.
§5. Vid försäljning av liten tomt belägen mellan tvenne
större, skall den granne som »nödwändigt mera utrymme
behöfwer, eller mest betydande Byggnad anlägga vill«, äga
förköpsrätt.
§6. Obebyggda tomter skall omges med plank och
bebyggas inom tre år, dock med undantag för de fall då
tomtmark tillköpts för att öka utrymmet i mörka och
trånga gårdar.
§7. Ofri tomt som ej bebyggts inom stipulerad tid,
återgår till staden.
§8. Vid försäljning av trädgårdar belägna vid Trägårds
gatorna, äger den förköpsrätt som vill bebygga tomten; i
första hand arvingar.
§9. »Äro hus eller Gårdar för nära intill kyrkan eller
stadens större publique Byggnader, böra sådane, så snart
de blifva mycket bofällige, efter Mätismanna Ordom
inlösas«.
§10. Ingen återuppbyggnad får ske på avbrända områden
innan magistraten vidtagit nödvändiga åtgärder för gaturätning etc.
§11. Till stadskassan influtna tomtören skall användas
för kompensation till tomtägare som lidit skada på grund
av regleringsåtgärder.
§12. Om husen på en styckad tomt brinner ned, skall den
senast tillkomne delägaren erhålla ny tomt av staden
medan hans del av den brunna tomten skall inlösas av den
äldre delägaren.

Art. 2.

Ombyggnader
§1. »Ej må någon bygga sin Granne til skada och förfång«.
§2. Tomt vid gata bör bebyggas så att mangårdsbyggnaden uppföres längs efter gatan. Avträdeshus får ej
sättas mot gatan.
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Herlitz a.a. sid 276. Motståndarna till förslaget anförde bl a at t,
(enl Herlitz) »man borde taga hänsyn til städernas svaga bärkraft
och besinna, att åtskilliga av dem till sin natur egentligen voro
jordbruksidkande samhällen, som ej kunde insnöras i regler för
en i egentlig mening stadsmässig bebyggelse«.
Avtryckt i Herlitz a.a. sid 282-283.
Eriksson Karin: Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från
1621 till omkring 1895. (Diss.) Umeå 1975 sid 26.
Kongl Majtrs Nådiga Byggnads=Ordning för staden Hernösand. Gifwen Stockholms slott den 18 augusti 1807. Härnösand
1808.

65

§3.

Trähus bör ej uppföras på lägre sockel än 1/2 aln.

§4. »Den byggande åligger at wid facaden åt allmänna
gatan noga iagttaga en tjenlig fenster- och portindelning,
hwarå Stadens Byggmästare bör hafwa tilsyn, utan at
derföre af den Byggande äska betalning«.
§5. Fönster får ej inrättas mot grannes gård utan dennes
tillstånd.
§6. Takved får ej nyttjas på nybyggnader och vid
reparation. Där stenar användes i stället för takfästen på
befintliga takvedstak skall dessa genast bortagas.
§7. Skorsten i nytt hus skall ej uppföras på någondera
sidan av takfoten utan så nära kroppåsen som möjligt.
Skulle den byggande vara så fattig att han ej mäktar upp
föra en så bred byggnad, kan magistraten medge undantag
om byggnaden uppföres vid någon avlägsen gata.
§8. Bjälkar får ej läggas närmare skorsten än 6 tum (=15
cm). Eldrör i skorsten bör också ha väggar av 6 tum
tjocklek.
§9. Eldstäders grundmurar eller bottnar, som vilar på
bjälkar, skall muras minst 18 tum tjocka (=45 cm). Kakel
ugnar skall alltid muras med nisch. Framför spisar och
kakelugnar skall läggas 15 tums (=30 cm) plan av sten eller
tegelsten.
§10. Trappa utanför port må ej göras bredare än 7 kvarter
( = 1,0m) och rännsten bör gå i valv under trappan.
Art. 3.

Om gator
§1. Nyanlagda gator skall göras 18 alnar breda (=10,7
m), tvärgator och gränder 14 alnar (=8,3 m).
§2. Varje tomtägare är underhållsskyldig för gatan så
långt den sträcker sig utefter hans tomt, och intill gatans
halva bredd. För tomter belägna vid torg sträcker sig
skyldigheten 9 alnar (=5,3 m) ut från tomtgränsen, för
övriga ytor svarar staden.
§3. Tomtägare vid trädgårds- och repslagargatan skall
hålla diken och vägbana i gott skick. Tills vidare behöver
dessa gator ej stenläggas.
§4. Tomtägare skall anlägga och underhålla rännsten,
vars mitt ej får ligga mer än 1 aln (=0,6 m) från gatan. För
trummor under gatan svarar staden.
§5. Rännilar som löper genom en tomt skall.av tomt
ägaren hållas öppna.
§6. Stadsbyggmästaren ansvarar inför magistraten för att
gatorna stenlägges och underhålles samt upprättar årligen
förslag över angelägna arbeten.
§7. Vid byggnadsarbeten får tomtägare ej upplägga bygg
nadsmaterial på mer än en fjärdedel av gatans bredd.
§8. Vintertid åligger det tomtägare att hålla gatan farbar
till minst 3/4 av dess bredd samt vår, sommar och höst
hålla rännstenarna öppna.

Art. 4.

Om byggnader i stadens hamn och dess wårdande från
uppgrundning.
§1. »browirke eller bråbänk« får inte anläggas utan före
gående syn. Skeppsvrak o.d. får ej lämnas liggande i
sundet.
§2. Gamla och otjänliga brobänkar o.d. skall av ägaren
bortskaffas.
§3. Till förekommande av sundets uppgrundning förbjudes sköljning av »bykadt garn« i sundet mellan tull-
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bryggorna samt att dit utföra sopor och annan orenlighet.
§4. »Kastar någon sten af lättsinnighet i farwattnet« utdömes böter eller om det rör sig om »öfwermaga, bör
han.. .med ris agas«.
Vid reparationsarbeten på fartyg i hamnen åligger det
rederiet att låta bortföra spill och skräp före islossningen.
§6. Utlossning av barlast får endast ske på plats anvisad
av byggnadsrådman. Dennes beslut kan överklagas hos
magistraten.
§7. Den som lossar barlast på stadens redd pliktar 20
rdr/läst. Sker det i stadens sund tredubblas böterna.
§8. Magistraten bör ombesörja anläggandet av en barlast
plats.

2.10

Panoramabilder 1833 och 1854

I nordiska museéts arkiv förvaras tre panorama
bilder som avbildar staden från olika håll och samman
tagna ger en mycket god bild av Härnösands topografi
under och före 1800-talets mitt. Den äldsta bilden, en
akvarell av okänd konstnär, målad 1833, är en naiv
framställning där de enskilda byggnaderna är mycket
noggrant och detaljerat återgivna. Konstnären har
däremot inte behärskat centralperspektivet vilket med
fört att bilden vad gäller återgivande av miljö och land
skapstopografi får betraktas som helt misslyckad, (fig
49) Bilden, som visar staden från väster, är dock av
mycket stort bebyggelsehistoriskt värde. De andra två
akvarellerna (fig 50 och 51) är utförda av GW Palm
1854 och visar staden från sydväst respektive sydost.
Palms båda bilder kan närmast karaktäriseras som
motsatser till den ovannämnda. De är mycket drivet
utförda och visar förträffligt hur den låga trästaden
mjukt anpassar sig till landskapet och vars silhuett
accentueras endast av de fåtaliga monumental
byggnaderna. Fig 50 ger också en god bild av
omfattningen av det öppna odlingslandskapet öster om
staden. Längst till vänster i bilden syns den redan
ganska betydande bebyggelsen på fastlandssidan vid
brofästet. Mellanholmen domineras helt av det stora
tvåvåningshus som 1860 ägdes av majoren af Huss
(tomt nr 14 på 1860 års karta). Från trakten av Stor
torget syns Hofsgatans sträckning mot sydost och den
glesa bebyggelsen längs dess sydvästra sida. Den på
bilden angivna bebyggelsen på gatans motsatta sida
utgöres antagligen av lador eftersom några gårdstomter
på denna sida inte finns angivna på kartan från 1860.
Vid Stortorget kan residenset och rådhustornet
urskiljas och något till höger om den för stadsbilden
från detta håll helt dominerande kyrkan, skymtar
gymnasiebyggnadens tak. Ytterligare ett stycke till
höger i bilden syns det år 1789 uppförda »castellet«.
Fig 51, visar staden sedd från Gådeå. Den stora
byggnaden längst till vänster ligger på Gådeå mark
utanför stadens område. Omedelbart till höger om
denna byggnad syns Kronholmen samt Nattviken och
Norra sundet bakom vilket Vägnön och Hemsön höjer
sig. På Härnösidan syns Norrstadens låga b ebyggelse
med raden av sjöbodar vars anspråklösa karaktär verk
samt framhäver residensets monumentalitet. Av
gymnasiet skymtar endast taket något till höger om
rådhustornet. Även sedd från detta håll dominerar den
högt belägna domkyrkan helt över den småskaliga
bebyggelsen i grannskapet. Den höga ljusa byggnaden
med brutet och valmat tak till höger i b ilden är gamla
lasarettet.
Fig 49. »Utsigt af Hernösand 1833«. Akvarell av okänd
konstnär. Foto: Nordiska Museet.
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Fig 50. Härnösand från SV. Akvarell av G W Palm 1854. Foto:
Nordiska Museet.
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Fig 51. Härnösand från SO. Akvarell av G W Palm 1854. Foto:
Nordiska Museet.

3.

Offentliga byggnader och
anläggningar (se sid 138-39)

3.1 RADHUS OCH STADSKÄLLARE.
De äldsta rådhusbyggnaderna synas ha varit place
rade vid norra delen av stora torget. 1646 omtalas
planer på en nybyggnad, som under samma tak skulle
innehålla rådhus, kämnärskammare, våghus och stads
källare1. Det nya rådhuset kom slutligen att placeras på
samma ställe som det gamla men arbetets påbörjande
fördröjdes av den osäkerhet som de många turerna i
1640-talets planregleringsförslag medfört (se sid 45 ff )
För att utvidga tomten, sannolikt bl.a. av brandsäker
hetsskäl, inköptes en granngård.2. Ännu 1651 omtalas
byggnadsarbete på rådhuset, som stod klart senast
1655 3. Suecia Antiqua-bilden visar endast byggnadens
torn varför man kan anta att byggnaden inte haft två
fulla våningar, i annat fall borde den i likhet med
gymnasiet ha höjt sig över den omgivande byggeisen.
Av de spridda uppgifter om byggnaden, som lämnas i
domböckerna, kan inhämtas att det funnits två
sammanträdeslokaler »stora« och »lilla« rådstugan.
Innanför den senare låg en kammare nyttjad som
acciskammare.4 Dessa lokaler låg på andra våningen
och belystes sannolikt av fönster i takkupor och på
gavlarna.5 Byggnaden synes därför ha varit lägre än en
full tvåvåningsbyggnad. Sannolikt hade den sadeltak.
På bottenvåningen fanns stadskällaren med förstuga
och kvist, arrestkammare och minst två bodar med
ingång från rådstuguförstugan 6. Byggnaden var
försedd med ett torn i vilket ett urverk med visare var
monterat. Tornet omtalas första gången 1687 i sam
band med en reparation och 1692 då man inrättar en
tjänst som brandvakt, som »vid ti mklockan i tornet...
uppsikt över elden haver« 7
Tornet kläddes år 1707 med spån och försågs med en
ny »rundel« av snickaren Hindrick Andersson Dahla,
som även panelat byggnadens västra och norra sida
samt reparerat taket omkring skorstenen8). Suecia
Antiqua—bilden visar ett fyrkantigt torn med stympat
tälttak avslutat med en rund vulst på vilken vilar ett
klot med hög konisk spira. Teckningen visar tornet
försett med öppningar som antagligen utgör ljud
gluggar för vårdringningen 9). (fig 52).

•V

Fig 52. Rådhustornet. Detalj ur förlagan till Suecia Antiqua-bilden
ca 1 690.
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Härnösands dombok 1646 11/4. UUB Coli Nordin. Det
saknas uppgifter om det föregående rådhusets utseende och
skick. I protokollet anges att utöver de ovannämnda funktio
nerna, även brygg- och slakthus skulle anordnas men till detta
skulle andra platser väljas.

I

Härnösands dombok 1649 3/9.
Härnösands dombok 1651 6/8 och 1655 19/5.
Härnösands dombok 1655 19/5 omnämner »trapporna från råd
stugan«, se vidare domboksprotokoll 1682 10/5, 1687 19/11 samt
not 5.
1707 betalades snickaren Hindrick Andersson Dahla för att han
gjort nya huvar på rådstugutaket. (Härnösands dombok 1707
8/6). Formuleringen tyder på att det gällde en ersättning av redan
befintliga huvar. Dessa kan knappast ha tjänat som något annat
än kupor över takfönster, (jfr kyrkans takfönster över läktarna,
Sid 84). Om övervåningen även haft fönster på långväggarna är
inte känt men knappast troligt.
Härnösands dombok 1696 25/4. Arrestkammaren befanns
otjänlig varför man beslöt att som arrest använda »den ena boden
neder i rådstugufarstugan med kakelugn uti«.
Härnösands dombok 1687 10/7 och 1692 2/5. Tornet torde dock
vara betydligt äldre, antagligen ursprungligt. 1682 omtalas
nämligen urverket som »gammalt och förnött«. (Härnösands
dombok 1682 10/5.)
Härnösands dombok 1707 8/6.
Efter 1710 års brand framhölls det »Huru nödigt det vore nu uti
denna ödelagda staden att hava en klocka på ett tjänligt ställe,
varmed man kunde afton och morgon ringa i och ur vård, så för
skolestartens skull som ock eljest arbetsfolk, varefter man kunde
sig rätta på de långa nätterna som nu infalla, och om man där
jämte kunde få någon, som på klockan sloge timmarna vore så
mycket bättre«. Som ett provisorium till dess ett nytt urverk
kunnat anskaffas, beslöts att den minsta kyrkklockan skulle
sättas i en stapel vid skolan. Härnösands dombok 1711 6/11,
1712 27/10.
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Fig 53. Rådhuset. Byggt 1725-27.
Foto: Länsmuseet-M urbergets bildarkiv.

Byggnadens tak var till en början täckt med takved.
Senast 1707 beslöts dock att taket skulle läggas med
spån K 1687—88 tjäras byggnadens tak och torn.2)
Detta rådhus gick helt förlorat vid branden 1710.
Till en början hölls rådstuga på hospitalet som tack
vare sin placering på fastlandssidan hade undgått
branden. 1713 anhölls om tillstånd att få låna upp
medel för en ny byggnad på samma plats som den
föregående. Arbetet på denna påbörjades 1725 med
upptimringen av stommen som flattäljdes. Taket
täcktes med spån på underlag av näver. 1727 antogs
Hans Biskop att för 300 d kmt och fri kost uppföra ett
70

torn på byggnaden enligt en av honom utförd ritning.
Under sommaren samma år stod tornet klart och huset
togs i bruk. Samtidigt beslöts om inköp av en klocka
vägande IV2 sk eppund (=ca 204 kg) för vårdringning,
brandlarm och dylikt samt ett urverk till en timklocka

1
2

Härnösands dombok 1707 15/10.
Härnösands dombok 1687 10/7 och 1688 24/4.

»med heltimmarsslag allenast och två visare« 3) .
Urverket diskuterades ännu 1728 då man bestämde sig
för att beställa det i Stjernsund till en kostnad av 300
rdr. Urtavlans siffror skulle göras 3 kvarter och en tum
höga (=47 cm), och förgyllas, vartill beställdes ifrån
Stockholm »med första farkost... 60 böcker målaregull
af det finaste slaget» 4.
1729 och 1730 beslöts om utvändig panelning av hela
byggnaden. Denna verkställdes senast 1739 då råd
stugan och tullporten rödfärgas. Rådstugans knutar
målades i blått. Möjligen gällde detta även tornet 5. Av
mindre arbeten kan nämnas att skorstenarna rappades
1731 samt att tornets golv och ljudöppningar
bestämdes bli klädda med järnplåt och tornets stolpar
med rullbly. Det senare materialet gick emellertid inte
att uppbringa och ersattes därför med »Präsänning« år
1735.6
År 1737 väcktes ett förslag om att för stadskällarens
behov uppföra vedbod, fähus och privet (=avträde).
Privet ansåg man sig kunna anordna i den gamla våg
boden vid torget men däremot inte de övriga bygg
naderna med hänvisning till att staden inte tidigare
hade hållit sådana ekonomibyggnader för källaren.
Fyra år senare börjar man emellertid anskaffa timmer
till fähus och bod vid rådstugan. När byggnaderna
stod klara är dock obekant.71 ett arrendekontrakt 1798
uppräknas för första gången de källaren tillhöriga
ekonomibyggnaderna: »brygg— och bagarestufva,
vedbod och fähus nedanom torget vid sjön« 8.
Några exakta uppgifter angående rådhusets plan
lösning finns veterligen inte. Av det ovannämnda
arrendekontraktet 1798 framgår att huset hade port
gång rakt igenom huset och att det till vänster om
portgången låg tre rum och till höger kök och ytter
ligare ett rum. Dessa bottenvåningens fem rum samt
två på övervåningen och en vinkällare under bygg
naden, nyttjades av källaren. De tre rummen till
vänster om portgången var av allt att döma serverings
lokaler »för gående och kommande gäster« medan de
två på övre botten belägna rummen »åligger källar
mästaren att beständigt hafva försedde med goda säng
kläder och anständige möbler till inlogerande af bä ttre
till staden ankommande resande, vilka han för ingen
del får neka husrum, enär de det begära och rummen
icke förut är upptagna« 9
övre våningen synes ha bestått av förstuga i hu sets
mitt, på norra sidan om denna magistratens lokaler:
sessionssal, arkiv och förmak och på södra sidan stads
källarens två rum och ett skafferi. När det år 1811
förspordes att kronprinsen (senare Carl XIV Johan)
väntades till staden, framhöll landshövdingen att han
gärna ville presentera borgerskapet men att sessions
salen var alldeles för trång för tillställningar av d enna
storleksordning.

Eftersom byggnaden i sin helhet ansågs vara i stort
behov av reparation, föreslog landshövdingen att
magistratens lokaler skulle slås samman till en enda
stor representationssal, att en del av förstugan och ett
av källarens rum skulle läggas samman till ny sessions
sal, att det hittillsvarande skafferiet skulle användas
som »förmak för rätssökande«, medan det resterande
källarrummet kunde bibehållas. Avsikten var även att
rummen skulle förses med gipstak, dubbeldörrar samt
kakelugnar i nischer som ersättning för de befintliga
spisarna. Utrymme för arkivet skulle anordnas uppe på
vinden. Samtliga fönster skulle också bytas ut. I för
slaget ingick även att »ett nytt mera enkelt men tillika
snykt torn istället för det gamla aldeles förfallna«. De
äldste godkände förslaget och för arbetets utförande
beslöts att kyrkobyggmästaren Simon Geting skulle
anlitas.1 1815 inköptes bräder och näver för repara
tionsarbetets fortsättande 2.
Ändringsarbetena vad gäller rumsindelningen synas1
ha blivit utförda ty i ett arrendekontrakt 1818 uppges
stadskällaren bestå endast av bottenvåningens fem rum
samt ett skafferi på övre botten 3. 1825 omtalas att
källarmästaren vill hålla »klubb« för slutna sällskap
och för detta ändamål hyra »övre salen och näst
gränsande förmak« 4.
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Härnösands dombok 1710 1/10 (kopiebok), 1713 4/8 (kopie
bok), 1726 16/4, 1726 20/8, 1727 18/3, 28/6, 2/12.
Härnösands dombok 1728 13/4, 12/8, 14/9.
Härnösands dombok 1729 5/5, 1730 5/5, 1738 2/5, 1739 28/5,
13/8. 1739 28/5 omtalas inköp av färg till tornets »målning« resp
rådstugans »rödfärgande«. Detta tyder på att tornet oljemålades,
möjligen blått, i likhet med knutarna.
Härnösands dombok 1731 21/8, 1732 27/3, 1735 29/4, 1736 4/5.
byggnadstillstånd lämnas 1744 för en torvtäckt byggnad inne
hållande bod, fähus och brukningsrum placerad nedanför och på
IV2 al ns dropprum från arrestbyggnaden. (Härnösands dombok
1744 12/11)
Härnösands dombok 1737 9/7, 1741 22/8, 1798 26/3.
Härnösands dombok 1798 26/3.
Härnösands oeconomie dombok 1811 12/11.
I vad mån arbeten på tornet blev vidtagna och omfattningen av
dessa är obekant.
Härnösands oeconomie dombok 1815 12/6.
Härnösands oeconomie dombok 1818 11/5. När ombyggnaden
beslöts, godkändes denna av dåvarande källararrendatorn under
förutsättning att ett skafferi anordnades på vinden.
Härnösands oeconomie dombok 1825 5/1.
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I rådhuset hade även Härnösands sparbank sina
lokaler under åren från dess grundande 1827 fram till
1874 5.

Som ämbetslokal för stadens .administration
användes byggnaden fram till 1882 d å staden inköpte
f.d gymnasiet som sedan dess fungerat som stadens
rådhus.
Byggnaden förblev på sin ursprungliga plats fram till
1920 då den flyttades till friluftsmuseet på Murberget.
Om husets ursprungliga utseende vad gäller panel,
listverk o.d. är ingenting bekant. De nuvarande
fasaderna med sina utsmyckningar är möjligen till
komna i samband med den genomgripande renove
ringen omkring 1811, som omtalas ovan. Huvud
fasaden mot torget består av fem fönsteraxlar och är
helt slät med undantag av de sex genomgående pilastrar
som bildas av knutlådorna.
Avståndet mellan pilastrarna uppgår till ca 3,2 m
med undantag för mittaxeln där avståndet är ca 4,2 m.
Byggnadens planmått är ca 21,0x9,4 m.
Under takfoten löper en kraftigt profilerad taklist
som på gavlarna övergår i e tt tunnare band av samma
bredd. Entrén består av en smal dubbeldörr omgiven
av ett enkelt listverk (fig 54). över dörren sitter ett av
konsoler uppburet överstycke med tandsnitt och
äggstav. Tornets fasad är likaledes slät och med hörn
pilastrar samt en runt om gående taklist med samma
profil som huvudfasadens. På alla fyra sidorna sitter en
stor rund urtavla omgiven av ett smalt listverk. På
tornet står en fyrkantig lanternin med utsvängd bas
och parställda rundbågiga ljudöppningar. Lanterninen
avslutas upptill av en taklist med tandsnitt och ett
flackt tälttak med spira och flöjel. Tornbyggnader av
detta slag var huvudsakligen motiverade av behovet av
en högt belägen plats för klocka och timur samtidigt
som de på ett verksamt sätt förlänade byggnaden en
monumental karaktär.
En jämförelse med mellansvenska småstadsrådhus
från samma tid visar att dessa i regel har torn med
betydligt slankare dimensioner än Härnösands.
Möjligen förklaras detta av att dylika tornbyggnader i
norra och mellersta Sverige motivmässigt kan sättas i
samband med de bottniska klockstaplarna med sina
relativt kraftiga former.
Byggnadens mittaxel accentueras särskilt genom
tornets placering och den bredare pilasterdelningen.
Tornets bredd är något mindre än mittaxelns pilaster
avstånd och höjden beräknad så att en linje dragen från
respektive gavelspets upp till kulan på lanterninens
topp bildar en rät vinkel.
Detsamma gäller en linje dragen från respektive
sockelhörn upp till den punkt där mittaxeln skär tak
foten. Den välberäknade proportioneringen ger
byggnaden en lugn och harmonisk karaktär och utgör i
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detta avseende ett mycket gott exempel på den lokala
träbyggnadstraditionens höga arkitektoniska halt där
uttrycksmedlet är proportionering snarare än
utsmyckning.
Byggnaden i sin helhet ansluter sig väl till den i
Svealand och Norrland under 1600- och 1700-talen
vanliga typen av småstadsrådhus. Allmänt kan dessa
beskrivas som timmerbyggnader i en eller två våningar
med sadeltak eller brutna tak som ofta är valmade och i
mittaxeln försedda med ett kraftigt torn för klocka och
timur. Som exempel kan nämnas rådhusen i Nyköping
(byggt ca 1730), Söderköping (ombyggt 1777),
Köping, Hedemora (tillbyggt 1797), Sigtuna (byggt
1745), östhammar (tornet från 1782) samt Söderhamn
och Hudiksvall (uppförda på 1720-talet)
%

Fig 54. Rådhusets portal. Foto förf. 1978.
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Med hänvisning till sin allmännyttiga verksamhet hade spar
banken fram till 1859 fått nyttja drätselkammarens lokaler gratis.
Eftersom banken vid denna tid vunnit ekonomisk stadga befanns
det skäligt att utkräva en årlig ersättning för hyra värme och
städning ^v 50 Rdr/år. År 1874 höjdes hyran till 150 rdr/år vilket
föranledde banken att flytta till nya lokaler förhyrda hos hand
landen Wahrgfen till en kostnad av 500 rdr/år. Lundin Fredrik:
Sparbanken i Härnösand 1827-1927. Härnösand 1927.
1927. Härnösand 1927

3.2 RESIDENS
3.2.1 Landshövdingeresidenset före 1790
I och med landstingsbeslutet 1646 24/3 att Härnö
sand skulle bli residensort för landshövdingen över det
nybildade länet (se sid 18) började omsorgerna rörande
ett representativt residens 6. 1647 inköptes därför fem
tomter på torgets östra sida och en byggnad uppfördes,
som stod klar senast 1649 7. Denna finns markerad på
plankartorna från 1600—talets m itt och synes ha haft
måtten ca 25 x 12 m. Om dess våningsantal och
utseende i övrigt är ingenting känt utöver att huset
varit knuttimrat, varit täckt med takved och haft minst
två skorstenar. Eftersom länssammanslagningen 1654
medförde att staden förlorade sin landshövding synes
byggnaden ha fått förfalla.8 Mellan 1694 o ch -96 revs
byggnaden efter att under sina sista år ha tjänat som ett
slags temporär nödbostad 9.

3.2.2 Nuvarande residensbyggnad
År 1778 blev Härnösand ånyo residensstad och
borgerskapet hade att anskaffa inte bara lämplig bostad
åt landshövdingen utan även ämbetslokaler för kans
liet, landskontoret och ränteriet. Eftersom någon
nybyggnad inte kunde åstadkommas före augusti 1778,
då landshövdingen »förmält sig vara sinnad hitflytta«,
hade ett flertal av stadens gårdar besetts och beslut, i
samråd med landshövdingen, fattats om att denne tills
vidare kunde bebo borgmästarens gård, på villkor att
staden betalade hyra och nödvändiga reparationer. Vad

iMMRf
Fig 55. Residenset. Foto förf. 1978.

Ångermanlands dombok 1646 24/3. Det ansågs att lands
hövdingen väl kunde klara sig med någon redan befintlig lokal
men för den händelse drottningen skulle komma på besök
saknades »accomoderlige logementer, som dock allerstädes i
andra landshövdingedömen är för handen«. Det beslöts därför
att allmogen i Ångermanland och Medelpad skulle låta uppföra
en »konungzgård« i Härnösand.
Bucht I, sid 91

Redan 1662 uppges att »residenset inom kort omkull faller, av
orsak att ingen om det hafver någon omvård«. Ångermanlands
dombok 1662 10/3
1682 omtalas »Rombonden och båtsmansänkan« som bor i det
förfallna residenset. 1694 önskar tullinspektören Ratkin få överta
byggnaden och tomten för att där uppföra ett magasin av sten.
1696 hävdar Olof Nilsson Dahl att residenset upptagit en del av
hans tomt vilken han nu önskar återfå eftersom residenset nu är
rivet. Härnösands dombok 1682 1/11, samt 1696 2/9.
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gällde kontorslokalerna beslöts att de vid torget
belägna gatubodarna kunde påbyggas med en över
våning, inrymmande ett tillräckligt antal rum. K 1781
befanns det att en ordentlig residensbyggnad ound
gängligen behövdes men att stadens ekonomi inte tillät
ett så omfattande byggnadsföretag varför magistraten
beslöt söka understöd från K Maj:t. Svaret blev att om
staden vill undvika länsstyrelsens återflyttande till
Sundsvall bör den fullgöra de förpliktelser den åtagit
sig, vilka bl.a. omfattar insändandet av ritningsförslag
angående en residensbyggnad, för K Maj:ts (dvs överintendentsämbetets) granskning 2. Ännu tre år senare
har frågan inte nått någon lösning. Meningarna har
varit delade vad gäller byggnadsplatsen. Valet har stått
mellan borgmästare Kiörnings tomt vid stora torget
och en tomt vid stadsträdgården. Den senare befinnes
vara »obekväm med anseende till den nedanför
inrättade repslagarbanan« och skulle, om den valdes,
medföra att kansliet måste flyttas. Det beslutas därför
att tomten vid stora torget skall väljas och att det nya
residenset skall byggas på entreprenad. Samtidigt med
delar landshövdingen att kyrkobyggmästaren Pehr
Hagmansson kommit till staden och är villig att bygga
residenset med uthus för 72.000 d kmt = 4.000 rdr,
och att bygget skulle stå klart 1786 3. Detta anbud
gällde en byggnad i trä, sannolikt identisk med det
förslag som omtalas 1782 och till vilket plan- och
fasadritningar finns bevarade (fig 56 a-c). Ritningarna
är inte signerade eller daterade.5.
Möjligen rör det sig därför om ett av Härnösands
magistrat anskaffat förslag vilket insänts för gransk
ning i enlighet med K Maj:ts uppmaning 1782 11/5.
Fasadritningen visar ett tvåvåningshus täckt av ett
mansardtak med valmade gavelspetsar. Fasadens
proportioner längd/höjd är 1:4,3. Den är indelad i nio
fönsteraxlar och är helt slät. Det treaxliga mittpartiet
består av en rusticerad bottenvåning på vilken ställts
breda släta pilastrar uppbärande en fronton som
omsluter en girlandprydd krönt vapensköld. Fasaden
är klart inspirerad av Hårleman och ansluter mycket
nära till dennes år 1751 ritade residensbyggnad i
Vänersborg. Mittpartiets utformning har även en mot
svarighet i Hårlemans Konsistoriehus i Uppsala ritat
1748 6,
Byggnadens nedre våning har en genomgående
korridor i mittaxeln (jfr borgarhusens portgång), på
vars högra sida kök, bagarstuga, skafferi samt bostäder
för hushållerska, drängar och pigor är anordnad med
ingång från gården. På den vänstra sidan ligger ett antal
gästrum av varierande storlekar samt en sal och trappa
upp till landshövdingens bostads- och representations
våning. Även denna är funktionellt klart avskild i två
halvor belägna på ömse sidor av mittaxeln. På den
vänstra sidan ligger den stora salen, landshövdingens
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förmak och sängkammare samt serviceutrymmen som
»cabinette«, »garderobe«, rum för kammartjänaren
samt »skänk«. För den mer familjära sidan fungerar
övervåningens högra sida som består av fruns förmak
och sängkammare samt barn- och jungfrukammare och
»cabinette«, allt i bekväm närhet till en trappa ned till
kök och tjänstefolk. Byggnadens arkitektoniska mitt
axel betecknar alltså även en markerad funktionell
uppdelning: till vänster representation, till höger
familjebostad.
Landshövdingen hade dock efter övervägande funnit
att det vore fördelaktigare att uppföra byggnaden i
sten, vilket enligt Hagmansson skulle kunna åstad
kommas med en tillökning i priset av ca 1000 rdr
specie. För att anskaffa dessa överskjutande medel
hade Kungl Maj:t förklarat sig villig att förskottera 5
års hushyra för residenset 7 under förutsättning att
byggnaden uppfördes i enlighet med en av överintendentsämbetet uppgjord och av Kungl Maj:t approberad ritning (fig 57 a-c).
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Härnösands dombok 1778 25/5. Borgmästaren hade dock redan
1776 4/1 (Härnösands dombok), anmodats av stadens äldste att
bevaka stadens angelägenheter »i anseende till landshövdinge
residensets hitflyttande«.
Härnösands dombok 1781 13/1 samt 1782 11/5.
Härnösands dombok 1784 22/7.
ÖIÄ, serien Avgjorda mål före 1811. 1782 27/11.
På ritningens baksida finns en blyertsanteckning lydande:
»ADELCRANTZ (enligt Fogelmarck).«
Lamm: a.a. sid 358, uppger att »1782 utarbetade Olof Tempel
man ett förslag till ett residens av trä, enligt uppgift baserat på en
från landshövdingen insänd ritning, vilken i så fall mycket nära
anslutit sig till det standardförslag till länsresidenshus, som Jean
Erik Rehn utarbetat enligt nådigt brev av 16 april 1746«. Upp
giften att Tempelman skulle vara mästaren till förslaget är sanno
likt hämtad från Hofrén: Stadsplan och bebyggelse, sid 54.
Hofrén anger emellertid inga källor eller motiveringar för sitt
påstående, vid arkivgenomgångarna för detta arbete har ingen
stans påträffats några uppgifter angående ritningens upphovs
man. Angående Tempelman, se Lexikon sid 1535.
Angående Vänersborgsresidenset och Uppsala konsistoriehus, se
Stavenow Åke, Carl Hårleman, En studie i frihetstidens
arkitekturhistoria. (Diss) Uppsala 1927. sid 188 resp 215.
Stadens borgerskap hade byggnads- och underhållsskyldighet för
residensbyggnaden, som var stadens egendom, för vilken K
Maj:t betalade hyra.
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Fig 56 a,b,c, Dessein till Landshöf dinge Residence
i trä uti Hernösand. 1782. ÖIÄ:s arkiv RA.
Osignerad.
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Fig 56 c, plan av övre våningen.
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Fig 57 c, plan av övre våningen.

Denna ritning var upprättad av Olof Tempelman
1784, och visar ett tvåvåningshus med yttermåtten ca
52 X 23 alnar (=30,9x13,7 m) täckt av ett sadeltak.
Fasaden som till sin karaktär är uttalat nyklassicistisk
har nio fönsteraxlar och artikuleras främst genom de
sex breda genomgående pilastrar med doriska kapitäl,
som bär upp en likaledes nioaxlig mezzaninvåning.
Pilasterindelningen beskriver schemat a-b-b-b-a-b-ab-a-b-a-b-b-b-a, där »a« betecknar pilaster och »b«
fönsteraxel. De fyra mellersta pilastrarna bär upp en
fronton i vilken en vapensköld placerats. De rektan
gulära fönstren med smala släta omfattningar, är något
högre i den övre våningen än i bottenvåningen.
Mellan övervåningens och mezzaninvåningens
fönster är liggande rektangulära blinderingar av samma
bredd som övervåningens fönster. Rumsindelningen är
i princip densamma som i 1782 års ritning.
När Hagmansson fick se denna ritning förklarade
han sig inte kunna stå fast vid sitt tidigare åtagande,
bl.a. med hänvisning till höjda materialpriser 8- På de
äldstes förfrågan hade emellertid denne »icke ens för
slagsvis velat upplysa til hvad pris residencehuset efter
nu komne senare ritning skulle kunna af sten upp
föras« varför man inte ansåg sig kunna besluta om
arbetets igångsättning. Frågan löstes på så sätt att
borgerskapet åtog sig att ställa dagsverken till för
fogande för grunden, källare och murar, samt att
landshövding Bunge åtog sig att låna upp 2000 rdr för
byggnadskassans räkning och själv stå för räntekost
naderna under sin återstående ämbetstid. Det beslöts
sålunda att residenset skulle byggas i enlighet med
ÖIÄ:s ritning och Per Hagmansson löstes från det
tidigare ingångna kontraktet om en träbyggnad 9.
Frågan gällde nu om arbetet skulle läggas ut på entre
prenad eller om man skulle arvodesanställa en bygg
mästare som ansvarig arbetsledare.
En stockholmsbyggmästare vid namn Benedictius
nämndes som tänkbar entreprenör men med hänsyn
till att arbetet måste påbörjas redan innevarande vår
ansågs tiden för knapp för ett anbudsförfarande och
man beslöt sig för det senare alternativet. De äldste
hyste starka betänkligheter mot att engagera Hag
mansson, som man funnit opålitlig. Inför landshöv
dingens vältaliga argumentation till Hagmanssons
förmån - att denne inte själv skulle få handha bygg
nadsmedlen, samt att det låg i hans eget intresse att
meritera sig med tanke på den förestående gymnasiebyggnaden - antogs dock Hagmansson för en ersätt
ning av 333 rdr med motiveringen att han ägde »all
erforderlig skicklighet och var den enda som för
lindrigt arfvode stode at erhållas«.
Angående borgerskapets egen medverkan i arbetet,
beslöts att av 5000 dagsverken skulle Handelssocieteten utföra 2/5 och det resterande av Hantverks-

Fig 58. Residensets portal. Foto förf. 1978.

och fiskaresocieteterna jämte »de s.k. Arbetsborgare«.
Vad därutöver kunde behövas skulle fördelas lika
mellan societeterna. Vid samma tillfälle utsågs även
Byggnads Deputerade - en oavlönad grupp bestående
av två handlande och tre hantverkare, som skulle utöva
detaljerad tillsyn över fr. a. byggnadsprojektets
ekonomi.1. Det nu beslutade byggnadsprojektets
storlek överträffade vida allt som tidigare förekommit
inom stadens byggnadsväsen. För att byggnadstegel av
tillräcklig mängd skulle kunna anskaffas till rimligt pris

8
9
1

Härnösands dombok 1785 12/3.
Härnösands dombok 1785 16/3.
Härnösands dombok 1785 25/3.
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Fig 59. Residenset från sjösidan. Foto förf. 1978.

beslöts det att man skulle anlägga ett tegelbruk vid
Solums by på Härnön 2. Anläggningen finansierades
genom tecknandet av 50 aktier a 10 rdr.
Byggnadsarbetet igångsattes programenligt våren
1785 och hade i oktober följande år blivit i det
närmaste klart till väggar och tak men inredning
saknades ännu. Senast sommaren 1790 torde bygg
naden ha varit inflyttningsklar 3. Av anlitade yrkesmän
omtalas murmästaren »Casp.Christop. Frise«, samt
stenhuggaren »Joh.Ad. Giöthe« samt deras »missbyggnad« och odugliga material 4.
De anslagna byggnadsmedlen visade sig otillräckliga
och Kungl Maj:t tillsköt ytterligare hyresförskott,
totalt uppgående till 8000 rdr. En annan inkomstkälla
yppade sig genom att landshövdingen förband sig att
överta stadens av kronan arrenderade rättighet till
brännvinsbränning. För detta skulle han årligen
erlägga 100 rdr att användas för byggnationen 5.
Landshövdingen bekostade själv tapeter, väggfasta
speglar m.fl. inredningsdetaljer. Efter sin avgång från
tjänsten yrkade han på ersättning av staden vilket ledde
till en långdragen tvist som borgerskapet förlorade
genom Kungl Maj:ts dom år 1800 6.
Husets taktäckning av kopparplåt var tydligen inte
den bästa. Redan 1796 omtalas läckage och upprepade
reparationer vidtas innan man 1805 byter ut taket mot
ett nytt av valsad järnplåt. Det nya taket beströks med
olja 7.
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Byggnaden synes ha uppförts helt i enlighet med
Tempelmans ritningar och har sedan dess inte under-

2

3

4

5

6
7

Lantmäteridirecteuren Wallanger hade utsett platsen ca »ett
bösskott ifrån sielfva hafsiön« där det fanns ett vattenfall med
berg på båda sidor vilket underlättade dammbyggnad. I nä rheten
fanns även lämplig, ej sandblandad lera, och närheten till sjön var
tranporttekniskt fördelaktig. Härnösands dombok 1785 18/5.
Detta år omtalas att en byggnad nedanför kansliet, som »hittills
varit nyttjad till kök, brygg- och bagarstuga för höga landshöv
dingehuset« hade återlämnats till staden. Härnösands dombok
1790 22/9.
Härnösands dombok 1789 17/1. Beklagligtvis tycks ingen
»byggnadskladd« e-.d. h a bevarats som gör det möjligt att i detalj
följa byggnadsarbetets gång.
Bucht II, §id 122. Kronobrännerierna hade upphört med sin
verksamhet 1786 varefter kronan utarrenderade brännerirättigheten till städer och socknar.
Bucht II, sid 146-47.
Härnösands dombok 1796 19/9 och 21/9. 1799 29/5. 1803 6/8.
1805 4/6 och 10/8.1806 30/6 samt 1807 2/7.

gått några väsentligare förändringar vad gäller exte
riören. Några ritningar som visar gavlarna finns veter
ligen inte men i likhet med den vid samma tid uppförda
gymnasiebyggnaden talar allt för att de ovala gavel
fönstren är ursprungliga.
Några uppgifter angående den ursprungliga färg
sättningen har inte påträffats.
Ar 1799 kommer påstötningar från den nye lands
hövdingen Lindencrona om att den nya parterren som
»vid residensbyggnaden åt sjösidan blifvit fastställd«,
bör anläggas. Två år senare upprepas kravet i kraftfulla
ordalag, bl.a. med hänvisning till att residensbygg
naden hotades av erosionsskador om inte »parterren«
kom till stånd. Året därpå förklarar sig hantverks- och
fiskarsocieteterna oförmögna att detta år bekosta par
terrbygget. Handlandesocietetens erbjudande att delta
i kostnaderna under förutsättning att även de övriga
societeterna gör det, förfaller därmed. Man avsänder
därefter en deputation till landshövdingen med
begäran om anstånd och om detta inte beviljas önskar
man skänka huset till kronan. Denne beviljar ett
anstånd, uppenbarligen kortvarigt, ty redan efter ett
knappt år upptar staden lån av kyrkan för att finansiera
parterren, som våren 1803 rapporteras vara i det
närmaste färdigställd 8. Ett par månader senare beslöts
att den byggnad där landskansli och -kontor m.m. var
inrymda skulle undergå reparation. Eftersom borg
mästaren Lind bjudit staden 60 rdr/år i hyra för
byggnaden om där anordnades »nödiga bekvämlig
heter och uthus, nämligen kök, bagarestuga, brygg
hus, hemlighus, vedbod, stall och fähus«, beslöt
magistraten och de äldste att landsstatens ämbetsrum
skulle överflyttas till »landshövdingeresidenshuset«.
Flyttningen genomfördes sannolikt år 1804. Detta år
omtalas målning av ämbetsrummen inom residenset
samt hyllors flyttning och uppsättning 9 (se fig 60).
Uthustomten öster om residenset var bebyggd med
vagnslider och ladugård. 1801 hemställer landshöv
dingen om rödfärgning av dessa och att man »till
vinnande av bättre utseende och likhet i byggnaderna
vid torget« även borde rödfärga stadens vid torget
belägna bodar 1. Ladugårdsbyggnaden som synes ha
innehållit stall, avträde och gödselrum var bofällig
(förfallen) 1817 varför man beslöt att till stall inreda
sprutkammaren, som var belägen i en av de forna
salubodarna vid torget mitt emot residenset2. År 1830
ställdes borgerskapet inför valet att antingen få upp
bära en årshyra för residenset av 533 rdr 16 beo eller så
avträda byggnaden till kronan och således bli befriat
från underhållsskyldigheten. Man valde det förra
alternativet. 1858 inköptes huset av kronan 3.
Länsstyrelsen flyttade 1863 över till det då nybyggda
landsstatshuset vid Stortorgets västra sida. Som bostad
för landshövdingen användes huset fram till 1909 då
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Fig 60. Plan över residensets parterr och uthus samt plan över resi
densets våningar efter länsstyrelsens inflyttning. Odaterad och
osignërad. öIÄ:s arkiv RA.

det ansågs vara otjänligt för ändamålet. Efter repara
tioner på 1930-talet kunde byggnaden ånyo begagnas
som landshövdingebostad, en funktion som den fort
farande har.

8
9

1
2
3

Härnösands dombok 1799 29/5, 1801 8/5, 1802 8/3, 1803 17/1
och 23/5.
Denna flyttning av ämbetslokalerna till residensets tredje våning,
synes ha varit aktuell redan 1797 då synerätten påyrkat en för
storing av fönstren för att lokalerna skulle kunna användas som
kontor. Den nye t.f. landshövdingen Nieroth tillstyrkte emeller
tid stabens inflyttning utan föregående upphuggning av fönstren.
Härnösands dombok 1804 16/5, 25/5 och 14/10.
Härnösands dombok 1801 8/5.
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1817.
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1830 10/5 samt Bucht
II, sid 123.
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3.3 KYRKANS BYGGNADER
3.3.1 Härnö kapell
Under tiden före stadens anläggning var Härnön,
som ovan nämnts (sid 22) annexförsamling under Säbrå
pastorat. Den äldsta kyrkobyggnaden synes ha varit ett
träkapell som förutom den bofasta befolkningen även
skulle betjäna kringliggande fiskelägen.4 Kapellets
exakta läge och utseende är inte känt men det torde ha
befunnit sig någonstans på det s.k. Prästänget invid
»Capeisberget«. 5 Om kapellets inventarier är heller
ingenting känt utöver det att kapellet ägt en förgylld
monstrans vägande 4 lödiga mark och 10 lod (=ca 9,7
hg), som år 1548 konfiskerats av Gustaf Vasa. Vidare
finns i Statens Historiska Museum i Stockholm frag
ment av en mässhake som tros ha tillhört Härnö
kapell. 6

3.3.2 Stadskyrkans planutveckling 7
I det tidigare (sid 15) omtalade kungliga brevet
angående stadens grundande betecknas »Hernösands
kyrkia ... (som) ... myckit förfallet och förderfvet så
ock med klockor, kalk, messekläder och annen
kyrkieskrud alldeles förbiottet...«. Konungen för
säkrar stadsborna att han »icke heller häruti (skall) late
dem blifve ohulpne« samt att »hvad som ock mere till
kyrkenes byggning kan fele, vele vi framdeles efter
lägenhet dertill hjelpe«.
Under åren 1586-89 erhöll Härnösand sammanlagt
120 tunnor spannmål i by ggnadshjälp vartill kom löfte
om två års kyrkotionde från Härnön samt 1592 50
daler kontant till klockköp 8. Dessa resurser kan
knappast ha varit avsedda att användas för reparationer
av det gamla avsides belägna kapellet utan torde
snarare avse ett igångsatt eller åtminstone planerat
nybygge. Tillkomsten av den egentliga stadskyrkan
(fig 61) torde därför sannolikt kunna placeras i 150 0talets sista decennium. Kyrkobyggnaden var belägen
på den mot söder vettande platå, som senare kom att
benämnas kyrkbacken.
Den äldsta stadskartan (fig 20) visar en rektangulär
kyrkobyggnad orienterad i ungefär västnordväst - ost
sydost och centralt placerad på en likaledes rektangulär
inhägnad kyrkogård med ingångar på norra och västra
sidorna.9.
Under förutsättning att den på kartan inritade lilla
kvadraten på sydväggens västra del verkligen betecknar
ett vapenhus, förefaller det egendomligt att kyrkan till
en början vänt sin huvudfasad med ingången bort från
staden. Någon förklaring till detta kan här inte ges,
annat än att »södervändningen« i detta fall, av någon
80

anledning, tillmätts avgörande betydelse.1
Kyrkans yttermått enligt kartan kan grovt beräknas

4

Magistratens stadsbeskrivning av 1690 26/11 (jfr sid 12 not 1)
uppger att »tillförene war allenast itt lijtet träcapell uppå Hernön
som lydde under Säbrå... «.
I ett brev till Kungl Maj:t 1693 13/8 vari redogöres för pastorat
och annpc meddelas att »förr än staden Hernösand är wordhen
funderat, haar på Hernöön warit ett capell uthi hwilkett en gång
ellr twå om åhret gudstiänsten är hållen för bönderne der
boendhe, och dhe fiskiaree, som kring hernöön hafwa fiskiat:
men sädan staden Hernösand blef bebygdh, och inwånarena
kyrkia oprättad, hafwa så wäll Bönderna, som fiskiarne af Stadskyrkian sig betiänt, och finnas således ingen sådan annexa, som
kan antäcknas wara hernöön, emedan och Träcapellet, som där
warit, för än staden bygdes är aldeles förlorad« (Härnösands
konsistoriums skrivelser till Kungl Maj:t, RA). Ingenstans
framgår om kapellet och sedermera stadskyrkan även var avsedda
att betjäna marknadsbesökare.
5 Se Tunaeus herdaminne av år 1766 samt Hülphers: a.a. sid 46-47.
Den senare uppger att lämningar efter kapellet då (ca 1780), ännu
varit synliga. Hülphers uppgift får dock tas med reservation ty i
en uppgift daterad 1685 10/2, återgiven i Hadorph Joh, Rannsakningar efter antiquiteter..bd 1 s id 237, meddelas att av kapel
let »föga någre rudera för tijden ähre behållne, hwilcket ligger
uthi Prästeängiet dhe nu för tijden kalle«.
Enligt uppgift från Länsmuseet-Murberget i Härnösand har
veterligt inga arkeologiska eller andra uppgifter framkommit,
som skulle kunna bestämma kapellets läge och storlek.
6 Källström O, Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland
förlorat genom Gustav Vasas konfiskationer. Uppsala 1939. Se
även Källström O, Gustav Vasas silverreduktion från Medelpad
och Ångermanlands kyrkor. (Västernorrlands läns hembygds
föreningens årsbok 1934. Härnösand 1934. sid 14.
Hamnström Malte: En gammal mässhake från Härnösand.
(Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1928-29) Härnösand
1929.sid 153-55.
7 Den följande beskrivningen av stadskyrkan inskränker sig av
utrymmesskäl till en kortfattad beskrivning av dess yttre
utseende, alltså med uteslutande av interiörer och inventarier.
Det dokumentariska källmaterialet rörande denna kyrka och
förspelet till byggandet av den nuvarande domkyrkan, är så rikt
och bedöms vara av så stort allmänt intresse att en monografisk
behandling torde vara motiverad. I avvaktan på möjligheter att
genomföra en sådan lämnas här endast en mycket summarisk
redovisning.
8 Bucht I, sid 42
9 Lägesangivelser rörande objekt innanför bogårdsmuren
(= kyrkogårdsmuren), göres som om kyrkan hade varit placerad
med sin längdaxel exakt öst-väst. t.ex. vapenhuset betecknas
alltså som liggande vid sydväggens västra del.
1 Det kunde vara frestande att anta att kyrkans huvudfasad vänts
mot något annat betydelsefullt objekt än staden, t.ex. en
marknadsplats. Mot detta talar att kyrkans anläggande synbar
ligen inte kan ha ske^t före stadens tillkomst samt att marknaden
vid denna tid flyttas in till staden. Avståndet mellan kyrkan och
det förmodade läget för den äldre marknadsplatsen är o ckså för
stort för att en direkt koppling kyrka marknadsplats (som t.ex. är
fallet med Trefaldighetskyrkan i U ppsala vars huvudingång vänts
mot den norr om kyrkan liggande marknadsplatsen) skall kunna
antagas.

mitt otillräcklig9 och förslag framställdes om
byggandet av en ny, antingen på den gamlas plats eller
så öster om korgaveln. Valet av plats för sakristian
utvecklades till en infekterad »kommunalpolitisk«
stridsfråga där kyrkorådet ansåg att läget vid korgaveln

2
3
4

5

Fig 61. Kyrka och klockstapel från V. Detalj av förlagan till Suecia
Antiqua-bilden, ca 16 90.

till ca 12 X 22 m (1:1,8) och kyrkogårdens utsträckning
till ca 35 X 44 m. Någon sakristia finns inte inritad. På
de Tessinska planerna från 1648 (fig 25-27) har kyrkan
ritats med proportionerna längd/bredd = ca 1:2,7 samt
försetts med en sakristia på nordväggens östra del.2
Synbarligen har kyrkan förlängts samt tillbyggts
med sakristia någon gång mellan 1637 och 1648.
Hiilphers (1780) uppger felaktigt 1638 som kyrkans
byggnadsår.3 Möjligen åsyftar årtalet istället färdig
ställandet av den ovannämnda tillbyggnaden 4. 1699
års karta (fig 30) visar kyrkan med måtten ca 32 x 12
m.5 vilket visar att den förlängts med ca 10 m medan
bredden bibehållits. Förlängningen uppgår alltså till
1/3 av kyrkans längd, vilket motsvarar en kvadratisk
travé. Sannolikt skedde tillbyggnaden så att den
skadade östväggen revs varefter tillfogades ett nytt
korparti med tillhörande sakristia.6 Efter det att superintendenturen tillkommit år 1647 ökades självfallet
kraven på såväl utrymme som representativitet men
eftersom de tillgängliga byggnadsmedlen i första hand
togs i anspråk för trivialskolans och gymnasiets behov,
kom det att dröja innan kyrkan tillbyggdes.
1648 utvidgades dock kyrkodörren »och murades ett
nytt fönster deröfwer« 7. Möjligen var det vid detta
tillfälle som ingången flyttades till västgaveln.
Hiilphers uppger att kyrkan blivit »tilökt« år 1681.
Därmed torde avses den»18V2 alns k orsbyggnad«som
han nämner samt en sakristia med yttermåtten ca 8 x 8
m belägen i hörnet mellan det nyssnämnda tvärskeppet
och koret 8. Korsarmen kom vanligtvis att benämnas
»nykyrkan«. Denna sakristia befanns vid 1700-talets

6

7
8

9

på fig 24 och 25 har sakristian felaktigt placerats vid sydväggen.
Hiilphers a.a. sid 35.
Antagandet kan knappast verifieras eftersom Hiilphers inte
uppger sin källa och kyrkoräkenskaperna endast finns bevarade
fr.o.m. 1643. Om emellertid antagandet är riktigt, betyder det att
den äldsta stadskartan (fig 20) skulle kunna dateras till något av
åren 1637 eller 1638 (jfr sid 42 not 2).
Hiilphers anger måtten 15 X 50 aln (= 8,9 x 29,7 m) samt en
I8V2 alns korsbyggnad (= 11,0 m). De två första måtten avser
uppenbarligen innermått.
I sammanhanget bör observeras ett brev från Drottning Christina
daterat 1634 30/7, där det meddelas att »ett hörn af deras (Härnö
sandsbornas) kyrkiovägh östergaflen så är utsigit och remnadt,
att de nödvändig måste kyrkian reparera och upprätta, så ock,
efter hon lijten är, något förökia, vij derföre nådigst ville komma
dem för deras fattigdom skull till undsättning« och att man som
byggnadshjälp på tre års tid skall få uppbära den skatt ifrån
Ångermanland som normalt tillföll Uppsala domkyrka. (Bucht I
sid. 363)
Bucht I, sid 363, meddelar att borgmästaren Mårten Olofsson,
död 1621, enligt en gravplatskarta från 1700-talet, har sin
gravplats placerad ungefär i kyrkans mitt. Bucht menar att
borgmästarens prominenta ställning motiverar en placering i
koret och att detta förhållande antyder att kyrkan förlängts åt
öster. Se även Bucht Gösta, Härnösands kyrkor, (Från Ådalar
och fjäll 1920) Härnösand 1920. sid 94.
Härnösands dombok 1648 12/6.
Hiilphers a.a. sid 35. Det är oklart vad denna datering exakt
avser. Kyrkans räkenskaper visar att byggnadsarbetena påbörjats
1678 eller tidigare. Räkenskaperna är förda årsvis 1/5-30/4 utan
datering av de enskilda posterna. (Exakta dateringar är emellertid
möjliga för de år för vilka verifikationerna finns bevarade). 1679/
80 utbetalas en lön av 200 d till murmästaren och 137 d till
arbetsfolket för deras arbete på sakristian, som under det följande
året försågs med järngaller för fönstren och således torde ha stått
färdigt åtmistone till det yttre. En uppgift i Härnösands dombok
1682 6/5 ger upplysningen: »En del vilja låta välva det nya
kyrktaket och det gamla med, största delen vill göra det nya lika
med det gamla, vilket biskopen skriftligen förklarat skulle ske.
Några ville att kyrkan måtte välvas med bräder liksom i H udiks
vall. Några ville göra gällande att i fjol beslutats välva kyrkan
men detta bestreds och det sades att det vore talt blott«.
Beteckningen »det nya« kyrktaket kan knappast syfta på något
annat än korsarmen i norr. Möjligen hade »nykyrkan« tagits i
bruk redan 1681, trots att den saknade, eller endast var försedd
med ett provisoriskt innertak.
Härnösands dombok 1755 28/10 samt 1756 11/5. Härnösands
kyrkorådsprotokoll 1758 12/3 uppger att kyrkobyggmästaren
Daniel Hagman »som uthi thetta och Wästerbotnslähnen är thertill antagen, och häruthi eger skickelighet, konst och ärfarenhet«
ansåg att såväl sakristia som bogårdsmur ej kunde repareras utan
borde rivas och uppföras ånyo från grunden. Byggmästaren
Daniel Hagman var ifrån Stockholm och hade sedan 1750 varit
verksam i Norrland. Se Cornell Henrik: 1700-talets landskyrkor
i norra Sverige, i: Gustavianskt. Studier tillägnade Sigurd Wallin.
Stockholm 1932.
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Fig 62. Härnösands kyrka och klockstapel
från NV år 1828. ATA.

vore att föredra, medan fiskaresocieteten ledde den
falang som hävdade att denna plats vore olämplig efter
som korgavelns fönster då måste igensättas K Följden
blev en kompromisslösning bestående av en polygonal
sakristia anslutande till korets nordöstra hörn. Denna
uppfördes 1765 av byggmästare Daniel Hagman (fig
62)\

Tidvis diskuterades även en tillbyggnad med en
sydlig korsarm symmetrisk med den redan befintliga
norra armen. Under 1790-talet planerades även en total
nybyggnad, för vilken ritningsförslag införskaffades
(se sid. 86) Inget av dessa byggnadsföretag kom dock
att förverkligas. I avvaktan på att byggnadsfrågan
skulle lösas, inskränktes reparationerna på den gamla
och otillräckliga kyrkan - den rymde endast 850 per
soner - till ett minimum. Kyrkan förföll alltmer och
1836 måste gudstjänsterna flyttas till gymnasiets festivitetssal. Kyrkan revs 1842 i samband med byggandet
av den nya domkyrkan 2.

ningen av kyrkan utgöres av förlagan till Suecia
Antiqua-bilden från ca 1690 (fig 34). Bilden visar att
kyrkan varit täckt av ett sadeltak och att korsarmens
västra vägg varit försedd med två höga rundbågiga
fönster. Långhusets västra gavel visar en liten
utbyggnad som kan ha tjänstgjort som vapenhus,
(fig 61). Taket synes ha varit spåntäckt och möjligen
prytt med en takryttare upptill avslutad med en
kopparflöjel 3.
Längs taknocken löpte en kam av trä, som sannolikt
varit profilerad och prydd med ett kors 4. Spåntaket
underhölls genom bestrykning med tjära.5

1
2
3

3.3.3 Byggnadsteknisk utformning, före 1721
Den på 1590-talet anlagda kyrkan var sannolikt upp
förd av gråsten i den alltsedan 1200-talet i Mellan
sverige och Norrland vanliga rektangulära planformen
utan särskilt markerat kor. Den äldsta kända avbild82

4

5

Sockenstämmoprotokoll 1765 16/5. Se även Bucht II, sid 350353.
Bucht Gösta, Härnösands kyrkor, sid 100-106
1644/45 års räkenskaper upptar ersättning åt »Byggiemestaren
som spändte (= spånklädde) kyrkian /samt/ för spijran han
giorde«. Samma år betalas 1 d al 8 öre kmt för »gammal Kopper
till Flögen«.
Kyrkoräkenskaperna 1682/83 upptar en utgift av 30 d kmt för
»kyrkiokammen och kårsset«. En föreställning om hur dessa
prydnader kan ha varit arrangerade ges i fig 15.
År 1770 omtalas bestrykning av beckolja med iblandad rödkrita.
Kyrkorådsprotokoll 1770 10/11.

Huruvida väggarna varit vitputsade redan från
begynnelsen är osäkert. Fr.o.m. 1692 omtalas dock
»kalkslåning« av kyrkan och bogårdsmuren upprepade
gånger.
Kyrkans innertak torde från början ha utgjorts av ett
enkelt, plant eller möjligen tunnvälvt, brädtak. Som
ovan nämnts (sid 81 not 8) övervägdes en välvning
redan 1681 men trots ett beslut på allmän rådstuga år
1692 om att välva kyrkan med sten, 6 kom kyrkan år
1696/97 att äntligen stå färdig med fyra valv av trä,
byggda av byggmästaren Måns Jonsson från Hudiks
vall. Antalet valv visar att även »nykyrkan« samtidigt
välvts. 7
År 1696 väcktes förslag om att även välva sakris
tian 8. Förslaget synes dock inte ha lett till någon
åtgärd.
Kyrkans golv bestod av bräder på bjälkar 9. En stor
del av golvet i kor och gångar torde emellertid ha
utgjorts av täckhällar över de murade gravar som låg
under kyrkgolvet.
Antalet fönster och deras placering är endast delvis
känt. Utöver vad som framgår av Suecia Antiqua
bilden (fig 34) är det känt att kyrkan haft ett fönster på
korets östvägg, som blivit igenmurat 1673/74 i sam
band med uppsättandet av en ny altartavla K 1702/03
repareras några fönster med nya blyband.
Kyrkans ingång torde under äldsta tid ha varit
belägen på sydväggens västra sida i anslutning till det
vapenhus som syns på fig 61. Möjligen ersattes denna
ingång redan 1648 2, med en ingång på västgaveln. Det
torde i så fall vara vapenhuset framför denna som syns
på Suecia Antiqua-bilden 3. Norra korsarmen hade
även en ingång 4.

Hans Biskop och var slutfört 1722/23. Uppbyggandet
av nya trävalv samt tak i sakristian skedde 1725/26.
Ansvarig för detta var byggmästaren Jonas Granlund
som till hjälp hade sonen Magnus Granlund. Även
snickaren Måns Graan var vid samma tid verksam med
bildhuggeriarbeten i kyrkan. Samma år vitkalkades
kyrkan invändigt6. Ett nytt vapenhus av trä 7 byggdes
någon gång mellan 1726/27 och 1730/31. Det beströks
med rödfärg uppblandad med beckolja 8. (fig 63).
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3.3.4. Byggnadsteknisk utformning, efter 1721
Den 30 maj 1721 brändes Härnösands stad av ryska
trupper. Kyrkan, som klarat sig undan de föregående
brandkatastroferna 1710 och 1714, blev denna gång
svårt skadad. En notis i kyrkoräkenskaperna ger
följande beskrivning: Anno 1721 om tridie dag pinges
blef Hernösandz kyrka, med stapelen och dess sköna
3-ne klockor af Rijks ens fiender Ryssarne jemmerligen
brände och i aska lagde, jemte alla materialboderne och
östra stegporten, så att allenast kyrkomurarne, stegportzmurarne och Borggårdzmurarne stodo blotta
quar, och dess stener jemwäll till en dehl af den
grymma Elden skadde« 5.
Reparationsarbetena började med byggandet av ett
nytt tak, som tillsammans med gavelröstena kläddes
med spån. Detta arbete leddes av kyrkobyggmästaren
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Härnösands dombok 1692 2/5.
Kyrkoräkenskaper 1696/97. För de fyra valven erhöll Måns
Jonsson 400 d kmt. Räkenskaperna för 1689/90 meddelar att
»Mathias Larson och Nils Snickar panelat sakerstigh Taket och
nykyrkwalfet medh 44 tollfter bräder« till en kostnad av 55 d
kmt.
Ordet »walfet« kan knappast tolkas som bevis för att taket varit
välvt. Snarast torde det syfta på innertak över huvud taget.
Härnösands dombok 1696 25/4.
Första gången golvet omtalas är 1690/91 då man inköpt »bräder
till att laga golvet«.
Kyrkoräkenskaper 1673/74.
Härnösands dombok 1648 12/6.
Sättet att placera ingången till kyrkan på sydväggens västsida
anslöt till en allmän medeltida tradition då det ansågs önskvärt att
placera ingången avsides i förhållande till altaret, som därigenom,
åtminstone symboliskt, blev bättre skyddat mot ondskans
makter som härskade utanför kyrkans murar. Under efterreformatorisk tid ändras idealen under inflytande av bl.a. de protes
tantiska ideerna om centralkyrkan, hos vilken en framträdande
kvalité är att huvudingången placeras axiellt i förhållande till
altaret för att detta skall få en central plats i blickfältet hos den
som träder in i kyrkorummet. Bland norrländska kyrkor finns ett
flertal exempel på att man under 1600-1700-talen flyttat huvud
ingången till västgaveln. ex. Bygdeå och Umeå lfs i V ästerbotten
m.fl. Se t.ex. Hamberg Per Gustaf: Tempelbygge för protes
tanter. Arkitekturhistoriska studier i äldre reformert och
evangelisk-luthersk miljö. Stockholm 1955. sid 177 ff.
Härnösands dombok 1720 12/10 meddelar att kyrkväktare
förordnats, en vid norra dörren och en vid stora dörren.
Kyrkoräkenskaper, vol L 1:1, odaterad.
Kyrkoräkenskaper 1725/26. Beträffande Jonas och Magnus
Granlund samt Måns Gran, se Telhammer Ingrid, Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1777 i norra Hälsingland,
Medelpad och Ångermanland. Kungl. Skytteanska Samfundets
Handlingar No 20. Örnsköldsvik 1978. (Diss) sid 58, 66, 129-39.
Räkenskaperna 1726/27 omtalar inköp av bräder till nya vapen
huset. Sannolikt var detta timrat och försett med ut- och invändig
panel.
Räkenskaper 1730/31.
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Fig 63. Härnösands kyrka fr. N. Blyertsteckning sign. M N Berlin 1834. Kungl. Bibi. Stockholm 9.

Vid samma tid utfördes även stenläggning mellan
»stora kyrkodörren och stegporten«. Härtill användes
360 st »Stockholms skiärsten« K Några väsentligare
förändringar i kyrkans yttre, med undantag för
byggandet av den märkliga polygonala sakristian synes
inte ha företagits efter 1720-30 talens återupp
byggnadsarbeten. De båda teckningarna från 1828
respektive 1834, fig 62 och 63) ger sammantagna en
god bild av kyrkans utseende. Fig 63 visar en tak
ryttare placerad i skärningspunkten mellan långhusets
och korsarmens taknockar, (fig 64) samt smidda järn
kors prydande gavelspetsarna. 2. Omedelbart över tak
foten syns två små kupor över takfönster som tagits
upp för att ge belysning åt läktarna 3. Samma ändamål
tjänade även de båda fönstren över ingångarna på
västra respektive norra gavlarna. Samtliga fönster
synas ha varit rundbågiga. Vapenhuset vid V gaveln ä r
avbildat med sadeltak, fönster på N långsidan och
dubbla dörrar. En liknande utbyggnad finns även vid
N ingången. Sakristian, kan tydligast studeras på fig
62. Enligt 1783 års karta synes den ha haft de koniska
takfallet brutet i sju sektorer som i fasaden svarar mot
var sin genomgående pilaster med kapitäl. Takets
profil bryts på ca 2/3 av höjden så att takfallets övre del
bildar en något trubbigare vinkel än den nedre delen.
Takspetsen synes vara prydd med en utstyrd spira 4.
Yttertaket var täckt med järnplåt 5. Byggnads84
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Fig 64. Takryttare från gamla stads
kyrkan. Foto: E Salvén 1926. Takryt
taren var vid denna tid uppsatt på en
byggnad tillhörig torparen N P No rdin
i Finnsvik, Älandsbro.

Teckningen är signerad »M N Berlin«. Lamm CJ: CJF
Plagemanns resor, sid 368 uppger att »Magnus Napoleon Berlin
var 1834 endast elva år gammal. Teckningen har väl snarare
utförts av dennes fader, Nils Magnus Berlin.«
Kyrkoräkenskaper 1729/30. Vad »skiärsten« betecknar är int€
helt klart. Möjligen kan det ha rört sig om något slags sandsten,
täljsten eller dylikt. Jfr sid 130 not 9.
Takryttaren, av smidesjärn, finns bevarad och står nu uppställd
invid den nuvarande domkyrkan.
Dessa takprydnader synas vara utförda av hovslagaren smeden
och rådmannen Johan Georg Vollmer (? - 1770), som vann
burskap som hovslagare 1726. Enligt kyrkans verifikationer 1737
7-10/9 erhåller denne betalning för bl.a: »1 nytt kors på kyrk
taket 3 1/4 alnar (= 1,9 m) högt, förutom fiädrerna 2 1/4 alnar (=
1,3 m) bredt af gallerijarbet medh stake â 4 alnar (= 2,4 m)... 28
daler
2 st d:o större, af samma arbet, nembi a 4 alnar högt förutom
fiädrarna och 3 alnar bred med dubbla stakar â 5 alnar (= 3,0 m)
..76 dal.
1 spijra på kyrktaket 6 qwarter längre giort alt igenom utsijrad
medh galleriarbet.... 32 daler
3 st nija hielpjern på kyrkkammen och spijran.
Räkenskaperna för 1731/32 nämner »spåning över huvarna på
lectarefönstren utantill«.
Enligt kyrkoriådsprotokoll 1765 10/8 föreslogs anskaffandet av
»ett till storlek efter sacristian proportioneradt koppar=klot,
med en korsspira, båda förgyllda«. I protokollet 1770 10/11
omtalas att byggmästaren Hagman flera gånger anmodats
inkomma med ritning på detta klot, men att så ändå inte skett.
Därefter förekommer inga uppgifter ang.
takprydnad på
sakristian.
Verifikationer 1765 30/8
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Fig 65. Härnösands kyrkas planutveckling.

1=Kyrkan
2—Sakristian
3=Kyrkogården
4=Klockstapeln
5=Stadsträdgården

Fig 66. Plan över Härnösands kyrka och kyrkogård. Nuvarande
domkyrkans läge streckat. (Efter Bucht, Härnösands kyrkor).

tekniskt förefaller sakristian vara ett, för Härnösands
förhållanden, pionjärarbete. Den bärande konstruk
tionen synes ha bestått av sju armerade murpelare av
tegel (pilastrarna) på två nivåer sammanhållna av järn
band dragna runt byggnaden. I mellanrummen har
uppförts tunnare murar i vilka dörrar och fönster har
placerats. 6 Byggnaden har vilat på en gråstenssockel
med förkroppade baser för murpelarna. Sakristian
hade tre gallerförsedda fönster med 76 glasrutor
vardera och var försedd med spisel 6.
Till sin utformning är sakristian tydligt inspirerad av
de polygonala gravkor som nådde viss popularitet
under 1600- och 1700-talen 7. En god överens
stämmelse såväl konstruktivt som estetiskt förefinns
mellan Härnösandssakristian och det Poluska grav
koret vid Solna kyrka, anlagt 1708. Det koniska brutna
taket och fasadens pilasterindelning är desamma, låt
vara att Hagmans formspråk är mer uttalat nyklassicistiskt. Solnagravkoret kan mycket väl tänkas ha varit
den Stockholmsskolade Daniel Hagmans inspirations
källa. Några ritningar eller andra arkivaliska källor
som kan belysa frågan finns veterligen inte bevarade 8.

6

Verifikationer 1766 1/3 och 17/4 meddelar att smeden Vollmar
betalats för »genomstukna gallror till 3-ne fönster uti sacristiet
neml. uti hwartdera fönster 5 stänger af 7 alnar och 15 st dito af 3
alnar med hålen igenom, som giör tillsammans 15 st långa och 45
twerstänger.
7 st ankare genom pelarna, af massiv 4-kant jern, IOV2 qwarter
hwartdera. 10 st ankarband yttrom hela sacristiet, af massive
plattstänger med 10 st enkla och 10 st dubbla öglor. 20 stora
spintar dertill.
1 stå ng till spiseln i sakristian, »1 spjäll med fin forma«

7

I Uppland förekommer sådana i bl.a. Munsö kyrka (Bergenfeltska gravkoret byggt 1651-58), Vallentuna kyrka (Klingsporska gravkoret byggt 1680-84), Solna kyrka (Poluska grav
koret byggt 1708) samt Roslags-Bro kyrka (Värnbergska grav
koret byggt 1732). Av uppmätningsplanerna att döma består alla
dessa av jämntjocka, homogena rtiurar, med undantag för
Poluska koret som synes bestå av åtta murpelare med mellan
liggande tunnare murar.
Sveriges kyrkor, Konshistoriskt inventarium. Uppland band 1,
sid 183 ff, band 2 sid 122 ff, band 5 sid 114 ff, samt band 6 sid 69
ff. Se även Liljegren Mårten: Stormaktstidens gravkor Stockholm
1947 (Diss).
Det kan i sammmanhanget vara befogat att erinra om att
den Kungliga förordning som föreskrev att offentliga bygg
nadsföretag skulle granskas av
överintendentsämbetet,
utfärdades först 1776. Det bevarade ritningsmaterialet
rörande kyrkobyggnadsprojekt tillhör till största delen
tiden efter detta år.

8
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3.3.5

Nybyggnadsförslag under 1700-talets senare
del
På en sockenstämma 1777t anmäldes att kyrkan nu
var helt otillräcklig med tanke på de senaste årens
kraftiga befolkningstillväxt och att en redan tidigare
planerad korsarm åt söder, nu oundgängligen måste
byggas. Kyrkorådet gavs i uppdrag att engagera Daniel
Hagman att »utsyna och utstaka« nybyggnaden 9. Av
detta blev tydligen intet ty 1780 upptas ånyo frågan om
man skall bibehålla den gamla kyrkan och genom till
fogandet av en korsarm i söder ge den korskyrkoform
eller om man skall gå in för en total nybyggnad.
Byggmästaren Eric Svedberg i H ärnösand erhöll upp
drag att upprätta kostnadsförslag för båda alternativen
vilket denne också gjorde samma år K För slaget till
nybyggnad omtalas 1783 vara »utan kors«, d.v.s. det
torde avse en långhuskyrka.
Efter att ha studerat Svedbergs förslag fann kyrko
rådet att en total nybyggnad skulle bli alltför kostsam
varför man beslöt sig för korskyrkoalternativet och att
byggnadsentreprenaden först skulle erbjudas bygg
mästarna Svedberg och Hagmansson. 1782 inkom
dessa med sina anbud vilka för Hagmanssons del
belöpte sig till 25706 d kmt exklusive fönster, medan
Svedbergs anbud uppgick till 27271 d kmt inklusive
fönster. Kyrkorådet beslöt därefter att hänskjuta
ärendet till allmän sockenstämma2. Året därpå
presenterade biskopen en ritning utförd av kyrko
byggmästaren i Gävle, Daniel Lundkvist. Denna
visade en korskyrka med centraltorn innehållande
kyrkklockorna samt »slagur och timvisare«. Lundkvist
lovade att så snart församlingen lämnat sitt utlåtande
inkomma med kostnadsförslag över arbetet för vilket
han gärna ville ta Svedberg som hjälp eftersom denne
»wore mera kunnig om Materialiernes här å orten
warande godhet och pris«.
Kyrkorådet uttalade sin stora önskan att en tjänlig
och vacker kyrkobyggnad med det snaraste skulle
kunna uppföras men att detta omöjligen kunde ske
eftersom Kungl Maj:t beslutat att ett nytt lands
hövdingeresidens med det snaraste skulle byggas och
»kyrkorådet nogsamt förutsåg, det twenne så kost
samma Byggnader blefwe för Borgerskapet på en och
samma tid icke mögeliga, hwarföre kyrkobyggnaden ei
förr, änn framdeles, om Gud will, kunde påtänkas«.
Att resignationen varit total bekräftas av att man nu
när kyrkobygget ställts på framtiden ansåg att medel ur
kyrkokassan kunde »till utlåning upplåtas« 3.
Frågan om kyrkobygget aktualiserades ånyo år 1791
då kyrkans tak befanns vara i så dåligt skick att en dryg
reparation erfordrades. Efter en besiktning av bygg
mästare Svedberg år 1794 framstod som enda realis
tiska alternativ ett helt nytt tak eller en total
nybyggnad av kyrkan. Man befann sig nu i ett svårt
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dilemma. Att engagera sig i ett nybyggnadsprojekt
föreföll tveksamt då kyrkans medel endast uppgick till
3000 Rdr. Å andra sidan tycktes det vara en »onyttig
kostnad... at på en gammal trång och förfallen kyrka,
lägga ett nytt kostsamt tak«. Samma omdöme gällde
»en ny korsgafwels upbyggande«. Tanken på en
nybyggnad stimulerades även av förhållandet att man
runt omkring på landsbygden »sett de wackraste
kyrkor uppdragas«. Kyrkorådet beslöt därefter att
kyrkobyggnadsfrågan skulle remitteras till borgerskapets respektive societeter för yttrande 4. Resultatet
av detta blev att borgerskapet motsatte sig en
nybyggnad och kritiserade förhållandet att kyrkans
byggnadsmedel låg oförräntade varför det allmänna
skulle onödigt betungas i händelse av att byggnaden
kom till stånd. År 1796 beslöts dock i kyrkorådet att
»Byggmästaren Loëll i Gefle, som giort sig till det
bästa känd, anmodas skulle om ritning och kostnads
förslag, till ny wacker kyrka härstädes«. Loëll upp
rättade ett sådant förslag, som diskuterades i kyrko
rådet i april 1797. Månaden därefter sammankallades
sockenstämma för vilken förslaget presenterades.
Beslutet blev att förslaget snarast skulle insändas till
Kungl Maj:t för prövning.5.
Loëlls ritning (fig 67) visar en rektangulär byggnad
med måtten 100x40 alnar (=59x24 m) täckt av ett
valmat mansardtak. Mitt på byggnadens norra sida
ligger en byggnadskropp innehållande uppgång till
tornet samt två sakristior, den ena med ingång utifrån
och uppgång till predikstolen, den andra har för
bindelse med långhuset och den förstnämnda
sakristian. Ovanpå den mellersta sakristian står ett torn
som visar en »gotisk« ljudglugg bestående av två smala
spetsbågiga öppningar skilda åt av en kapitälförsedd
kolonett. Centralt placerad över ljudgluggen sitter en
rund urtavla. Tornets horisontella takfris bryts av en
segmentbåge koncentrisk med urtavlan. Den kraftigt
profilerade takfrisen synes vara uppbyggd av en serie
spetsbågiga profiler omväxlande med utspringande
konsoler. Tornets tälttak avslutas av en lanternin med
tak i form av ett kupölsegment krönt av e n kula med
spira och flöjel.
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Härnösands kyrkorådsprotokoll 1777 23/11.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1780 19/8 samt 7/12. 1783 9/4
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1781 29/5, 1782 9/2.
Det är osäkert om någon sockenstämma hölls eftersom ingen
sådan omtalas i de följande protokollen.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1783 9/4.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1794 30/4.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1795 12/5, 1796 16/3, 1797 26/4
samt sockenstämmoprotokoll 1797 16/5.

P
Fig 67. Project till kyrka uti Hernösands stad. af
J P Loell 1796 24/5. ÖIÄ.s arkiv RA.
Den andra initialen, »P«, är felaktig. Ritnings
författarens namn är Johan Christoff er Loëll.

1-

b
Sydfasaden består av nio axlar, har rusticerade knut-.
pilastrar och är förutom mittpartiet slät om man bort
ser från ett horisontellt band i höjd med båganfangen
på de rundbågiga fönstren samt en markering av
sockeln. Det femaxliga rusticerade mittpartiet uppbär
en fronton med runt fönster i mitten.
Entrén består av en rektangulär dörr omgiven av
släta pilastrar och ett konsolburet entablement ovanför
vilket en texttavla (?) är anbragt. Däröver är ett
liggande rektangulärt fönster. Hela detta arrangemang
står mot en slät rektangulär bakgrund infälld i den
omgivande rustiken.
Formspråket erinrar starkt om Hårlemans vid 1700talets mitt och torde 1796 ha kunnat betraktas som
föråldrat6. Det rent gotiska ljudgluggsarrangemanget
samt det spetsbågiga elementen i takfrisen är troligen
Loëlls egna tillägg och torde ha tett sig främmande för

Cl

överintendentsämbetet. Motivet med ett sidoställt
torn förefaller också unikt7. Ämbetet accepterade

Se t.ex. Hårlemans ritning till Corps de garde i Landskrona
(1747), Växjö domkyrkas västfasad (1745-57), Stavenow Åke:
Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitekturhistoria.
Uppsala 1927 (Diss), sid 227 resp 246.
I Härnösands stift förekommer detta arrangemang veterligen
endast i en stenkyrka, nämligen Nordingrå uppförd 1825-29.
(Härnösands stift i ord och bild. Stockholm 1953. sid 675)
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Fig 68 a. Project till Hernösands kyrka omkring 1799.« Sannolikt
upprättat av C F Sundvall 1798. ÖIÄ. sarkiv RA. Plan och långfasad.
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Fig 68 b. »Projekt till Hernösands kyrka omkr.
1799« Sannolikt upprättat av C F Sundvall 1798.

heller inte Loe'lls förslag 8 utan uppmanade hovinten
denten CF Sundvall att utarbeta ett helt nytt förslag.
En osignerad ritning i överintendentsämbetet arkiv
med påteckningen »project till Hernösands kyrka
omkring år 1799« (fig 68 a-b) torde vara den av
Sundvall upprättade ritningen. Denna visar en
långsträckt byggnadskropp med en största längd
av ca 140 alnar (= 83 m) och bredden 35 alnar (=
21 m). Altaret är placerat på ena kortväggen och
bakom detta ligger en sakristia som utgör botten
våningen i ett torn. Detta täcks av ett flackt tälttak
krönt med en lanternin ävenledes med tälttak.
Under den meandermönstrade takfrisen är en
rund urtavla placerad. Därunder finns inritat
något som kan tolkas som ett kolonettgalleri. Att
det rör sig om ett arrangemang av ljudöppningar
för klockorna torde emellertid vara klart. Lång
huset som täcks av ett sadeltak saknar ingångar
på fasaderna, vilka är indelade i elva fönsteraxlar
och helt släta med undantag för partierna under
de rundbågiga fönstren som är rusticerade.9
Entrén sker genom en förhall utbyggd på den altaret
motsatta gaveln. En bred trappa leder upp till en för
hållandevis smal dörr genom vilken besökaren
kommer in i en rektangulär förhall där sidoväggarna är
försedda med små flankerande halvcirkelformade
absider i vilkas centrum små cirklar antyder att
kolonner avsetts bli placerade. I hörnen på ömse sidor
om ingången till långhuset finns två trappor som antag
ligen utgör uppgångar till läktare utefter långväggarna.
På ömse sidor om altaret finns två små vestibuler med
ingångsdörrar placerade på kyrkans gavel och med
förbindelse till långhuset och läktarna. Av det ovan
relaterade brevet från överintendent Fredenheim
framgår att avsikten var att göra gaveln med portalen
till kyrkans representativa fasad vars framhävande alla
andra hänsyn fick underordna sig. Den djärva place
ringen av tornet bakom altaret är inte en förvanskning
av den medeltida östtornskyrkans idé utan motiverad
av att ett västtorn av gängse slag genom sin resning och
tyngd skulle motverka, »ecrasera«, portalfasadens
monumentalitet. Fredenheim uttalar också att denna
fasad borde »rättas efter localen« vilket kan tolkas så
att den skulle vändas så att den i f örhållande till den
omgivande miljön finge största monumentala effekt.
För att nå detta mål förklarade han sig fullt beredd att
»vända« kyrkan, d.v.s. frångå principen att altaret
skall vara vänt mot öster.1
I lika hög grad som han uttryckt sig förklenande om
Loëlls förslag, berömmer överintendenten Sundvalls
ritning och sänder dem båda till Härnösand för jäm
förelse och yttrande. I ett svarsbrev förklarar Nordin
att man inför den Sundsvallska ritningen »blefwo...
intagne af dess beskaffenhet och den utsökte smak,

hvaruti den var författad« men att man dock »med
ledsnad måst bibeholla den första räddhogan, nemligen
at mörkret och sielfva Guds t jenstens beskaffenhet ej
medgåfvo detta byggnadssätt«. Nordin, som vid denna
tid ännu inte hade inträtt i k yrkorådet, uttryckte även
sitt missnöje med Loëlls ritning och önskade att
Fredenheim skulle låta utföra ytterligare ett nytt
förslag. Denne ansåg sig emellertid behöva klarare
besked angående församlingens ställningstagande till
de två befintliga förslagen och anhöll därför hos lands
hövdingen att denne skulle skaffa fram ett entydigt
utlåtande i frågan samt även låta någon om ortens
förhållanden kunnig byggmästare göra upp jämförande
kostnadsförslag för de båda alternativen. Detta resul
terade i att landshövding Lindecrona i oktober 1799
»antyder« kyrkobyggmästaren Simon Geting att
genast infinna sig för att upprätta »behörig ritning och
material förslag«
till det planerade kyrkobygget.
Huruvida så skedde är oklart men knappast troligt.
Källorna innehåller nämligen inga uppgifter om
byggnadsprojektets vidare öden och det troligaste är
att det helt enkelt fått rinna ut i sanden. Klart är
emellertid att man från kyrkorådets sida, antagligen av
ekonomiska skäl, inte drivit frågan med kraft. Nordins
agerande vid sidan av kyrkorådet antyder också att
rent personliga ingripanden kunnat få avgörande
betydelse även för allmänna företag av så stor omfatt
ning som ett kyrkobygge.2.
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I e tt brev från överintendent Fredenheim till Härnösandslektorn
C G Nordin daterat 1798 2/1, säger Fredenheim angående Loells
förslag att »Herrarnes project är mera til en Rådstuga än en kyrka
och uti den Snickare och Skåpsmak, uti hvilken man småningom
förfallit ifrån Gref Nicodemi Tessins ända til Gustaf III:s och
baron Adelcrantz tid, och egenteligen konungens återkomst från
Italien. Genom för mycket stora partier ser det hela smått ut«.
Citatet enligt Wikmark Gunnar: Härnösands domkyrka. För
historia och historia. Örnsköldsvik 1975. sid 26.
Av Fredenheims brev framgår dock att fasaden tänktes indelad av
»persiska pilastrar« mellan vilka »minnestavlor« kunde placeras.
I samband med den utomordentliga vikt som här läggs vid
kyrkans entré är det av intresse att notera förhallens kolonner,
som direkt för tanken till de i Gamla Testamentet omtalade
kolonnerna Jakin och Boas vilka flankerade ingången till Salomos
tempel
(1 :a konungaboken 7:21). Motivet med kolonetter
inställda i nischer var vanligt förekommande i Norden under
tidig medeltid. Angående den medeltida östtornskyrkans ikono
logi, se t.ex. Tuulse Armin: Hossmo. En försvarskyrka med
östtorn. KVHAA handlingar, antikvariska serien 2. Tierp 1955.
Se vidare Wikmark a a, sid 22-30, varur citaten, där ej annat
anges, är hämtade. De vidlyftiga resonemangen och förslagen vid
byggnadsprojektets återupptagande på 1830-talet, som resulte
rade i den nuvarande domkyrkan, har av utrymmesskäl ej kunnat
redovisas här.
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3.3.6

Klockstaplar

Klockstapel av något slag torde ha funnits sedan
äldsta tid. Om dennas utseende är dock ingenting känt.
År 1665/66, i samband med anskaffandet av en ny
klocka, uppfördes en klockstapel, som torde vara den
som är avbildad på fig 61. Stapeln synes ha varit en
öppen klockbock med fyrkantig plan vars fyra ben
upptill förenas i en ramkonstruktion med snedställda
strävor i vilken de tre klockorna varit upphängda.
Ramen avslutas uppåt av ett högt spetsigt spånklätt
tälttak. I hörnen sitter små triangulära prydnadsgavlar.
I stapelns markplan torde brädväggar ha varit uppförda
mellan stapelns ben och utrymmet innanför dessa ha
använts som förvaringsutrymme, upphållsplats för
ringarna e.d. Stapeln ytbehandlades med tjärstrykning.
1701/02 inkläddes stolparna med bräder.3 Den
förstördes helt vid 1721 års brand.
Efter det att kyrkan återställts i funktionsdugligt
skick kom turen till klockstapeln. År 1734 började
man anskaffa material samtidigt som man försökte
engagera byggmästaren Hans Biskop att ansvara för
byggandet4. Det senare lyckades emellertid inte av
någon anledning ty år 1736 träffas avtal med bygg
mästaren Jonas Granlund från Hudiksvall, som för sig
och sin son (Magnus) begärde 500 daler och fri kost för
att åtaga sig klockstapelbyggandet5. Arbetet synes ha
gått utomordentligt snabbt ty redan IV2 månad efter
kontraktets ingående, utbetalas kontraktssumman.6
Stilistiskt kan Härnösandsstapeln hänföras till de
tidigaste exemplen på den »bottniska« stapeltypen.
Denna karaktäriseras till det yttre av »ett kubiskt
bottenrum täckt av ett svagt tält- eller karnisformat
tak. Därovan reser sig en något mindre kub, som
inrymmer själva klockrummet och försetts med stora,
rikt sirade ljudportar. Klockrummets karnisformade
tak krönes av en än mindre kub eller stundom en
åttkantig lanternin likaledes täckt av ett karnisformat
tak, som prydes av ett klot och en flöjelförsedd
spira« 7. Härnösandsstapeln påminner starkt om
stapeln vid Karl Gustafs kyrka (Karungi, Norrbotten)
uppförd 1745, Hietaniemi Norrbotten uppförd 1773
samt övertorneå Norrbotten uppförd 1763. Det före
faller sannolikt att byggmästaren Hans Biskop varit
engagerad i kyrkobyggnaderna på alla dessa tre
ställen 8 under åren 1734-1746 9 och att han utfört
ritningar till klockstaplarna, som först senare kommit
att uppföras. Mot denna bakgrund framträder möjlig
heten av att det ovan relaterade brevet från Härnösands
kyrkoråd till Hans Biskop endast gällt beställandet av
en ritning. Några dokumentariska bevis som knyter
Hans Biskops namn till Härnösandsstapeln finns dock
veterligen inte.1
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Kyrkoräkenskaper 1665/66,1666/67 samt 1700/01.
Verifikationer 1734 1/12. Man utbetalar 3 öre i postpengar för ett
brev till Hans Biskop, som vid tillfället uppehöll sig i Torneå,
angående »Hernösands klåckstappels byggiande«. Dagen därpå
betalas 280 daler kmt till 13 man som tillsammands gjort 187
dagsverken »för klockstappelswerkets huggande« samt 108 daler
kfrit för »det werke af grof skog« till klockstapeln, som huggits
på östanviksskogen i Stigsjö socken. Hans Biskop synes ha
åtnjutit ett mycket högt anseende som yrkesman eftersom man
försökt engagera honom trots att han uppenbarligen stod i ett
kontroversiellt förhållande till Härnösandsborgarna. Därom
vittnar domboksprotokollet från 1728 2/9: Rådmannen och
kyrkovärden Petter Nerbelius besvärar sig över »byggmästaren
Hans Beskopp som intet driver sitt arbete han vid kyrkan antagit,
utan fyller sig och förövar svordom, finns otidig emot det öfriga
arbetsfolket, vartill Beskopp svarar, att ingen ackorderat med
honom om något arbete, icke heller förstår sig varken den ene
eller den andre på detsamma även och att snickarna sinkar
arbetet, som bör gå förut, hinna intet undan honom, därför vill
han vara ursäktad. Magistraten föreställde honom allvarsamt a tt
hålla sig nykter och ifrån svordom samt drifva arbetet med flit, på
annor händelse om han intet lyder förmaning, skall fuller finnas
råd för honom«
Härnösands dombok 1736 8/3, 15/3. En annan aspirant vid namn
»Malm ifrån Jämtland.../hade/..anmält sig vilja samma byggnad
utföra för 400 daler och hålla sig själv kost«. Denne, vars anbud
alltså ej blev antaget, torde vara Anders Malm »verksam som
mästare i Härnösand och avliden 1760 i Stöde,Medelpad... synes
ha byggt stapel i D al Ångermanland 1750 samt i A lsen Jämtland,
1733« (Hofrén Manne, Norrländska klockstapelmästare under
1700-talet. Nordsvenska Studier och Essayer. Nordiska Museets
handlingar: 56. Kalmar 1962. sid 100-103.) Enligt Härnösands
borgarlängd vann Anders Svensson Malm burskap i staden år
1744.
Verifikationer 1736 30/4. »Såsom jiag undertecknad Gudi till
ähra nu uti Hernösands Stad ånyo opbyggt en stapell och därför
efter Contract bekommit... 500 dal kmt«
Beskow Hans, Bidrag till studiet av övre Norrlands kyrkor. 2-a
uppl. II. Luleå 1955. sid 66
I Hesselberg Bertil: Norrländska klockstaplar (Från Ådalar och
Fjäll, Härnösands stifts julbok 1942. Härnösand 1942) sid 59,
framförs tanken att de norrländska klockstaplarnas lökformiga
kupoler kunde vara inspirerade av Hudiksvalls kyrktorn byggt
1672. Hesselberg avvisar bestämt influenser från ryskt område.
Beskow a.a. sid 16-20.
Hans Biskops verksamhet i Sverige synes ha upphört omkring
1753 varefter han sannolikt återvänt till Österbotten. Beskow
a.a. sid 75.
Se även Odencrantz R: Hietaniemi kyrka. (Från bygd och vild
mark 1940. Luleå 1940.
Hofrén a.a. sid 74-77 uttalar att »Troligen har han /Biskop/ på
1720-talet även gjort ritning till den nya klockstapeln i Härnö
sand, uppför^ först 1736 av en annan byggmästare men helt i
Biskops stil«. Hofrén styrker inte sin förmodan med någon
källhänvisning. Det bör här påpekas att det varken i kyrkans
räkenskaper eller andra av författaren genomgångna källor före
kommer någon uppgift utöver det ovannämnda brevet, som
knyter Hans Biskop till Härnösands klockstapel.

3.3.7 Bogårdsmur, kyrkogård, bodar
En bogårdsmur runt kyrkan torde ha funnits ända
sedan äldsta tid. Enligt 1637 års karta (fig 20) utgöres
den av en rektangel med måtten ungefär 35x44 m.
och har en ingång mitt för kyrkans Sydvästra hörn.2
På murens norra del finns en markering som troligen
visar läget för en kalkbod.3 1699 års karta (fig 30)
visar att kyrkogården utvidgats åt söder och att
bogårdsmurens ingång placerats mitt för kyrkans
västgavel. Ingången synes ha varit försedd med en
stiglucka, som i likhet med bogårdsmurens krön
varit täckt med spån eller bräder.4 Murytorna var
strukna med kalk och träavtäckningarna tjärade.5 År
1755 och -56 omtalas bogårdsmurens bristfälliga
skick och kyrkorådet diskuterar konstruktiva
förbättringar:
»...ansågs det redeligt att Borgårdsmuren til foten
giöres widare, men upåt smalare samt att biälkar
läggas under wid grunden, til förekommande att
den upswiger i längden eller af kiä hleskott rubbas
samt att taket nu som förr spontas« 6
År 1758 gjorde kyrkobyggmästaren Daniel Hagman
en besiktning av muren och fann den vara i så dåligt
skick att den inte kunde repareras utan måste nybyggas
från grunden. Någon åtgärd blev inte vidtagen och
1764 tas frågan ånyo upp i kyrkorådet varvid beslöts
att låta utvidga muren ca 10 alnar (= 5,9 m) åt söder
och på denna sida »göra ny stegport gent emot den
projecterade korskyrkan.« Dessutom skulle murens
fyra hörn »få en åttkantig afskärning« och den mot
väster vettande större kyrkoporten en »rundaktig
utskäftning samt muren på den sidan ungefärligen till
sex alnar utdraga.7.
1766 hade byggmästare Hagman anlänt varvid ny
besiktning skedde och det beslöts att låta bogårdsmuren ansluta till den nya sakristians »sydöstra Pelare«
samt att flytta västra kyrkoporten något söderut för
den händelse kyrkan skulle komma att breddas »wid
den projecterade korskyrkans tillbyggande i fram
tiden«. I övrigt skulle 1764 års beslut gälla. Under
arbetets gång tycks dock två mindre portar flankerande
den västra stigluckan ha tillkommit. I augusti 1766 var
arbetet avslutat.8 Till prydnad av denna stiglucka hade
samma år av bleckplåt förfärdigats en »sol med dess
tillhöriga krona« vilken kyrkorådet beslöt skulle för
gyllas 9.
Begravningar förekom ända sedan äldsta tid både på
kyrkogården och inne i kyrkan, som under golvet var
fylld med murade gravar vilka mot avgifter till kyrkan
innehades av privatpersoner och nyttjades som famil
jegravar. (fig 69).
Gravarna på kyrkogården var utmärkta med grav
vårdar, troligen till största delen bestående av träkors.1
Under 1700-talet fördes en allmän diskussion angående

Fig 69. Gravkarta för Härnösands stadskyrka. Härnösands kyrko
arkiv. 1700-talet. H LA.
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Denna placering av ingången genom bogårdsmuren styrker den
på sid 83 framförda uppfattningen att kyrkans huvudentré under
äldsta tid skett genom ett vapenhus på kyrkans sydsida.
Kyrkoräkenskaperna 1699/70 omtalar att bogården detta år
igenmurats »der den gamla kalckboden stått«.
Stigluckan torde ha uppförts omkring 1647. Detta år anmodas
borgerskapet att var och en leverera en halv skötbåtlast eller »två
gilla lass« sten till kyrkoportens fortsättande. (Härnösands
dombok 1647 10/4). Den stora mängden sten tyder på att man
med »kyrkoporten« avsett en stiglucka. Att avtäckningen varit av
trä framgår av domboksnotisen 1712 16/4 som meddelar att Jon
Prost och Erik Hansson Forsman åtagit sig att för 60 d kmt »den
avbrända bogården kring kyrkan och stigluckan... väl och
försvarligen uppbygga och tjära«.
»Kalkslåning och tjärning« av bogårdsmuren omtalas första
gången i kyrkoräkenskaperna 1702/03.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1757 31/5. Man sökte engagera
Daniel Hagman för arbetet.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1764 8/11.
Hagmans räkning ingiven till kyrkoråd 1766 19/8 omfattar bl.a:
»enligit uprättadt contract d 13 Febr 1766 utwidgat och uppbygt
Kyrkoborggården, med fast och stark grund, samt 2-ne steg
portar, 126 5/8 famnar, å 20 daler famnen: 2532 dal 16 öre.
2-ne stegportar öfwer de i contractet nämde à 250 dal: 500 dal«.
Härnösands kyrkorådsprotokoll 1766 23/10.
Härnösands dombok 1680 20/6 meddelar att »Glasmästarens
Mårten i sitt raseri... alla likkorsen på kyrkogården... sönder
slagit« .
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de hygienska vådorna av skicket att begrava under
kyrkogolvet2 vilken för Härnösands del ledde till att
man på sockenstämma 1769 22/3 beslöt om »Kyrkografwarnes indragande... så att, när ingen i rätt ned
stigande Linea är at tillgå, grafwen då tillslutes och
igenmuras«. Redan 1761 hade dock de första projekten
till från kyrkan fristående gravkor ute på kyrkogården
diskuterats. Det är dock knappast troligt att några
sådana kom att förverkligas. En ny kyrkogård belägen
ett stycke öster om stadsträdgården invigdes 1841 3.
Den ovannämnda kalkboden ersattes 1699/70 av en
ny sådan av timmer. Samtidigt uppfördes ett nytt
bårhus i stället för ett äldre som finns omtalat 1673.
Vid 1721 års brand förstördes »alla m aterialboderne«
(se sid 83). Först 1727 återuppbyggdes ett »bårhuus
och the dödas ben Kammare« bestående av en spåntäckt 6-knutsbyggnad med golv och innertak och för
sedd med två »rutdörrar«. Byggnaden rödfärgades
1747. År 1737 omtalas rivningen av »den gamble
kalckboden... på kyrkiogården«. Det är osäkert om
någon ny sådan kom att uppföras ty 1758/59 uppges
att man hyr en sjöbod att förvara kyrkans kalk i.4

3.3.8 Prästgård
Prästgård omtalas första gången i 1602 års privile
giebrev i vilket det anges att kyrkoherden i staden
förutom en läst av tiondespannmålen, i lön skall ha »ett
hemman, der han kan hafva någon afvel opå, men
husen på prestebohlet i staden skola borgarne hjelpa
till att uppbyggia och vid makt hålla, som lag säger« 5.
Kartorna från 1652 (fig 29), 1699 (fig 30, tomt nr 176)
samt 1783 (fig 35, tomt nr 253) och 1860 (fig 44, tomt
nr 100) visar alla prästgården på samma ställe vid
korsningen mellan Storgatan och Trädgårdsgatan (1860
års karta).
Om den äldsta prästgårdens utseende är ingenting
känt mer än att husen syns varit täckta med takved.
Vid 1650-talets mitt betecknas den som förfallen.
Ännu på 1680-talet omtalas byggnadens dåliga skick,
stall och fähus är även »odugliga«. Ett syneprotokoll
från 1695 6 uppger att byggnaden varit av en våning,
bestående av två salar, tre kammare samt förstuga med
trappa till vinden och kvist framför dörren. Stora
salens fönster bestod av »4 fönstertaflor, 6 fönster i
hvartdera, 24 rutor i hvart fönster«. Från husets norra
ände löpte en flygel mot öster, innehållande köket.
Under »stora byggnaden« fanns en välvd gråstens
källare 7 aln lång (= 4,2 m) och 6 aln (= 3,6 m) bred
med en välvd svale IV2 aln lång och 4 aln bred.
Gården omgavs av ett plank med dubbel port »med
ett lijtet skiuhl öfwer«. På gårdstomten fanns inga fler
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hus. Fähus och stallbyggnad låg strax utanför gården
och nere vid stora torget fanns två prästgården till
höriga sjöbodar 18x11 3/4 aln stora (10,7x 7,0 m).
Staden ålades att låta uppbygga »giestestugu, herberge och visthuus, brygghuus och vedbod«. En måttsatt planritning över prästgården, som i stort överens
stämmer med de sparsamma fakta som ges i proto
kollet från 1695, återges i fig 70. Planritningen är
utförd av Wåhlander, som dock inte uppger vilken
källa han använt eller vilken tid rekonstruktionen
avser. Möjligen grundar sig uppgifterna på någon avoch tillträdessyn i samband med superintendenten
Mattias Steuchius inflyttande på 1680-talet7.
Prästgården brann ned 1710. Den synes ha blivit
återuppbyggd men ånyo brunnit 17148. Därefter
omtalas inte prästgården förrän 1724 då den nye
biskopen Petrus Asp hemställer om nybyggnad. 1727
stod denna prästgård klar och kompletterades 1729
med stall- och fähusbyggnad. Ett vagnshus upptim
rades 1731 och täcktes i likhet med de övriga husen, av
takved. Redan 1739 betecknas huset som bofälligt och
1746 utdömdes samtliga prästgårdens hus och staden
ålades att riva och återuppbygga dem 9.
Magistraten erkände att byggnadsskyldigheten ålåg
staden men ville skjuta på verkställigheten tills
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Kalm Per: Tankar om liks begrafwande i kyrkor och kyrko
gårdar. Åbo 1765.
Häradshövdingen Lundeberg erhöll år 1761 tillstånd att för sig
och sin morbror, kapten Lithou, få anlägga två gravbyggnader
innanför bogård-smuren omedelbart norr om västra stigluckan.
Gravarnas innermått angavs till 7 X 4V2 alnar (= 4,2 x 2,4 m).
Kyrkorådsprotokoll 1761 4/11. Se vidare Bucht II, sid 358-60.
Härnösands kyrkoräkenskaper 1673/74, 1699/1700, 1758/59.
Verifikationer 1727 4/11, 20/12, 1729 8/5, 1747 20/9
Städers acta Härnösand 1602 9/7. RA
Ën avskrift av syneprotokollet ingår i W åhlanders samling, se sid
10 not 4, dock saknas uppgift om vilket arkiv originalet tillhör.
Härnösands dombok 1683 23/11, uppger att Steuchius begärt
reparation till sin inflyttning samt att en sjöbod måtte anskaffas.
Härnösands dombok 1712 2/5, 3/7, 1713 7/5.
Härnösands dombok 1724 4/5, 1725 23/8, 1726 27/7, 1727 7/3,
1729 5/5, 1731 1/10, 20/8, 1739 8/5, 1746 2/8, 13/8.
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kostnadsansvaret klarlagts K Bis kop Kiörning vidhöll
emellertid kravet med motiveringen att »åtskilliga...
ämbetssysslor fordra, att han vissa tider bör bo och
vistas här i staden« 2. En kompromiss nåddes 1748 i
och med att det beslöts att husrum för biskopen skulle
förhyras hos konsistorienotarien Genberg. Redan
nästa år förnyar biskopen sitt krav på att få bebo
prästgården men det dröjer ända till 1759 innan man
kommer så långt som till ett beslut om uppförandet av
en nybyggnad som skulle få måtten 26x12 alnar (=
15,4x7,1 m) innehållande en sal, två kamrar och ett
kök, samt en bryggstuga 10x10 aln (=5,9x5,9 m).
Om vägen fram till ett beslut varit lång, så blev
avståndet fram till verkställighet ännu längre. 1767
träffades en uppgörelse att biskopen mot att avstå från
kravet på reparation eller nybyggnad skulle få nyttja
prästgården »i det stånd de kunde vara« samt som
ersättning för bristerna upbära en årlig ersättning av
200 rdr kmt. Samtidigt erhöll biskopen tillstånd att
själv »uppbygga några rum« samt att låta »avsåga« den
nuvarande kyrkoherdebyggningen till några rum.3
Syneprotokollet av år 1779 4 meddelar att biskop
Kiörning fr.o.m. 1772 gjort förbättringar värderade till
1699 d 17 öre kmt ellr 94 rd r 18 sk 8 rst. Byggnaderna
uppges vara:
1. »Stora byggningen åt gatan« bestående av sal, tre kammare, kök
och förstuga. Under byggningen hade varit en välvd gråstens
källare »hwilken för ymningt tilflytande watn måst igenkastas
och förstöras«.
2. Ladugårdsbyggningen, innehållande stall, fähus, hemlighus och
bod.
3. »Bvgningen uppå gården«, beståede av »2-ne kamrar med tapeter
ocn förstufwa« hade uppförts av Kiörning och inlöstes nu till
rästgården för 650 d kmt eller 36 rdr 5 sk 4 rst.
ill prästgården hörde även det s.k. Prästängiet på vilket fanns en
förfallen stuga med två rum och förstuga, ett obrukbart gammalt
fähus, tre lador av vilka en nyuppsatt, samt en i gott stånd
varande kornlada med loge. Sammanlagt värderat till 17 rdr 32 sk.

P

Enligt en magistratskungörelse 1816 30/3 utbjöds
den ovannämnda sätesbyggnaden till försäljning med
villkor att den genast skulle rivas och borttagas. För
säljningen synes dock inte ha ägt rum ty det dröjde
ända till 1819 innan en ny byggnad vars stomme
uppges ha uppförts redan 1811 eller 1812 inreddes och
gjordes beboelig. Anledningen till dröjsmålet var
tydligen den att staden hade ansökt hos Kungl Maj:t
om att befrias från skyldigheten att hålla k yrkoherde
boställe. Detta hade beviljats mot att staden åtog sig att
som lösen för den gamla kyrkoherdegården betala
minst 1000 rdr till konsistoriet vilket skulle använda
räntemedlen av detta kapital för underhåll av biskops
gården. Frågan huruvida man skulle acceptera dessa
villkor torde vara skälet till att ett möte utlystes till
1819 16/2 då man skulle ta ställning till om den gamla
pastorsgården skulle försäljas eller om den nya skulle
inredas och de övriga laga hus anskaffas »hwilka herr
Biskopen så.som församlingens Pastor har rätt att
fordra«. Synbarligen valde staden att även i fortsätt
ningen hålla boställe åt kyrkoherden. Den år 1819
färdigställda sätesbyggnaden beskrivs i ett syneproto
koll från 1856 som ett envåningshus med yttermåtten
ca 16,6x9,0 m och en höjd till rostet av 8,0 m. Huset
hade ny taklist av bräder, var brädslaget och samma år
målat med oljefärg. Taket var tegeltäckt och i stället för

1

2
3
4

Protokollet uppger att magistraten låg i process med förre
biskopen Sterneis sterbhus angående prästgården. Vad tvisten
konkret rörde sig om är inte utsagt. Härnösands dombok 1746
16/8.
Biskopsbostället var beläget i Säbrå. Härnösands dombok 1746
16/8.
Härnösands dombok 1767 16/5, 25/5.
Härnösands dombok 1779 4/10 (syneprotokoll 29/9)
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Fig 71. Härnösands prästgård. Mangårdsbyggnaden, 1856. Skala
1:200

Fig 72y 174 8 års sätesbyggnad vid Säbrå biskopsgård. Rumsindelning
1779.

takrännor var takfoten beslagen med järnplåtar med
uppåtböjd kant. På vinden fanns två kakelugnsförsedda kammare, en på vardera gaveln. På ömse sidor
om dessa kamrar, mot takfoten, fanns garderober som
upplystes av runda fönster på gavlarna. Samtliga rum
utom kök och förstuga hade kakelugnar och pappers
tapeter. Köket hade päppersklädda väggar som var
stänkta med vattenfärg medan förstugan endast
omnämns som stänkt med vattenfärg. Innertaken i
bostadsrummen (för kök och förstuga saknas upp
gifter), var av bräder och målade med vit vattenfärg
utom i salen vars tak var av » spänd väf af p apper samt
hvitmålat«. Rumsindelningen framgår av fig 71.
Ekonomibyggnaderna var 1856 sammanförda i en
länga benämnd »nya uthusbyggnaden«. Den hade
måtten ca 28,5x5,7 m med en höjd till rostet av ca 5,4
m. Längan var rödfärgad och täckt av ett tegeltak. Den
bestod av en äldre bagarstuga av grantimmer, 7 3/4 aln
lång och 7 aln 23 tum bred (= ca 4,7x4,7 m) samt en
matbod av grantimmer med längden 6 aln 21 tum och
bredden 7 aln 21 tum (= ca 4,1x4,7m), båda brädfodrade. Därtill kom en ladugård av grantimmer byggd
1854 innehållande stall för tre hästar, hemlighus, samt
fähus för tre kor och foderskulle. Slutligen innehöll
längan vagnshus och vedlider, båda av »korsvirke« och
bräder, uthusets samtliga dörrar och portar var svart
målade med undantag för bryggstugans förstugudörr
som tillsammans med alla dörrposter och fönsterfoder
var målade med vit oljefärg. Tomten var omgiven av ett
rödfärgat plank utom mot Kyrkogatan där den begrän
sades av ett år 1855 uppfört spjälplank försett med två
inkörsportar. Även detta plank var rödmålat med vita
stolpar och grå portar.5.

3.3.9
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Kommunitetshuset.

På ett prästmöte i Härnösand år 1806 meddelades att
»som folkmängdens tilökning här i staden minskat tilgången på rum samt betydeligen stegrat hyrorna för
desamma« hade förslag väckts av biskop Nordin om
inrättandet av ett »så kal ladt Communitets-Hus,« där
de studerande skulle kunna bo till en låg kostnad och
även kunna ordna sin mathållning där. Avsikten var
även att en av läroverkets docenter skulle bo i huset för
att utöva tillsyn över elevernas hushållning och upp
förande. Prästmötet gav förslaget sitt enhälliga bifall
och det beslöts att Pastoralskassans räntemedel skulle
användas för att finansiera tomtköp och övriga
kostnader. Räntefria lån ur pastoralkassan kunde också
påräknas.6 För ändamålet inköptes tre vretlotter som
sammanlades till en tomt belägen mellan biskops
gården och brunnshuset (nr 163 på 1860 års karta). Till
tomten flyttades från biskopsgården i Säbrå den sätesbyggnad som uppförts där 1748. Av ett syneprotokoll
från 1779 framgår att denna varit 41 3/4 aln lång (=
24,8 m), 17 1/4 aln bred (= 10,2 m) av en våning, 16
varv hög och täckt med torv. Rumsplaceringen (dock
ej rummens storlek!) framgår av fig 72.
Det är obekant exakt vilket år flyttningen skedde.

5
6

Härnösands magistrats kungörelser 1816 30/3 och 1819 13/2.
Syneprotokoll 1856 2/7. (Härnösands kyrkoarkiv O 11:1, HLA)
Protocoll, hållet å sista Prästmötesdageji i Hernösand den 6
Februarii 1806. Domkapitlets arkiv, Prästmötesprotokoll HLA.

Fig 73. F.d. Kommunitetshuset.
Foto: Manne Hofrén 1922.

Det torde dock ej ha skett före 1807 ty detta år upp
mättes och karterades tomten.7
På prästmöte i februari 1812 meddelades att »härstädes ämnade Communitets- eller så kallade Stiftshus
blifvit, jämte nödige uthus, med 2-ne Våningar
upbyggdt, af hvilk a den nedre Våningen, inredd, redan
i några år varit til besagde ändamål använd, men at
Husets öfre Våning ännu vore oinredd men att detta så
snart som möjligt borde verkställas 8. Så torde dock
knappast ha skett ty redan fem år därefter meddelas att
man efter en besiktning av byggnaden funnit den »i alla
afseenden bristfällig« och att en reparation skulle
komma att belöpa sig till 1000-2000 rdr. Det föreslogs
därför att huset skulle försäljas på auktion och räntan
på det inkomna beloppet användas som hyresbidrag till
fattiga skolelever. Eftersom därtill ingen av lärarna var
hågad att åta sig tillsynen av institutionen beslöt man
sig för att avveckla verksamheten.9 Gårdstomten
önskade prästerskapet skulle tillfalla den angränsande
biskopsgården vilket biskopen med tillfredställeslse
accepterade. Det påpekades i sammanhanget att de
flesta av rikets biskopsboställen sedan länge ägde
»Embetshus« av sten och att ett sådant även skulle
komma att anläggas i Härnösand. Biskopen som själv
säger sig flytta ut på landet över somrarna och hellre se
en ny kyrka i Härnösand än en prästgård, aspirerar
inte på någon sådan under sin tid men konstaterar ändå

med »synnerlig hugnad« att kommunitetshustomtens
grundförhållanden, som i motsats till biskopstomten,

7

Bucht Gösta: Säbrå kyrka och biskopsgård, sid 5. Enligt ett
vittnesmål avgivet 1856 skulle biskop Hesselgrens bibliotek ha
packats ner år 1804 eller 05, eftersom byggnaden skulle flyttas in
till Härnösand och uppsättas invid biskopshuset. (Härnösands
dombok 1856 16/6). Om årtalen är riktiga tyder de endast på att
Nordin redan vid denna tid hade planer på att anlägga ett
Communitetshus. Jfr Hofrén: stadsplan och bebyggelseformer,
sid 58, som anger 1806 som byggnadsår.
Kartan upprättad 1807 12/5 (Rådstufvurättens i Hernösand
Dombok 1855 8/10, bilaga)
8 övervåningen synes alltså ha påtimrats när huset återuppbyggdes. Protocoll hållet å sista prästmötesdagen i Hernösand
den 5 Febr 1812. Domkapitlets arkiv, Prästmötesprotokoll
HL A.
9 Protocoll hållet vid Prest-Mötet i Hernösand 4-6 februari 1817. I
Härnösands magistrats kungörelse 1818 meddelades att det s.k.
Stiftshuset med tillhörande 2 smärre byggnader skulle försäljas
varvid köparen ålades att vid första vinterföre låta bortflytta
husen. Källaren och den stora byggnadens grundmurar skulle
dock lämnas orörda. Av auktionskammarens protokoll, 1818 13/
11, framgår att Communitetshuset med bryggstufva och ladu
gård försålts för 391 rdr Beo.
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Fig 74. 1816 års biskopshus. Foto från
1800-talets slut. LänsmuseetMurbergets arkiv.

bedömts stabila nog för ett stenhus, för framtiden
skulle vara disponibel.1
Byggnaden stod kvar på sin ursprungliga plats fram
till 1940-talet då den revs.2.

3.3.10 Biskopsgården
Som tidigare nämnts (sid 23) kom Härnösands
biskopen att definitivt bosätta sig i staden först år 1816.
Detta år inköptes lagmannen P Gavelius' nybyggda
hus beläget på tomt 162 enligt 1860 års karta. Huset
tillbyggdes på 1830-talet och fick då det utseende det
har på fig 74.3
Fasaden är indelad i t io fönsteraxlar parvis omgivna
av breda släta genomgående pilastrar. Den kraftiga
taklisten är på gavlarna utdragen över knutpilastrarna
och bildar dessas kapitäl. På gavlarna förbinds dessa av
ett horisontellt listverk. taket är brutet och har åt
entrésidan två takkupor med runda fönster symmet
riskt placerade mellan tredje och fjärde fönsteraxlarna
från respektive gavel räknat. Placeringen av entrédörr
och skorsten bryter dock symmetrin i byggnadens
östra parti, d.v.s. de fyra fönsteraxlarna till vänster i
bilden. Troligen är det detta parti som tillbyggdes på
1830-talet. Byggnaden revs i samband med det nuva
rande biskopshusets tillkomst på 1890-talet men
uppges år 1903 ha återuppstått i form av två hus vilka
ännu står kvar som Brunnshusgatan nr 33 och 35.4
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Protocoll hållet vid Prest-Mötet i Hernösand 4-6 februari 1817
Domkapitlets arkiv, Prästmötesprotokoll HLA.
En beskrivning av byggnaden finns i: Hofrén Manne: Härnö
sand. Stadplan och bebyggelse. 1923. sid 58.
Bucht Gösta: Säbrå kyrka och biskopsgård, sid 10
Västernorrlands Allehanda 1968 1/8. (»Biskopshus i H ärnösand
blev två på grönbacken«, sign Ole). Av en bild i artikeln framgår
att det mindre av de två husen till storleken helt motsvaras av den
ovannämnda tillbyggnaden från 1830-talet.

3.4 Skolbyggnader
3.4.1 Skolbyggnader före 1791
Om den »barneskola« som indirekt omtalas på 1590talet är ingenting känt vad gäller läget eller lokalernas
utseende. Den äldsta stadskartan från omkr. 1637 (fig
20) visar emellertid en tomt nordväst om kyrkan
betecknad »scolan«, varmed knappast kan avses något
annat än »barneskolan«. Hur byggnaden sett ut och
hur länge den ägt bestånd är okänt5.
Den år 1640 inrättade trivialskolan uppges redan
under sitt första verksamhetsår ha haft 80 e lever var
efter antalet ökade oavbrutet. Det framstår därför som
klart att skolan måste ha förfogat över lokaler av
betydande mått. Det förefaller därför troligt att de
byggnadsinitiativ som tagits 1640 gällt trivialskolan
och att man uppfört en ny byggnad för dennas
räkning. Om denna skolbyggnads utseende och läge är
ingenting känt. Möjligen uppfördes den på barn
skolans tomt.
På Suecia Antiqua-bildens mitt (fig 34) på den plats
som på 1699 års karta upptas som »Gymnasie och
ScholaeTomt« (fig 30) syns ett stort hus med sadeltak,
som av gavelns fönsterindelning att döma, består av två
våningar och vind. Denna byggnad torde vara den som
1651 var under uppförande för det omkring 1650 inrät
tade gymnasiets räkning, och som finns inritad på 1710
års karta (fig 46). Gymnasiehuset hade 1651 byggts
upp till en våning men var 1664 ännu ej färdigställt.
Dess andra våning torde alltså ha tillkommit efter 1664
men före ca 1690. År 1791 beskrivs byggnaden
sålunda: »Huset var efter tidens Byggnadssätt ansen
ligt, inneslutande Gymnasium och Trivial Scholan
under ett tak af furuspån, och till den ändan bestående
af tvänne våningar: den nedre indelt uti elfva och den
öfre uti tvänne rum, af hvilka det ena var Synodal- eller
samlings-rum för hela Stiftets Prästerskap. 1708
pryddes detta hus med ett högt fyrkantigt Torn med
kopparplåtar betäckt, hvars öfversta spets bar en förgyld krona, uppå fyra utur lika många glänsande
glober uppstigande pelare. Detta Torn var försedt med
et urverk, igenom hvilkets drift förgylde visare i blått
fält förkunnande dagens fortgående timmar« 7.
Byggnaden blev så svårt skadad vid branden 1710 att
endast urverket kunde tagas till vara och användas i
den nya byggnad som stod färdig i november 1711.
Denna beskrivs som »till formen lika med det förra
men högre och rymligare« än det förutvarande 7.
I enlighet med konsistoriets uppfattning kom
byggnaden att uppföras på den gamla tomten trots hårt
motstånd från i första hand borgmästaren som, före
givande brandsäkerhetsskäl, hävdade att skolbygg
naderna borde flyttas till det glest bebyggda området

benämnt »Berget« längst norr i staden.8 Om husets
närmare utseende föreligger inga uppgifter. Det för
stördes helt vid 1714 års brand. På 1710 års karta
upptas på gymnasiets tomt även en mindre byggnad
benämnd »consistoria«, d.v.s. domkapitlets hus.
Det saknades nu helt resurser för återuppbyggnad

5

6

7

8

Det torde kunna anses sannolikt att en fungerande skolbyggnad
verkligen funnits på platsen vid karteringstillfället. Hade tomten
varit obebyggd borde den ha benämnts »scoletompt« eller dy l.
Läget motsvarar tomt nr 123 på 1699 års karta, som uppger hr
Pär Langh som ägare.
Jfr Nordlander J, Skolan i Härnösand, till Gymnasiets upp
rättande därstädes år 1649. Norrländska samlingar 2:3. Stock
holm 1918, sid XXII. Nordlander antyder att skolan saknat egna
lokaler ända fram till 1640-talet då källorna för första gången
omnämner initiativ till uppbyggandet av en skolstuga. Den
planerade byggnaden torde emellertid snarare avse lokaler för
den 1640 inrättade trivialskolan än för barnskolan.
Se även Bucht I, sid 392-93. Bucht tolkar även den äldsta stads
kartans uppgift om »scolan« såsom gällande trivialskolan, men
påpekar att även barnaskolan kan ha varit belägen på samma
plats. Om den ovan, sid 42, föreslagna dateringen av kartan är
riktig, måste kartans beteckning avse »barnskolan« eftersom
trivialskolan ju tillkom först 1640. Ingenting hindrar dock att
båda skolorna lagts på samma tomt.
Lamm: C J F Plagemanns resor, sid 359, uppger felaktigt att
gymnasiebyggnaden skulle vara den byggnad med säteritak som
på Suecia Antiquaförlagan (fig 34) ligger omedelbart till vänster
om den nyssnämnda tvåvåningsbyggnaden. Det med säteritak
försedda huset torde istället tillhöra den tomt (nr 178 enl 1699 års
karta), som 1699 innehades av borgmästaren Magnus Sundström.
Hellzén Pehr, Tal om upplysningens inverkan på människors
och samhällens sällhet, hållet vid invigningen utaf Nya Läro
huset i Hernösand den 20 junii 1791. Stockholm, tryckt hos
Johan Carlbom 1794. sid 46-47.
I Andreas Rhyzelii Episcoposcopia Sviogothica, Linköping
1752, sid 120, uppges att biskop Wallin »öfver thes (gymnasiebyggnadens) dör låtit skrifwa med stora bokstäfwer« OGDEN
EISITO KAKON« (ungefär »Må inget ont här inträda«)
I en ampert avfattad skrivelse hävdar konsistorium att »det kan af
gambla trowärdige män intygande bewijsas, att wid det afbrände
Gymnasii först funderande, de nästbelägne tomter blefwo
afbytte och obygde lemnade« av brandsäkerhetsskäl. Man erinrar
om att borgmästaren själv nyligen uppfört byggnader »rätt intill
Gymnasii knut«. Man anser också att borgmästaren torde ha så
mycket med sina egna angelägenheter att skaffa »att han i
consistorii beställningar intet kan sig inlåta kan ei heller
consistorium tåhla inspection af hr Borgmästaren... att wij
nödgas arbeta med den ena handen och förfächta oss med den
andra...« Härnösands konsistoriums skrivelser till K Maj:t 1711
1/9 RA. Brevets lydelse är belysande för den hätska antagonism
som i många frågor rådde mellan konsistorium och borgerskap.
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Fig 75. Plan över skolbyggnaderna i Härnösand 1753.

och undervisningen fick under de följande åren
bedrivas i hyrda lokaler.9
Än svårare blev läget efter 1721 års brand då lokaler i
staden endast kunde ordnas för en trivialskoleklass
medan de övriga måst inackorderas på skilda håll ute
på landsbygden.1
Vid det år 1723 påbörjade återuppbyggnadsarbetet
frångicks principen att samla alla funktioner i en enda
byggnad. Man arrangerade istället tre envåningshus
enligt mönstret för en karolinsk herrgård (fig 75).2
Gymnasiet, som varande den förnämsta byggnaden,
vände sin huvudfasad mot den kvadratiska skolgården
och storgatan och flankerades av de något mindre
byggnaderna för trivialskola respektive domkapitel.
Den först färdigställda byggnaden var trivialskole
huset, som stod klart sommaren 1723. Detta hade
yttermåtten 29 1/2 X 12 aln inom knutarna
(= 17,5x7,1 m)3. Att byggnaden haft timrade mellan
väggar framgår av att kostnaden för timmerstommen,
uppgående till 350 d kmt, beräknats efter 25 d per
knut, d.v.s. 14 knutar. Huset var indelat i fem klass
rum och en förstuga. Det mot storgatan vettande
största rummet användes även som »bönerum« för hela
98

Fig 76. 1725 års gymnasium. Rekonstruktionsritning utförd av lektor
H Wählander, Härnösand. Sannolikt 1880-talet. HL A.
Skorstens- och fönsterplaceringen är antagligen felaktig. Jfr fig. 70.

skolan och hade därför separat ingång från skolgården.
Båda ingångarna var försedda med var sin kvist. Huset
synes ha saknat uppvärmningsanordningar fram till

9

1
2

3

Man hyrde några rum i rådmannen Isac Lundbergs gård (tomt nr
61, vid mellangatan norr om lilla torget). Lundberg begärde i
hura 200 d kmt vilket synes ha väckt guvernörens förtrytelse
eftersom man »då staden var i flor« kunna hyra en hel gård för
30-40 d kmt.
Härnösands kopiebok 1714 13/11.
Bucht II, sid 3-4
Redogörelsen för de på 1720-30 talen uppförda skolbyggnaderna
baserar sig, där ej annat angives, på Bucht II, sid 380-83. Origi
nalet till Planritningen utfört av lektor Jacob Unaeus år 1753.
(Brev till biskop Georg Wallin. Linköpings stiftsbibliotek). Ren
ritningen enl Bucht II.
Uppdelningen i flera byggnader tycks främst ha föreskrivits av
praktiska skäl. Domkapitlets protokoll 1722 11/7 upplyser
nämligen om att man väljer att först bygga upp trivialskolan
»efter man omöjeligen kan hinna med hela byggnaden under ett
taak«.
Måtten tagna ur syneprotokoll rörande Kungl Gymnasii,
Synodal samt Scholaehusen i Hernösand (Härnösands dombok
1777 23/8). Måtten överensstämmer väl med Unaei uppmätning
1753

Fig 77. Gymnasiet, trivialskolan, konsistoriebyggnaden och biskops
gården vid 1700-talets mitt. Detalj ur fig 15.

Fig 78. Port till skolgården 1748.

1751 då kakelugnar insattes i sa mtliga klassrum 4. (Se
fig 75 och 77.) Den förra figuren antyder att taket varit
valmat och haft två skorstenar i eller nära taknocken.
Gymnasiebyggnaden uppfördes år 1725 och hade
yttermåtten 41 1/4 X 15 1/4 aln (= 24,5x9,1 m). Den
var av parstugetyp med två stora salar på ömse sidor
om en förstuga och en innanför denna belägen
kammare. Timmerstommen bestod av tio knutar och
betalades med 42 d kmt per knut.
Syneprotokollet av 1777 meddelar att huset hade
»ett på korswärke upstält oformeligt högt tak, ofvanpå
hvilket en ställning för scholaklockan af 2-ne balkar är
upförd«. Sammantaget med en uppgift om att bygg
naden haft tio runda vindsfönster, 5 står det klart att
det måste röra sig om ett säteritak. Jfr fig 76.
Utanför entrédörren fanns en kvist med »bilthuggeri« utfört av Måns Gran. Upp till denna ledde
dubbla trappflykter i husets längdaxel. År 1753 delades
den norra salen »Auditorium minus« i två rum vilka
samtidigt försågs med kakelugnar 6.
Domkapitelbyggnaden uppfördes på entreprenad år
1736 och betingade en total kostnad av 3700 d kmt.
Den hade samma mått som trivialskolebyggnaden och

skiljde sig till exteriören från denna endast genom
fönstrens och dörrarnas placering. Huvudingången
med sin kvist låg mitt på fasaden mot skolgården
medan ingångarna till proba (= arrest) och reservrum
fanns på östra gaveln. Huset har troligen redan vid
uppförandet försetts med spisar i tre av rummen. 1780
uppsattes i konsistorierummet en ny kakelugn »på

4

Härnösands Gymnasii och scholae Byggnadsrächning 1751-52
Domkapitlets yttrande 1723, att »av ålder har ungdomen här
mycket väl sig begått utan spisar och eld«, tyder på att skolhusen
vanligtvis saknat uppvärmningsanordningar. Unaeus nämner
också i s itt i n ot 2 sid 98 anförda brev, angående kakelugnar, att
sådana »wäl i wår kalla nord är ganska nödigt men ifrån gymnasii
fundation aldrig kommit at werkställas«.
5 Hernösands Gymnasii och scholae ByggnadsRäckning 1725-26
6 Jfr de små kvadratiska markeringarna på trivialskolehusets plan
(fig 75),som sannolikt avser kakelugnarnas lägen. På gymnasie
husets plan finns motsvarande markeringar centralt placerade
mot norra gavelväggen. Detta tyder på att byggnaden haft en
murstock placerad mot gaveln och i e ller nära taknocken. Fig 77
visar även en skorsten i detta läge.
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Fig 79, F.d. gymnasiet, nuvarande rådhuset. Foto förf. 1977.

svarfvade fötter« istället för den tidigare spisen. Sam
tidigt tapetserades rummet.7
Skolgården inhägnades av ett hyvlat brädplank på
stenfot, som år 1737 försågs med en tredelad rikt
utstyrd port mot Storgatan. Snickeriarbetena utfördes
av Må ns Gran (fig 78). I prånget mellan gymnasie- och
konsistoriebyggnaderna fanns ännu en port, som ledde
ut till »skolvreten« och en öster om gymnasiebygg
naden belägen »Botanisk krydd- och örtagård«. Samtliga byggnader panelades med bräder 1744 och rödfärgades tillsammans med planken 1748.8 På skol
gården planterades år 1741 sex rönnar.
I samband med den nya stenbyggnadens färdigstäl
lande 1791 revs samtliga ovan beskrivna byggnader.

3.4.2

År 1764 väcktes förslag om nybyggnad av lokaler för
Gymnasium och Trivialskolan. De tidigare träbyggna
derna var i bofälligt skick trots att dess ålder endast
uppgick till 39 år. Med hänsyn till de för en skol
byggnad höga kraven på brandsäkerhet och slitstyrka
argumenterade biskop Kiörning för uppförandet av en
varaktig byggnad i sten.1 Av kostnadsskäl kom det
emellertid att dröjå med realiserandet av planerna.

7

Härnösands gymnasii och Scholae Bygnings rächning 1780-81.

8

Härnösands gymnåsii och scholae Byggnings rächning 1744-45
och 1748-49
Nedanstående redogörelse grundar sig, där ej annat angives, på
Bucht Gösta, När Härnösands gamla gymnasium eller nuvarnade
rådhus byggdes. (Härnösand i forna dagar, Historiska skild
ringar. Härnösand 1923.)
Konsistoriets protokoll 1764 11/7.

9

1
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1791 års skolbyggnad (nuvarande rådhuset).?

Först 1784 omtalas att en av byggmästare Hagmansson
i Sundsvall upprättad ritning till en »Gymnasii och
Scholaehusens härstädes nybyggnad af sten« av
konsistoriet via landshövdingen blivit insänd till
överintendentsämbetet för godkännande.2 Denna
ritning har inte kunna återfinnas, och det är obekant
hur Hagmanssons förslag i detalj såg ut. Avsikten
synes emellertid varit att förse byggnaden med ett
torn. Förslaget godtogs inte av ämbetet utan beslöts att
»ny Dessein skulle författas lämpad efter de uppgifne
Dimensionerne, och Facaden gifwas ett mera Modernt
och prydligt utseende...«, varefter ärendet remitte
rades till professor Tempelman 3. Dennes omarbetning
av Hagmanssons förslag torde väsentligen ha bestått i
slopandet av tornet och tilläggandet av pelarrotundan 4. Som Gösta Bucht övertygande har visat,
kan denna pelarrotunda mycket väl ha inspirerats av
Gustaf III som 1784 återv änt från sin italienska resa,
vilken torde ha haft avgörande betydelse för de nyklassicistiska stilidealens genombrott i Sverige 5.
Tempelmans ritning visar en byggnad med yttermåtten ca 66x26 alnar (= 39,2x15,4 m) och fasadproportioneringen längd/höjd = 4,2 uppförd i två
våningar och täckt av ett sadeltak. Huvudfasaden har i
mittaxeln en rund pelarhall som till drygt en tredjedel
av diametern är indragen innanför fasadlivet. Pelar
hallen består av 12 släta kolonner med doriska kapitäl
som bär upp en dorisk fris.
Taket består av ett klotsegment med radien=seg
mentets höjd -I- frisens höjd. Taket kröns av ett litet
klot. På ömse sidor om entrén löper svängda trappor
upp till ett på andra våningen beläget galleri, öppet mot
pelarhallen. Väggpartierna mellan de kolonnpar som
skiljer entrédörren från de nämnda trappuppgångarna
är försedda med rundbågiga nischer i höjd med fasa
dens fönsterrader. Kupolens inre visar ett runt dess bas
löpande brett band med bilder av en sol (?) och en lyra.
Valvhjässan är kassettmönstrad.6 Fasadpartierna på
ömse sidor om pelarhallen är symmetriska och består
vardera av fem fönsteraxlar. I den mellersta axeln är i
bottenvåningen en dörr anordnad. Fönstren är rektan
gulära och högre i övervåningen. Fasaden är helt slät.
Under taklisten löper över husets hela längd ett text
band: »Hoc opus, hoc studium parvi properemus et
ampli, Si patriae volumus, si nobis vivere care« 7.
I bottenvåningen som helt utnyttjas av gymnasiet
ligger en ingång placerad i byggnadens mittaxel. Denna
leder till en kort korridor med ingångar till gymnasiets
båda klassrum, »Gymnasium minus« respektive
»Gymnasium majus«. Dessa ägde ingen förbindelse
med trivialskolans båda avdelningar som var förlagda
till byggnadens båda ändar och hade var sin ingång
genom dörrar i mittaxeln av respektive fasadhalva.
övervåningen disponerades helt av konsistoriet. Den

centralt placerade ingången leder till en korridor mot
svarande bottenvåningens. Från denna finns ingångar
till byggnadens största rum, »festivitetssalen« \ till
konsistoriets sessionssal med dess förmak samt till
biblioteket. Det innanför biblioteket liggande arkivet
är det enda rum som inte kan nås direkt från korri
doren.
En stilmässig jämförelse mellan gymnasiet och det
året innan ritade residenset visar stora principiella lik
heter. Bortsett från rotundan har i stort sett samma
formspråk använts i de båda byggnaderna, låt vara att
residensets mezzaninvåning slopats i gymnasiet2.
Residensets klassiska tvådimensionella tempelgavel
arrangemang i mittaxeln har en logisk tredimensionell
motsvarighet i gymnasiets rotunda. Det vanligen
brukade sättet att särskilt framhäva en byggnads mitt
axel var att förse den med en risalit vilket gärna resul
terade i att byggnaden erhöll ett tungt uttryck.
Genom att med detta suveränt logiska och enkla,,
fullständigt originella grepp sammanfoga ett sofisti2
3
4

5

Konsistoriets protokoll 1784 1/9.
ÖIÄ:s protokoll 1784 21/9, RA.
»hwad kostnaden beträffar lärer wäl de projecterade Tegelpelare
något föröka densamma men då tornet dermedundwikes hwilket
icke synes passande till den antiqua stil som... är i ackt tagen...«
Serien Avgjorda mål före 1811. Profana byggnader. Västmanlands-Västerbottens län. 1785 11/1. ÖIÄ:s arkiv RA.
Bucht Gösta, Gustav III och rådhusets pelarhall (Härnösand i
forna dagar. Historiska skildringar. Härnösand 1923).
Se även Stålhane H, Gustaf III:s resa till Italien och Frankrike. I
»af förse riket med prydlige och beständige byggnader« sid 116,
framförs tanken att Serapeum i Pozzuoli, nära Neapel, stått som
förebild för Härnösandsgymnasiet.

6

7

1

2

Enligt Wallquist Olof, Ecclesiastiqua samlingar II sid 161, var
pelarhallens valv vid gymnasiets invigning 1791 »uppå hvit grund
beprydt öfver alt med Apollinis bild och lyra, samt rosetter, och
öfverst i Centern med en förgyld Stjerna«.
översättning enligt Bucht II, sid 388: »Låtom oss, små och stora,
befordra detta arbete och detta strävande, om vi vilja leva älskade
av fäderneslandet och tillfredsställda med oss själva«. Citatet ur
Horatius epistel 1:3.
Festivitetssalen var länge stadens största och mest representativa
samlingslokal och användes bl.a. som gudstjänstrum under åren
från 1836 då den gamla stadskyrkan utdömdes fram till 1846 då
den nya domkyrkan invigdes.
Huruvida någon mezzaninvåning ursprungligen planerats även
på gymnasiet är okänt. Mycket talar för att tillägget av rotundan
skulle ha varit resultatet av ett ingripande från Gustav III. Ingen
ting motsäger i så fall att denne även slopat en eventuell mezza
ninvåning för att genom en ytterligare förenklad fasad framhäva
rotundan. Det är alltså svårt att avgöra hur mycket som är
Tempelmans egen arkitektur och följaktligen även farligt att
använda en jämförelse mellan de två byggnaderna som exempel
på Tempelmans utveckling som skapande arkitekt.
I överintendentsämbetets arkiv finns ytterligare en förslags
ritning av Olof Tempelmans hand. Denna skiljer sig från det
ovannämnda godkända förslaget endast genom tillägget av tre
smala horisontella lister som skiljer de båda våningarna åt, samt
att de kraftiga knutpilastrarna saknas.
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Fig 80. Gymnasium i Hernösand. Sektion genom
mittaxeln. Olof Tempelman 1785.
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Fig 81. Gymnasium i Hernösand. Huvudfasad. Olof Tempelman 1785.

Bilderna fig 80-83 efter Bucht II. Originalritningarna fanns så sent som på 1960-talet i Härnösands Läroverks arkiv men har nu ej kunnat
återfinnas.

kerat rundtempel med den enklaste tänkbara bygg
nadskropp - ett rektangulärt tvåvåningshus med sadel
tak - åstadkoms en fullkomligt unik arkitektur veter
ligen utan motstycke i Sverige. Estetiskt betyder
kompositionen ett maximalt framhävande av bygg
nadens mittaxel - visuellt underordnar sig den rektan
gulära byggnadskroppen helt »rundtemplet«, som
även symboliskt leder tanken till klassisk kultur och
således utomordentligt väl lämpar sig för en 1700-talets
lärdomsbyggnad. Trots sina kvaliteer kom uppenbar
ligen detta exempel på radikalt arkitektoniskt nytän
kande inte att få några efterföljare. Kanske var avsteget
från det traditionella alltför kraftigt och uttryck endast
för en ide hos den estetiskt fantasirike och entusiastiske
konungen, som saknade stöd hos de mer konformistiska yrkesarkitekterna. Det vore frestande att
undersöka hur Härnösandsgymnasiet mottagits i sam
tidens estetiska debatt, men det skulle föra för långt i
detta sammanhang.
Tempelmans, av Konungen den 11:e jan 1785 approberade förslag mottogs med tveksamhet av Härnö
sands konsistorium. Det anfördes bl.a. att byggnaden i
det nya utförandet »med hvalf och pelare försedd
Vestibule, jemte andra ornamenter« skulle bli för dyr
för byggnadsfonden, som vid detta tillfälle uppgick till
3500 rdr. Det beslöts ändå att igångsätta byggandet i
enlighet med Tempelmans version eftersom ytterligare
dröjsmål befarades få konsekvenser för entusiasmen
hos de ekonomiska bidragsgivarna som, »om de ej
inom sin egen lifstid få se frukterna af sitt arbete,
förlora intresset för insapilingen, då de däremot, om
verket påbörjades, skulle stimuleras till att lämna ytter
ligare bidrag« 8
Eftersom stamboksmedel knappast kunde påräknas,
satte man sin lit till frivilliga bidrag från alla dem som
102
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Fig 82. Gymnasium i Hernösand. Plan över övre våningen. Olof
Tempelman 1785.
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Fig 83. Gymnasium i Hernösand. Plan över bottenvåningen. Olof
Tempelman 1785.

8

Konsistoriets protokoll 1785 30/11.

skulle dra nytta av skolan. Senare, 1788, tilldelar
Kungl Maj:t gymnasiebygget 2% av stiftets kyrkors
behållna medel. Den gamla byggnaden hade redan
1777 bedömts vara i så dåligt skick att en reparation
vore otänkbar.9 Dagen efter beslutar man anta »Bygg
mästaren konstärfarne Pehr Hagmansson« att för en
summa av 1611 rdr 5 sk 11 rst utföra grund- och
sträckstensläggning.1 De yttre grundmurarnas bredd
skulle vara sex alnar (= 3.6 m) och de inres 10 kvarter i
botten (= 1,5 m). Djupet angavs till ca 6 alnar (=3,6
m). Vestibülen skulle ha tre rader trappsteg och hela
arean av »översta cirkeln« planhuggen med jämna
gråstenshällar. I sydöst skulle byggas en arrest och en
sprutkammare (för brandredskap) samt i sydvästra
hörnet ett materialrum. Arbetet avsågs vara färdigt till
midsommaren 1787. Detta tycks dock ej ha blivit fallet
ty först i november 1788 presenterades ett kostnads
förslag av Hagmansson enligt vilket färdigställandet av
byggnaden skulle betinga ett pris av 11356 Rdr 11 sk.,
av vilka 5000 Rdr utgjorde arbetslön. Denna summa
ansågs emellertid vara oskäligt hög, i synnerhet som de
tillgängliga medlen totalt uppgick till knappt 5000 Rdr.
Hagmansson synes därmed ha blivit avkopplad från
byggarbetena och kontrakt istället upprättats den 14
sept 1789 med byggmästarna Daniel Lundqvist och
Joh Christ Loell från Gävle samt Eric Svedberg från
Härnösand, vilka för en summa av 2200 rdr åtog sig att
uppföra byggnaden enligt ett reducerat förslag inne
bärande vissa förenklingar och provisorier. Konsis
toriet skulle självt anskaffa och betala allt byggnads
material och även ombesörja all inredning i båda
våningarna, plåtbeläggningen på tak och vestibul, samt
bestå 60 smedsdagsverken. För allt annat svarar bygg
mästarna. Däribland omnämnes byggandet av ett
vindsrum på varje gavel, utvändig rappning samt i
exteriören nödiga listverk. De skulle även ombesörja
gipstaket i 2:a våningen samt förbinda sig börja arbetet
i så god tid att huset kommer under tak före hösten
1790 och då är invändigt rappat i nedre våningen så att
den kunde användas till skollokal under den instun
dande vintern.2 Kopparplåt till taktäckningen hade
beställts från bokhållare Anders Westberg i Avesta för
leverans via Gävle3 och med stenhuggare Götke i
Uppsala förhandlades om leverans av baserna till vestibulens kolonner.4 Situationen var prekär eftersom
behovet av den nya byggnaden blev alltmer trängande.
Det befintliga trivialskolehuset beskrivs nu som »all
deles ruttet och förfallet« och gymnasiehuset »ruinerat
och obrukbart« genom skador uppkomna vid grund
läggningen av det nya huset.5För att kunna fortsätta
byggnadsarbetena föreslås en del förenklingar och pro
visorier. På nedre våningen skulle väggarna muras av
gråsten och invändigt beklädas med tegel. Vidare
kunde planerade gipstak i skollokalerna i botten

våningen ersättas av brädtak. Yttertaket kopparklädes
endast vad gäller vestibulen och skorstenarna, i övrigt
brädtak på underag av näver. Den mellersta skorstenen
arrangeras som blindskorten, i vilken skolklockan
skulle upphängas. Blindskorstenens sidor skulle förses
med ljudöppningar. Extravaganserna inskränkes till
förgyllning av kulan som pryder vestibulens tak. För
slag ställes även om att i solennitetssalen ta upp fyra
fönster på södra gaveln samt, för att åstadkomma
symmetriska fönsteraxlar, låta dessa motsvaras av fyra
blindfönster på nedre våningen.6 Skorstenarna och
gavelfönstren var inte planerade på Tempelmans origi
nalritning. Efter detta program igångsattes byggnads
arbetet våren 1790 och hade året efter framskridit så
långt att byggnaden kunde invigas den 20 juni 1891.
Den totala byggnadskostnaden torde ha uppgått till
10000-1 lOOOrdr.
Av viktigare inredningsarrangemang kan nämnas
katedern i festivi tetssalen ritad av Olof Tempelman (fig
84. Notera att gavelfönstren här finns inritade!) Denna
kateder med två flankerande sfinxer skulpterades av
Pehr Westman 7, som även utfört »ornamenter på 3-ne
portar«
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Konsistoriets protokoll 1785 7/12.
Ärendet hänsköts sedan till landshövdingen för godkännande.
Denne hyste betänkligheter rörande Hagmansson, men sedan
denne ställt godtagbar borgen erhölls godkännandet. (Konsist.
prot. 1785 8/12 samt 1786 8/2) Per Hagmansson (1745-1809),
son till byggmästaren Daniel Hagman »var fadern behjälplig vid
de flesta av dennes byggen och i början starkt påverkad av
honom. Delvis efter faderns ritningar byggde H. 1772 Tuna
kyrka i M edelpad, vidare uppförde han 1778 Hammerdals kyrka
i Jämtland och delvis Högsjö i Ångermanland, båda gustavianska
långhuskyrkor med västtorn. H. gjorde även ritningar till
gymnasiet i Härnösand (nuvarande rådhuset) vilka omarbetades
av O Tempelman« (Lexikon för konst, del 2, sid 484. Stockholm
1958).
Konsistoriets protokoll 1785 8/12.
Konsistoriets protokoll 1790 31/3.
Konsistoriets protokoll 1790 31/3.
Konsistoriets protokoll 1788 26/11.
Den nya huset kom att ligga på endast 4 alnars avstånd från det
gamla, som delvis måste rivas för att bereda plats vid grundgräv
ningen.
Konsistoriets protokoll 1788 26/11
Bildhuggaren Pehr Westman från Hemsö synes, efter utbildning
i Stockholm på 1780-talet, ha blivit den som introducerat den
gustavianska stilen i Ångermanland. Se: Hofrén Manne, Pehr
Westman i Utanö och Hemsöskolan (Nordsvenska studier och
essayer. Nordiska museets handlingar: 56. Kalmar 1962)
Sfinxerna förvaras nu i Härnösands stadsbibliotek.
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Fig 84. Cathedre i festivitetssalen i Hernösands Gymnasium. Olof
Tempelmn 1791. påskrift: påskrefven och approb:d af Öfver-Int:d
Embetet d 1 M arti 1791. af sänd på påsten till lect. Hellzén d 7 d:o O
Tempelman.
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Fig 85. Dessein till Portar för Gymnasii-gården uti Hernösand. Olof
Tempelman 1807. påskrift: Stockholm af Kongl öfverintendentscontoret d e n 1 0 junii 1807. A N Edelcr antz/G A Pfeffer ff).

Invigningen bör dock inte tolkas så att byggnads
arbetena var avslutade utan endast som att byggnaden
försatts i användbart skick. Ännu 1802 meddelas att
det på grund av penningbrist saknas »mycket af er for
derlig och nödig inredning, jämte alla prydnader samt
tomtens planering och förseende med anständigt
staquet« 8. 1804 uppfördes emellertid en »fotmur«
kring gården på vilken ett staket av obekant utseende
placerades två år senare. Rektor klagade därvid över att
»de murade pelarne« och »tillskaffade skranket« inte
passade den prydliga gymnasiebyggnaden och föreslog
istället ett »annat järnskrank och pelare gutne af
Tackjärn« 9. Protesten återtogs emellertid och man
begärde hos överintendentsämbetet ritningar på en
lämplig port till staketet. En sådan utfördes av Olof
Tempelman 1807 (fig 85) och 1810 uppges att smeden
Lars Roberg från Sundsvall »som är i orten känd för
mesta skicklighet« antagits av konsistoriet att till en
kostnad av 200 rdr »i ett för allt« tillverka porten l.
1824 beslöts att plantera lövträd längs staketets
insidor 2.
Av övriga gymnasiet tillhöriga anläggningar kan
nämnas ett lusthus beläget i gymnasiets kryddgård,
första gången omnämnt 1795 och iståndsatt 1827.3
Ett »bekvämlighetshus« för skolungdomen plane
rades 1790 på skolvreten bakom gymnasiebyggnaden.4. I kryddgården planterades 1827 en allé av
30 rönnar och 30 aspar 5.
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Redan sex år efter invigningen uppvisar byggnaden
betydande skador orsakade av läckor i koppartaket,
som skadat gipstaken i övervåningen och även medfört
att stycken av taklisten fallit ned och att rappningen
lossnat på »Vestibulens« pelare och några ställen på
fasaden. Dessutom har sättningar i bjälklaget föror
sakat en stor spricka i festivitetssalens gipstak vartill
kommer att vatten från den öster om byggnaden
belägna planen trängt in och förstört golv och åsar i
bottenvåningen. För att avhjälpa den senare bristen
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Konsistoriets protokoll 1802 18/2
Konsistoriets protokoll 1806 14/5. önskemålet om skrank och
pelare utförda i gjutjärn, är intressant. Det torde kunna ses i
samband med det vid 1800-talets början begynnande skicket med
gravmonument av gjutjärn, vilka tillsammans med gjutna inhäg
nader av gravplatser och kyrkogårdar når en riksomfattande
popularitet under 1800-talets lopp. Se härom t.ex. Lindahl
Göran, Grav och rum, svenskt gravskick från medeltiden till
1800-talets slut. KVHAA Handlingar, antikvariska serien 21,
Stockholm 1969. sid 206.
Arbetet ansågs tydligen, alltför avancerat för att kunna anförtros
någon av stadens egna smeder. Konsistoriets protokoll 1810
14/2.
Konsistoriets protokoll 1824 25/8. Här märks tydligt influenser
från det samtida idealet för anläggning av kyrkogårdar. Jfr
Lindahl a.a. sid 206.
Konsistoriets protokoll 1795 16/9 och 1827 19/4.
Konsistoriets protokoll 1790 29/9.
Gymnasiets byggnadskassa 1827 maj.

Fig 86.Gymnastik- och sånghuset. Nuvarande domkapitelhuset. Foto
förf. 1977.

anbefalles byggandet av en stensatt rännsten utefter
gatan »ofvanföre« gymnasiehuset6.
Eftersom den systematiska källgenomgången för
detta arbete endast gäller tiden fram till 1800-talets mitt
måste betydande luckor lämnas vad gäller byggnadens
historia efter denna tid. Av byggnadens nuvarande
skick, framgår att Tempelmans ritningar i allt väsent
ligt följts. Den ursprungliga färgsättningen är dock
okänd. Tempelman synes inte ha upprättat några
ritningar som visar gavlarnas utseende men det finns
ändå knappast någon anledning misstänka annat än att
de ovala vindsfönstren (jfr residenset) skulle vara
ursprungliga. Motivet med runda eller ovala gavelvindsfönster i takfotsvinkeln blev mycket populärt i
bostadshusen under 1800-talet.
Dessa vindsfönster var emellertid inte enbart till
komna av estetiska skäl. De fyllde även den, bl.a. ur
brandskyddssynvinkel, viktiga funktionen att ge
belysning åt vinden, (jfr Kommunitetshuset, sid 94
och biskopsgården, sid 96)
När ett nytt gymnasium uppförts 1882 (nuvarande
Landgrensskolan) såldes byggnaden till Härnösands
stad och har sedan dess använts som rådhus. Fram till
1910 var även telegrafstationen inrymd i huset. Av
äldre fotografier framgår att de nu igensatta båda

mindre dörrar som flankerar portiken på Tempelmans
ritning ännu fanns kvar vid denna tid.
3.4.3

Gymnastik- och sånghus. (Nuvarande dom
kapitelhuset)

Undervisning i gymnastik hade införts vid gymna
sium och trivialskola år 1807. Till en början torde
denna ha bedrivits i gymnasiebyggnadens sångsal eller i
förhyrda lokaler. Initiativ till byggandet av ett särskilt
gymnastikhus togs år 1840 i o ch med att konsistoriet
uppdrog åt gymnasiets rektor att till tomt inköpa
urfabrikören Nordlanders kryddgård, som var belägen
öster om gymnasiet i det sydvästra hörnet av »Norra
Kyrkogatan« och »Gymnasiegatan« (benämningarna
enligt 1860 års karta).7 År 1842 upprättade gymnastik
läraren Carl Erhard Berlin en ritning till »en byggnad
af träd för Gymnastik, samt Musik- och Sångöfningar«, som insändes till överintendentsämbetet
för yttrande. Det är obekant i vilken utsträckning
Berlins ritning accepterades av ämbetet. Möjligen

6

Konsistoriets protokoll 1797 15/6.

7

Härnösands konsistoriums protokoll 1833 17/7, 1840 17/6.
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Fig 87. Ritning till en Byggnad för Gymnastik samt Musik- och
Sängöfningar i Hernösands stad.
Stockholm af kl öfverintendentscontoret den 23 september 1832.
E.n.f. J N By ström/G F B. lika med originalet' af C G Blom C-son
1832. Kopia i ÖIÄ.s arkiv RA.

utgjordes den endast av ett utkast till rumsdisposition
etc utan estetisk bearbetning 8. Ämbetet nämner över
huvud taget inte Berlins förslag utan meddelar sig
endast ha låtit författa en ritning med åtföljande
kostnadsförslag vilket belöpte sig till 8739 rdr 16 sk
Beo.9 Dessa båda var signerade CG Blom C:son. I
november 1842 hade Bloms ritning efter att ha god
känts av konsistoriet även stadfästs av Kungl Maj:t
varpå byggnadsarbetet kunde börja.1
Ritningen visar ett tvåvåningshus med vind täckt av
ett flackt sadeltak (fig 87). Byggnadens yttermått är:
längd 40 alnar, bredd ca 17 alnar, höjd till taknocken ca
22 alnar (= ca 24x10x13 m).
Fasaden består av sju fönsteraxlar och artikuleras
genom en bred liggande fasad sockelpanel som når upp
till underkanten av bottenvåningens fönster. Omedel
bart under övervåningens fönster löper ett vånings
band begränsat av en smal övre och en bredare undre
profilerad horisontell list. En liknande smal list
avgränsar en förkrympt mezzaninvåning med små
106

Fig 88. Domkapitelhusets portal.. Foto förf. 1979.

8

9

1

Härnösands konsistoriums protokoll 1842 23/3. Berlin tycks ha
lagt ner ett betydande arbete ätt döma av den ersättning av 33 rdr
16 sk Beo han tillerkändes.
Härnösands konsistoriums protokoll 1842 23/3. I kostnadsförslaget upptas bl.a. 3 par förstugudörrar med tillbehör, 3 par deux
battons dörrar, 10 enkla dörrar, 29 fensterlufter, 17 mindre d:o,
9 st kakelugnaj-.
Härnösands konsistoriums protokoll 1842 26/11.
Blom Carlsson, Carl Gustaf, f. 2/5 1799, d. 12/7 1868, arkitekt.
B. företrädde långt fram i tiden en enkel och fin borgerlig
empirestil, vari han uppförde offentliga byggnader runt om i
landet. Till hans främsta verk höra länsresidensen i Vänersborg
( 1843) och Växjö ( 1848). Lexikon för konst sid 98.

liggande rektangulära fönster. I övrigt är fasaden helt
slät. Båda våningarnas fönster är av samma storlek och
har smala släta omfattningar. Två entréer, den vänstra
blind, flankerar mittaxeln. Dessa består av dörr och ett
ovanför denna liggande rektangulärt fönster, allt
inramat av breda släta kapitälförsedda pilastrar vilka
bär upp ett entablement som når upp till vånings
bandets undre list. Där ovanför skjuter pilastrarna upp
till våningsbandets övre list. Det sålunda avgränsade
centrala partiet av våningsbandet utgör platsen för en
texttavla. Bottenvåningen består av en gymnastiksal
som upptar något mer än husets halva längd. Dess
utom finns två förstugor och ett kapprum samt en
bostadslägenhet på två rum och kök för vaktmästaren,
övre våningen består av »Musik- och sång sahl« med
ett upphöjt podium för orkester på ena gaveln. I övrigt
upptas våningen av en förstuga, ett »förvaringsrum«
samt två »rum för diverse behofver«. Vid uppförandet
av byggnaden synes man dock ha frångått ritningen så
till vida att övervåningens fönster gjorts större än
bottenvåningens 2. Vidare ersattes ritningens sadeltak
med ett valmat tak. År 1845 panelades byggnaden och
värmeisolerades sångsalens innertak med sågspåns
fyllning. 1847 målades byggnaden utvändigt. Taket
torde från början ha varit täckt med tegel ty 1865

meddelas att takteglet bortagits och ersatts med järn
plåt 3.
I samband med uppförandet av den nya läroverksbyggnaden 1882 överläts Gymnastik- och sånghuset
till domkapitlet som under 1880-talet lät ändra
byggnaden till kontors- och sessionslokal.
För ombyggnaden upprättades ett ritnings- och
kostnadsföreslag vilket stannade vid summan 8393 kr.
Exteriören avsågs komma att förändras »endast deruti
att de tvenne portarna till gatan, af h vilka den ena blott
är en blind port, anbragt för symmetriens skull,
utbytas mot tvenne fönster samt att ingången till de
blifvande embetslokalerna blir från gården«.
Interiörens förändring bestod »hufvudsakligen i
gymnastiksalens förvandling till sessions och expeditiönsrum jemte muradt och hvälfdt archivrum samt
borttagande af en förstuga och flyttning af den andra« .
År 1971 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats
omedelbart söder om domkyrkan. I detta sammanhang
företogs en genomgripande renovering och ombygg
nad, bl.a. öppnades den förutvarande blinddörren och
byggnaden erhöll sin huvudentre via de två
symmetriska dörrarna enligt originalritningen från
1832. Byggnaden används fortfarande som kontor och
sessionslokal av domkapitlet.4

2
3

se sid 106 not 9.
Gymnasiets byggnadskassa 1845 20/6 och oktober 1845 samt
odat 1865.
Sannolikt medförde övergången till valmtak att den av Blom
projekterade murstocken vid husets vänstra gavel aldrig kom till
utförande. I Bucht Gösta, Härnösands läroverks gamla och nya
byggnader. Härnösand 1932. sid 11, uppges att »Den stora
musiksalen var försedd med blott en kakelugn«. Därmed torde
avses den kakelugn som ligger i anslutning till den mellersta
skorstenens murstock. En uppgift från 1883 om att man »täckt en
öppning på taket efter gamla skorstenen« torde avse den
mellersta skorstenen, som på Bloms ritning är placerad exakt i
husets centralaxel men nu är förskjuten åt höger.
Härnösands konsistoriums protokoll 1883 24/1.
4 Bucht II, sid 390 samt Härnösands konsistoriums brev 1879 9/5.
Angående domkapitelhusets byggnadshistoria, se vidare: Carli
Olof, En byggnad berättar (Från Ådalar och Fjäll 1967. Sund
svall 1967) samt: Palmqvist Arne, Domkapitelshuset i Härnö
sand. Tal vid återöppnandet den 3 april 1974. (Forvm Theologicvm. Årsbok för Härnösands stifts teologiska sällskap. XXXI.
Örnsköldsvik 1974)
Byggnaden behandlas även i Bucht Torsten, Härnösands musik
sällskap 1842-1942. Härnösand 1942. sid 19.
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3.5 Vårdinrättningar
3.5.1 Hospital
Initiativ till anläggandet av ett hospital för Ånger
manlands landsbygd togs av Västernorrländska
kommissionen 1670. Detta anlades 1680 på fastlandet
omedelbart utanför stadsporten. Av 1699 års karta att
döma, hade huset måtten ca 19x10 m. Av Suecia
Antiqua-bilden framgår att det rört sig om en
envåningsbyggnad med vind, täckt av ett sadeltak. Till
hospitalet hörde även en sjöbod och brygga5. Om
byggnadernas närmare utseende är ingenting känt.
1769 beskrives hospitalet som »nedruttet«. Det revs i
samband med att länslasarettets nybyggnad 1788 upp
fördes på hospitalstomten 6. I denna byggnad var även
hospitalet inrymt.
År 1818 uppfördes emellertid en särskild dårhusbyggnad varigenom man definitivt skiljer mental- och
kroppssjukvård åt.
Benämning

Dårhus

Byggnadsår
Uppgiftsår
material:
våningar
Exteriör

1818
1826 (Brandförsäkringsprotkoll 1826 1/11)
grantimmer

längd:
bredd:
höjd t takfot:
stenfot:
taktyp:
taktäckning:
skorstenar:
panel:
port:
fönster:
vindsfönster:
anm:

17,8 m
9,5
4,8
0,6-1,3 m. 4 portar i stenfoten
sadeltak
stickspån
2
bräder
2-delad, h= 1,8 b= 1,3
12 st, kittbågar, h= 1,5 b= 1,2
6 vindsgluggar
järngaller för 4 fönster. 3 järnbommar för dörrar

1 + rymlig vind, 1 vindskammare

Interiör:
ant rum:
köksspis:
kakelugn:
dörrar:
anm:

6 (kök, förstuga, 4 dårhusrum)
1
7 st med nisch
7 halvfranska, h= 1,9 b= 0,9
8 st dårhusburar med sängställen dörrar o
tillbehör.

I Serafimerordensgillets arkiv finns beskrivningar
och ritningar på de flesta av rikets hospital upprättade
omkring 1839. Härnösand saknas dock, beroende på
att »gamla Hospitalsbyggnaden är förfallen och att
större Hospital, at begagnas för hela nordligaste delen
af S verige är nu under byggnad« 7. Denna nya hospi
talsbyggnad, centralhospitalet, uppfördes av trä och
stod klar 18f5. Den hade .50 vårdplatser och var
belägen på nuvarande lasarettsområdet. Från 1879
användes byggnaden som läkarboställe och expedi
108

tionslokal.8 Hospitalet var då överflyttat till en
nybyggnad i sten med 130 vårdplatser, som började
byggas 1856 9.

3.5.2 Lasarett
Lasarettets byggnadshistoria börjar 1785 med en
anhållan hos överintendentsämbetet om upprättande
av ritningar till ett lasarettshus av timmer.1 Samma år
meddelar ämbetet att man, eftersom inga särskilda
villkor och önskemål angivits, hade utformat ritningen
»i det närmaste efter de af Kungl Maj:t i nåder stad
fästade General Projectet till dylika byggnader af
sten« 2. Ärendet synes sedan ha remitterats till

5
6
7
8
9
1

2

Härnösands dombok 1692 22/10.
Bucht II, sid 413.
Serafimerordensgillets arkiv vol 1265, RA
Kallstenius Gottfrid, Härnösand. ( Västernorrlands, Jämtlands,
Norrbottens och Västerbottens städer. Stockholm 1924.) sid 8.
Rudbeck T G, Försök till beskrifning öfver Sveriges Städer, sid
277-

Initiativet kom sannolikt från Serafimerordensgillet. Skrivelsen
är daterad Stockholm 1785 18/5 och undertecknad Joach BeckFfiis. ÖIÄ:s arkiv FIbaa:7 RA
Joachim Beck-Friis 1722-97, blev jämte K Fr Scheffer chef för
rikets hospitalsväsen år 1773 och erhöll tillsammans med denne
uppdraget att efter franskt mönster upprätta förslag till lasaretts
väsendets ordnande.
Svenskt Biografiskt lexikon bd 3, Stockholm 1922.
ödmjukt memorial ang hospitalet i Hernösand 1785 28/6. ÖIÄ:s
arkivFIbaa:7, RA.

Fig 89. Härnösands gamla lasarett. Foto: Länsmuseet-M urberget.
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Fig 90. Plan över Länslasarettet i Hernösand efter 1870.
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Härnösand för kostnadsberäkning m m vilken utförts
av stadsbyggmästaren Svedberg och därefter granskats
av Tempelman, som finner förslaget »tämmeligen noga
uträknat/... /om/...
panelningen
tills
vidare
utelemnas« 3.
Byggnaden uppfördes på hospitaltomten omedelbart
utanför stadens södra tull (tomt nr 501 på 1783 års
karta). Huvudbyggnaden stod klar 1788 och hade
yttermåtten 36V4X17V2 alnar (= 21,5 X 10,4 m).
Bottenvåningen bestod av förstuga och sju rum medan
övervåningen hade nio rum. Under byggnaden fanns
två källare. Fasaderna var panelade och oljemålade.4
1828 uppges byggnadens höjd till kroppåsen vara 21
alnar (= 12,5 m) och att det är täckt med spån. Sam
tidigt värderades byggnaden till 3500 rdr.5 Lasarettet
var inrymt på bottenvåningen och bestod av två större
och ett mindre sjukrum vartill kom ett badrum samt
kök, skafferi och ett bostadsrum för sköterskan.
Hospitalet var inrymt i övervåningen, som även inne
höll bostad på tre rum och kök för sysslomannen.6 År
1853 tillbyggdes husçt år öster och fick en total
längd av 116 fot (= 34,4 m). Den indelades
då i en vårdavdelning i vardera änden och en ekonomi
avdelning i mitten. Den västra avdelningen bestod av
fyra rum: två sjuksalar med sex sängar vardera, en sal
med två sängar vartill kom ett bostadsrum för avdel
ningssköterskan. övre våningen hade samma rumsin
delning men användes helt till vårdplatser, östra
avdelningen, som utgjordes av 1853 års tillbyggnad,
innehöll på nedre våningen en stor sal med 13 sängar,
ett enskilt rum samt ett bostadsrum för sköterskan,
övervåningen upptogs av en något rymligare sal m ed
13 platser, ett enskilt rum samt operationsrum.
Ekonomiavdelningen bestod på nedre våningen av
kök, bostadsrum för kokerskan, samt ett stort badrum
innehållande »apparat för ångbad och badkar af
jernbleck«. Till badrummet ledde en varmvatten
ledning från en i köket inmurad panna. I övervåningen
låg sysslomannens tjänstebostad bestående av fem
rum. Den östra avdelningen användes som lasarett
medan den västra nyttjades som »kurhus« d.v.s för
patienter med veneriska sjukdomar7.
Uppvärmningen var överallt anordnad genom
kakelugnar. Vädringen skedde i de allmänna salarna
genom ventilluckor i kakelugnarna och fönstren, som
även hade en öppningsbar ruta. På de enskilda rummen
saknades alla ventilationsanordningar. 1867 var rum,
trappor och korridorer försedda med fotogenlampor.
Avträdena bestod av »nattstolar« inställda i skåp för
sedda med ventilationsstrummor till skorstenarna.
Desinfektionen åstadkoms »medelst karbolsyrad kalk,
förvarad i särskild apparat å locket« 8.
1870-71 uppfördes ytterligare en tillbyggnad belägen
vid husets norra gavel. Denna revs på 1960-talet i
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samband med att byggnaden restaurerades och
flyttades till sin nuvarande plats där den tjänstgör som
landstingets sessionsbyggnad.
Efter det att en ny sjukhusbyggnad hade tagits i bruk
år 1893 användes det gamla lasarettet som fattighus
fram till 1915 då staten övertog huset för att där
inrymma tjänsteböstäder för fängelsepersonal.9
Det har tyvärr inte varit möjligt att återfinna några
avbildningar eller beskrivningar som visar husets
ursprungliga utseende. Det är därför svårt att säga i

Fig 91. Härnösands gamla lasarett. Huvudfasad. Foto förf. 1978.

3

4

5
•6
7
8
9

Anteckningen är daterad 1778 3/9 vilket uppenbarligen är
felaktigt bl.a. av det skälet att byggmästaren Svedberg erhöll
burskap först 1783. (Bucht II, sid 452).
Dateringen enligt »Plan Ritning öfver Hernösands Hospitals
tomt, 1973« (fig 92) Bucht och Ekehorn (se sid 25) anger 1786
som byggnadsår och 1788 som det år då lasarettet tas i bruk.
I en skrivelse till Serafimerordensgillet 1793 2/4 uppger lands
hövding Bunge att han låtit rita en plan över hospitalets tomt
samt även fasad- och planritning över byggnaden. De båda sist
nämnda har inte kunnat återfinnas. (Serafimerordensgillets arkiv,
vol 1105, Härnösands hospitals räkenskaper fram till ca 1860,
RA)
Brandförsäkringsvärdering nr 3230, 1828 18/12.
Wawrinsky, a.a. sid 110
Kurhusinstitutionen inrättades troligen 1815 Se Ekehorn a.a.
samt Härnösands magistrats kungörelse 1815 4/11.
Beskrivningen grundar sig på en inspektionsrapport författad av
O F Hallin 1867.
Hofrén: Stadsplan och bebyggelse sid 58, samt Näslund Yngve:
Landstingets byggnader (Byggnader och kulturmiljöer i V äster
norrland. utg av Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Väster
norrlands län) Örnsköldsvik 1977, sid 274.
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/7g 92. Plan Ritning öfver Hernösands Hospitals tomt. 1793 af Johan
Jac Stagnell. överlantmäterimyndighetens arkiv Härnösand.
B. »Hospitals Byggningen« (= det 1788 upp
förda lasarettshuset).
C. Ett visthus eller härbre, på stolpar, bräd
slaget, täckt med takved, har två bottnar.
1:5,8 m, b:4,2 m höjd t takfot: 3,9 m.
D. Ett förfallet fähus. 1:7,4 m, b:3,6m, h:l,8m
E. Gammal sjöbod i två avdelningar med vind.
1:11 m, b:8,9 m, h:3,9
F. Bastu av trä i brukbart stånd. 1:9,8 m, b:6,5
m, höjd t takfot: 2,4 m.

vilken utsträckning 1850-talets tillbyggnad även inne
burit förändringar av fasadens formspråk. I sitt
nuvarande skick består fasaden av elva fönsteraxlar
med två identiska entréer symmetriskt placerade på tre
axlars avstånd från gavlarna. Fasaden delas på sin halva
höjd av ett brett profilerat våningsband. De breda
knutpilastrarna är i likhet md entrépartierna rusticerade. Rustiken fortsätter här ovanför våningsbandet i
form av parvisa pilastrar med ett fönster i mitten. De
rusticerade partierna skjuter ut något från fasadlivet
och våningsbandet, som på entrépartierna bryter
rustiken, är i motsvarande grad förkroppat. Den breda
taklisten ligger i flykt med knutpilastrarnas kapitäl. På
gavlarna förbinds dessa av ett brett våningsband av
samma utseende som det ovan omtalade. De åt
gavlarna vända knutpilastrarna har små svängda
avtäckningar. Husets baksida är utformad i fullständig
symmetri med entrésidan med undantag för dennas
dörrar, som på baksidan motsvaras av fönster.
Panelen har profilerade locklister. Taket är brutet
och övre takfallet valmat, över varje entré sitter en
takkupa med vindsfönster.
Till institutionen hörde även en mängd ekonomibyggnader. År 1793 fanns på tomten följande
byggnader, vilka troligen tillhört det gamla hospitalet
(fig 92).
En karta över lasarettstomten upprättad på 1840talet visar följande byggnadsbestånd, (fig 93):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lasarettet
Dårhuset (se sid 108)
Fä- och foderhus
Härbre
Sjöbod tillhörig fiskaren Nordqvists änka
Badhus
Sjöbod
Tomt inköpt år 1836
Del av Gådeå bys utmark, som mot tomthyra kunde få begagnas
vid hospitalets utvidgande, »a« be tecknar platsen för den tillämnade
tillbyggnaden.

Fig 93. Planritning öfver Lazarets Tomten i H ernösand, 1840-talet.
Originalet i Serafimerordensgillets arkiv, RA.

3.5.3

Sjukstuga, fattigstuga

En hospitalet motsvarande byggnad, för stadens
behov, diskuteras första gången 1649 då man tänkt sig
riva några stugor på Kronholmen och med dessa som
byggnadsmaterial uppföra ett »hospital eller de fattigas
hus« nära kyrkan. Förslaget synes ha strandat bl.a på
motstånd från de fattiga själva, som sade sig hellre
avstå från fattighjälpen än flytta till det planerade
huset. En sådan inrättning, omväxlande benämnd
»sjukstuga« eller »fattigstuga« torde ha uppförts 1673
på en tomt i östanbäcksområdet, (tomten gränsar
närmast till tomterna 156, 157 på 1699 års karta fig 30).
Om denna äldsta byggnad är inga närmare data kända.
Den torde ha fallit offer för branden 1710.1

1

Härnösands dombok 1649 30/6 UUB Coli Nordin, Härnösands
dombok 1689 5/1 samt Bucht I sid 415. Byggnadstomten finns
inritad även på stadskartan från ca 1710 (fig 46)
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År 1728 uppf ördes en ny fattigstuga, denna gång på
en tomt strax söder om kyrkan (tomt nr 413 på 1783
års karta), som tidigare varit bebyggd med ett antal
härbren (jfr 1699 års karta).
Detta hus befanns snart vara otillräckligt och beslut
fattades i kyrkorådet år 1754 om att uppföra en ny och
större byggnad på samma tomt.
Denna bestod av en våning och vind och täcktes med
torv. Byggnaden var indelad i fem rum med spisar och
förstuga med trappa till vinden. Av boningsrummen
var det största 9x9 alnar (= 5,3x5,3 m) avsett att
»dageligen bebos...af de fattiga personerne«. Därut
över fanns tre rum med måtten 4x4 alnar och ett 6x6
alnar.2 Något av de senare torde ha använts som bostad
för fattighusförestånderskan. Från 1822 var även
fattigskolan inrymd i lokalerna. Byggnaden torde ha
rivits i samband med att fattighusinstitutionen till
sammans med arbetshus och fattigskola år 1856
inrymdes i nya lokaler belägna vid östanbäcksgatan
(tomt nr 35, 1860 års karta)3

3.5.4 Arrest
Under 1600-tale.t var arresten inrymd i rådhuset.
Därtill fanns den s.k. »kistan«, som främst synes ha
varit avsedd för temporär förvaring av slagskämpar,
fyllerister etc. Denna var förmodligen belägen vid
torget och var indelad i flera rum vilka dock saknade
uppvärmning4. Efter 1710 års brand uppfördes ett
särskilt arresthus som stod klart 1714. Detta förefaller
ha haft mycket blygsamma dimensioner eftersom det
påpekas att arrestkammaren var för liten för att hysa de
fem för 1714 års mordbrand misstänkta gymnasisterna.
Detta år beslöts även att en spis skulle inrättas i arrest
kammaren. Kistan synes också ha blivit återuppförd
som en självständig byggnad ty 1713 omtalas att man
skulle bygga ett plank runt »tjuvkistan« 5. 1723 upp
fördes en ny arrestbyggnad 17 timmervarv hög och
bestående av förstuga med två kamrar på varje sida. Av
dessa rum togs något eller några i anspråk som »corps
de garde«, d.v.s. lokaler för vaktmanskapet som
ansvarade för ordningens upprätthållande vid mark
naderna. 1744 beslöts att byggnadens tak skulle täckas
med torv 6. Fönstren var försedda med järngaller dock
av klen beskaffenhet av lyckade flyktförsök att döma.
1755 fann man att arrestlokalerna varken var till
räckliga eller säkra nog varför det beslöts om upp
förandet av en nybyggnad. Någon sådan tycks dock
inte ha kommit till stånd utan man synes ha nöjt sig
med reparationer. I samband med planerna på en ny
residensbyggnad vi9 torget omändrades arresthuset till
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kök, brygg- och bagarstuga för landshövdingen. Som
ersättning hyrdes hos guldsmeden Jöns Stawerin två
rum på övre och två rum på nedre våningen att nyttjas
till arrest resp auktionskammare. Troligen vid resi
densets färdigställande, 1790, återgick huset i stadens
disposition varvid beslöts att köket skulle nyttjas som
»corps de garde«, det därinnanför belägna rummet till
stadshäkte medan brygg- och bagarstugan uthyrdes till
källarmästaren Bystedt.7
År 1803 omtalas att »den forna arrestbyggnadeii«,
gammal och sedan länge utdömd, skall bortauktio'neras. Byggnaden torde ha varit belägen på tomt nr 295
(1783 års karta) vilken benämns »stadens gård, tillämnad fängelse« .8
Arrestlokaler fanns även, inrymda i andra
byggnader. I samband med en inspektion av den förut
nämnda arresten omnämns även ett arrestrum beläget
»bredvid stadens vågbod eller under auktions
kammaren... försett med dubbla dörrar och järnbom,
en fönsterluft med järngaller samt järnluckor innanför,
kakelugn i rummet, allt i säkert och gott stånd, nyttjas
till gäldstuga« 9
Ett arresthus av mera speciellt slag var det s.k.
»ryska fånghuset«, som uppförts på torgets västsida på
ungefär samma plats som 1783 års byggnad senare kom
att stå (se fig 46). Som ett resultat av Karl XII:s till en
början framgångsrika krig mot Ryssland, hade man till
Sverige fört en mängd ryska krigsfångar som portione
rades ut till olika orter i landet där de nyttjades som
arbetskraft. En första kontingent uppgående till 29
fångar anlände till Härnösand i december 1704. Det
största antalet fångar, 35 st, uppnåddes 1710. Om
fånghuset är endast ett fåtal data kända. Det uppfördes
1704 till en kostnad av 265 d smt. Dörren var försedd
med en bom och fönstren med järngaller. Byggnaden
förstördes vid 1710 års brand och synes inte ha blivit
återuppbyggd.1

2
3
4
5
6

7

8
9

1

Härnösands kyrkoråds protokoll 1757 31 /5.
Rudbeck, a.a. sid 277
Bucht I, sid 258
Härnösands dombok 1714 26/6, 1713 7/5
Härnösands dombok 1743 11/9, 1744 23/4, Bucht II, sid 10.
Arresten användes möjligen som provisorisk lokal för magist
raten fram till 1724.
Härnösands dombok 1746 23/5, 1755 30/9, 1757 3/10, 1784
23/10, 4/12, 1790 22/9. Anskaffandet av nya auktionsrum tyder
på att man tidigare använt lokaler i arresthuset.
Härnösänds dombok 1803 29/10
Magistratens kungörelse odat, mellan 1790 och 1803. Magi
stratens kungörelse 1800 23/12. På 1860 års karta benämns bygg
naden »stadens arresten« (tomt nr 95).
Härnösands dombok 1704 26/9, 1705 17/2, 2/11, 1706 12/4,
23/5, 1710 25/7)

Fig 94. »Plan och Facad Ritning öfwer Krono Fågelset invid
Fiemösand«. upprättad 1837. Kriminalvårdsstyrelsen och dess före
gångare. Härnösand RA.

3.5.5

Landshäkte

Som ersättning för det förfallna landshäktet i
Ullånger upprördes, sannolikt på 1820-talet,2 ett nytt
sådant vid Härnösand strax norr om södra tullen.
Enligt en uppmätningsritning från 1837 (fig 94) bestod
anläggningen av en huvudbyggnad av sten i två
våningar, källare, vedbod, »cloak« samt »pålen« och
en brunn som var belägen utanför tomten.
Huvudbyggnadens yttermått var ca 20x11 m och
väggtjocklekarna varierande mellan ca 0,6 och 1,5 m.
De båda våningarna bestod vardera av två filer å f yra
rum grupperade kring en genomgående korridor i
husets längdaxel. Husets enda ingång låg på västra
gaveln. Innanför dörren låg till vänster ett kök med
spis och bakugn. Till höger fanns trappa upp till andra
våningen samt ett rum med spis sannolikt avsett för
vaktmanskapet.

2

Kallstenius Gottfrid: Härnösand (Västernorrlands Jämtlands,
Norrbottens och Västerbottens läns städer) Stockholm 1924. sid
9
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3.6 Merkantila byggnader
3.6.1

LILLA TULLENS BYGGNADER.

3.6.1.1 Tullstaketet
I och med införandet av »lilla tullen« år 1622 (se sid
24) påbjöds även uppförandet av tullstaket runt
städerna. Enligt tullordningen skulle dessa göras 8
alnar höga (= 4,75 m). I Härnösand synes arbetet med
staketet, kompletterat med en bom över sundet, ha
påbörjats 1628. Sannolikt är det denna anläggning som
visas på den äldsta stadskartan (fig 20). Tre år senare
talas om byggandet av tullstuga och vakthus vid
sundets norra del.3 Redan 1641 omtalas att staketet,
som synes ha bestått av en valig gärdsgård,4 blåst
omkull och att allmogen i utbyte mot frihet från vidare
staketbyggande åtagit sig att uppföra en ny tullstuga
vid södra tullen intill färjkarlsgården. Staketets
sträckning framgår av fig 95. Kompromissavtalet bröts
emellertid av landshövdingen redan året därpå, genom
att allmogen återigen åläggs att bygga tullstaketet.
Detta skedde 1649 efter ritningar av conductören Eric
Ericsson,5 som möjligen själv inspekterat arbetet.6 Om
sträckningen av detta staket, är ingenting
känt men i den mån det blivit färdigställt, torde det ha
anslutit till den i 1648 års plan (fig 27) tänkta utform
ningen.7 Varaktighet och stabilitet blev inte känne
tecknande för detta staket, som år 1674, antag
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ligen i ramponerat tillstånd, använts till häxbål. Även
detta staket förefaller ha haft formen av en gärdsgård ty
Säbrå allmoge åläggs att prestera av vart mantal 4 lass
gärdsel och 1 lass stör »istället för staketet de togo till
bålarna, där trollpackorna brändes«.8 Staden som helst
av allt ville slippa staketet, hävdade att detta var
onödigt eftersom tullinkomsterna på den säd och hö,
som infördes till staden från Härnön, endast uppgick
till 2 öre per år. Guvernören hade också år 1674 befriat

3
4
5
6

7

8

Bucht I, sid 62-63. Byggnadsskyldigheten åvilade »landet«, dvs.
allmogen i landskapet Ångermanland.
Bucht I, sid 89.
Ångermanlands dorpbok 1648 12/12, 1649 5/6.
Brev från Kungl Maj:t 1648 29/11, vari borgmästare och råd
uppmanas bistå Eric Ericsson med staketets »fortfarande« till
vatten. Varjk borgare bör ge honom några dagars kost.
Någon bekräftelse på att staketet blivit färdigbyggt och i v eder
börlig ordning godkänt har inte stått att få, eftersom dom
böckerna i vilka denna förrrättning borde ha noterats, intê finns
bevarade för den aktuella tiden.
Ångermanlands dombok 1675.

Staden från skyldigheten att vidmakthålla staketet.9
Lättnaden blev dock inte lång ty 1676 kunde tull
inspektör Ratkin uppvisa en landshövdingeresolution
vari borgerskapet befalldes att ofördröjligen låta upp
rätta staketet.1 Huruvida detta lett till några praktiska
åtgärder och i vad mån Säbråbornas gärdsel och störar
kommit till användning är obekant. Under åren 168992 uppföres emellertid ett nytt staket av utskottsbräder
och sågbakar på underlag av stockar. Detta staket, söm
hade fyra portar, torde var det som synes på 1699 års
karta (fig 30).2 Staketet synes, åtminstone delvis, ha
blivit skadat vid de stora bränderna1710 och 1714 och
dessutom till stora delar omkullblåst så att år 1715 »var
och en har obehindrad passage till sin gård utan att
anmäla sig i tullen«.3
Efter branden 1721 skulle borgerskapet även återuppföra staketet vilket var klart 1730.4Vid södra tullen
var en port uppförd och de övriga öppningarna till
stängdes med låsbara bommar.5 Staketet bestod av
»balkar«, var och en 14 alnar lång (8,3 m), bestående av
tre par i jorden nedslagna stolpar, med en fyllning av
horisontellt liggande granstockar. Stolparna var upptill
förbundna med fastspikade slanor samt försedda med
snedställda stöttor. Hela längden exkl. portarna, var ca
600 famnar (= 1070 m).6
År 1804 betecknas södra tullporten som förfallen
och 1807 försåldes den till rivning.7
Om staketets vidare öden är inte mycket känt. Lilla
tullen slopades 1810 men staketet förefaller ändå ha
bibehållits någon tid därefter.8

3.6.1.2 Tullhus och bryggor
Ända sedan lilla tullens inrättande på 1620-talet
synes det ha funnits två tullplatser i staden.9 Den södra
var belägen på fastlandssidan vid tullbommens land
fäste (se fig 20) och senare vid brons landfäste. Denna
tull kontrollerade den tillförsel som kom landvägen
medan sjötrafiken hade att angöra den norra tullen som
var belägen på »Tullholmen« vilken senare samman
växte med Kronholmen och kom att utgöra dennas
norra udde. (se fig 30) Vid norra tullen uppfördes den
första tullstugan i början av 1630-talet.1 Till denna
hörde även en angöringsbrygga på vilken
reparationsarbeten omtalas 1684. Vid det ryska
angreppet 1721 torde anläggningen ha förstörts att
döma av en uppgift från 1722 om att norra tullstugebyggnaden skulle nybyggas.2 Detta skedde också men
så dåligt att de tre borgare som åtagit sig att utföra
arbetet år 1730 ålades att utföra omfattande repara
tioner. Samma år nybyggdes även tullbryggan av

timmer. Denna ägde bestånd fram till 1800 då man
påbörjar en ersättningsbyggnad av sten .3
Vid tullstaketets norra port byggdes år 1738 en vaktstuga med innermåtten ca 9 X 9 alnar (= 5,3 X 5,3 m)
och höjden 4Vi aln (= 2,7 m). 1746 betecknades den
som bofällig och magistraten anmodade övertull
inspektören Salborg att låta riva stugan eller åtmin
stone flytta den till ett annat ställe längre norrut vilket
bedömdes som »så mycket nödvändigare som flera
personer dels redan byggt, dels fått utsyning till
nybyggnad på sidan och norr om stugan.«4
Södra tullporten var belägen invid tomt nr 500 på
1783 års karta där den betecknas »Landt Tull och Accis
Tomt«. Om dess byggnader är ingenting bekant.

9
1
2

Städers besvär, 1675 eller senare, RA.
Härnösands dombok 1676 14/10.
Härnösands dombok 1689 18/2 samt 1692 22/9. Sistnämnda
datum meddelas att staketet är färdigt och att borgerskapet vill
leverera det ifrån sig. Det vanliga förfarandet vid byggnads
företag som angick både staden och landet, var att landet upp
förde anläggningen i fråga medan staden tog på sig ansvar för
underhållet. Rörande tullstaketet synes således landets skyldig
heter ha ansetts blivit fullgjorda i och med anläggningen av det
första staketet.
Se även Bucht I, sid 88-89.
3 Härnösands dombok 1715 7/9.
4 Härnösands dombok 1730 9/11.
5 Härnösands dombok 1726 17/8 samt 1730 20/2 och 2/5. Tull
porten bestod av två stora körportar och en mindre gångport.
6 Härnösands dombok 1742 16/1 och 27/10. En stor del av staketet
hade blåst omkull. Nybyggnad av en balk, beräknades kosta
minst 10 daler kopparmynt.
7 Härnösands dombok 1804 20/5, 1807 23/5 och 28/5.
8 1819 omtalas att »illasinnader personer sönderslagit fensterne å
de wid staqveten här i st aden upförde Wakt-Courer...« (Magist
ratens kungörelse 1819 12/6).
9 Tullnären Berger begär att magistraten skall utfärda ett intyg som
visar att det i Härnösand alltid har funnits två tullstugor. Den ena
norr i staden, den andra söderut på fasta landet. Härnösands
dombok 167421/3.
1 Bucht I, sid 63.
2 Domkapitlets protokoll 1722 13/6 uppger att tre personer
erbjudit sig att för 600 d kmt uppföra »Tullstugubygningen
bestående af 2-ne rum, det ena 9 och det andra 7 alnar långt till
Spisar och bakugn golv tak fönster dörrar spisel lås nycklar
bänkar och en spikfast säng«.
3 Härnösands dombok 1684 12/11 samt 1723 11/9.
Härnösands dombok 1684 12/11, 1730 2/5, 8/6, 1731 17/3 samt
1799 23/11 och 1801 13/4.
4 Härnösands dombok 1738 18/12, 1739 10/1, 1746 31/5, 1764
30/5.
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Fig 96. Härnösands tullförvaltareboställe. T.h. skymtar Sehlstcdtska
gården uppförd på 1820-talet. Teckning av Elias Sehlstedt omkr.
1850. (Efter Hofrén).

3.6.2 Stora sjötullens byggnader
När Härnösand år 1765 erhöll stapelrättigheter ålåg
det staden att anordna lämpliga lokaler för stora sjö
tullen vars personal hade att kontrollera allt export
gods som passerade staden. För detta ändamål hade
inköpts en gård vid Sjögatan, söder om lilla torget
(tomt nr 227 på 1783 års karta, fig 35). Efter vissa
reparationer och nybyggnad av ett packhus, så beläget
på tomten att det kunde »stå eldfri å ömse sidor«,
beräknades gården kunna tillträdas sommaren 1770.
Man beräknade kunna använda stadens vågbod som
var i ett »fullkomligt bestånd«.5 Vägen mellan beslut
en »skeppsbrygga« anläggas.6 1777 var sjötull1772 diskuteras ånyo packhusbyggnaden, som denna
gång även avses inrymma våghus. Det skulle få måtten
14,5 X 9 aln (=8,6 X 5,3 m). De båda byggnadsråd
männen utsågs att uppföra byggnaden så att den »till
stadens nytta och prydnad och i synnerhet till
seglations och trafikerändes bekvämlighet tjäna
kunde«. På tullförvaltare Schlyters förslag avstod man
dock från det planerade takvedstaket till förmån för ett
brädtak på »italienskt« vis. Utanför huset skulle även
en »skeppsbrygga« anläggas.6 1777 var sjötull
byggnaden i så dåligt skick att den inte kunde bebos av
116

tullförvaltaren, som erhöll hyresersättning av staden i
avvaktan på reparation. Fyra år senare hade man så
beslutat sig för en nybyggnad i enlighet med en ritning
uppgjord av stadsbyggmästaren Svedberg.7
När det ovan omtalade pack- och våghuset stod klart
är inte bekant. Möjligen skedde det omkring 1780 ty
1783 omtalas att en järnvåg nyligen anlagts i staden.
Denna torde ha betjänat de ångermanländska järn
brukens exportprodukter och alltså tillhört stora sjö
tullen.8 Av en brandförsäkringsvärdering 1828 framgår
itt huset gjorts ungefär dubbelt så stort som det först
planerade och att järnvågen inrymts där. År 1802 va r
huset i behov av reparation, bl.a. beslöts att knutarna
skulle klädas med bräder. Det anmärktes även på att
vågbodens stengolv sjunkit så att tröskeln nu var mer
än Vi aln hög. Huset torde ha rivits i samband med
5
6

Härnösands dombok 1770 22/1.
Härnösands dombok 1772 23/3. Med »italienskt« tak avses
detsamma som »säteritak«, dvs sadeltak uppdelat i tv å takfall
förenade genom ett vertikalt väggstycke.

7
8

Härnösands dombok 1777 24/5, 1781 22/10.
Härnösands dombok 1783 30/7.

Benämning
Byggnadstid
Uppgiftsår
Material
Värde
Våningar
läge

Hernösands stads packhus och jernvågs byggnad
ca 1780
1828 (brandförsäkring nr 2793)
grantimmer
200 d
1
tomt nr 227 - 1783 års karta

Exteriör
längd
bredd
höjd t röste
taktäckning

11,9m
8,9
7,1
tegel

Interiör
rum
portar

3 (packhus och tvenne vågbodar)
3

uppförandet av en år 1838 beslutad nybyggnad av
»vågbod, packhus och confiscationsmagazin under ett
tak« på den för ändamålet inköpta s.k Hernellska
tomten.9
Kajanläggningen utanför byggnaden skulle dess
utom byggas ut och förbindas med en redan befintlig
kaj på norra sidan, varefter hela den utvidgade kajan
läggningen skulle beklädas med 3"-bräder. 1830
betecknas »tullbryggan« som förfallen varför den

Benämning
Byggnadsår
Uppgiftsår
Material
Värde
Våningar
Läge

Tullförvaltareboställe
1780-talet
1828 (brandförsäkring nr 2792)
grantimmer
750 d
1 + vind
tomt nr 227 - 1783 års karta, tomt nr 144 - 1860 års
karta.

Exteriör
längd
bredd
höjd t röste
stenfot
taktyp
taktäckning
skorstenar
fönster 1 :a v
vind
port
anm

18,4 m
9,2
8,3
0,9
sadeltak
tegel
2
11
2
1
taklist

skulle byggas upp helt ånyo utan begagnande av något
gammalt virke samt kläs med 3"-bräder. En trappa
med ledstänger skulle även anordnas på kortsidan mot
Sehlstedtska gården (tomt nr 143 - 1860 års karta, fig
43) i.
Byggnaden finns avbildad i en teckning av Elias
Sehlstedt utförd någon gång omkring 1850.2 Denna
visar huset med valmade gavelrösten, en takkupa med
fönster placerad över entrén och ett runt vindsfönster
(det andra skymt) på södra gaveln.3 Byggnaden har
brädpanel och släta knutlådor. Utanför entrén som är
vänd mot gårdssidan, syns en stor förstugubro med två
breda trappflykter, den ena vinkelrät mot entrén, den
andra parallell med fasaden. Byggnaden uppges ha
rivits omkring år 1900.4

3.6.3

Vågbod, packhus, m m.

Packarlaven vid torget kan möjligen dateras till
1600-talets mitt. På Tessins karta (ca 1648, fig 24) finns
en kajanläggning kombinerad med en byggnad i sin
södra ände. Denna byggnad (om färdigbyggd eller
blott planerad vid karteringstillfället må vara osagt),
bör rimligen kunna tolkas som en vågbod. 1664 beslöts
om uppförandet av en ny vågbod vilken torde vara
densamma som finns inritad på 1699 års karta (fig 30).
Denna byggnad står med tre sidor ute i vattnet och har
planmåtten ca 8,5 X 8,5 m. Denna synes ha gått för
lorad vid 1710 års brand varefter en ersättningsbyggnad innefattande såväl vågbod som mätarehus,
uppförd 1720, gick samma öde tillmötes 1721.5 1724
omtalas ånyo arbeten på en vågbod i vilken även

Interiör
rum 1 :a vån
vinden
dörrar 1 :a vån
vind
köksspis
kakelugnar 1 :a v
vind
fotpanel
väggar

Uthus

7 (6 rum + förstuga)
1
6 halvfranska
1 halvfransk, 3 »stämda«
1
6 (kakel)
1 ka kel, 1 teg el
samtliga rum
spatlade väggar målade med vattenfärg i
samtliga rum
10,7x5,3x5,6 m. av trä, täckt m bräder.
värde 50 d.

9
1

2
3
4
5

Magistratens kungörelse 1802 13/3.
Oeconomie & politieprotocoll 1838 24/11.
jfr 1860 års karta, tomt 86 och 144, soni visar en kajlängd av ca 38
m.
Oeconomie & politie protocoll 1830 10/3.
Datering och attribuering enligt Hofrén, Härnösand, sid 54
Dessa fönster kan vara sekundära eftersom de inte finns
omnämnda i brandförsäkringsvärderingen.
Hofrén, Härnösand, sid 54.
Bucht I, sid 259. Under åren 1710-20 hade en av borgmästarens
sjöbodar använts som »vägarhus«. Härnösands dombok 1719
20/6, 1720 5/9, 17/10.
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Av de båda panoramabilderna från 1833 respektive
1854 (fig 49 och 51) framgår att byggnaden haft brutet
tak med övre takfallet valmat (fig 97). I dagligt tal
synes byggnaden ha gått under benämningen »stads
huset« (se sid 122 not 6).
1862 betecknas byggnaden som »ett träruckel och
med tegeltak... för hela torget vanprydande näste« 9.
Den torde ha rivits ungefär vid denna tidpunkt för att
ge plats åt det nya landsstatshuset som stod färdigt
1863.

*mm. .

Fig 97. Residenset och »stadshuset« Î833. Detalj nr fig 49.

kvarnhuset provisoriskt inrymdes. Denna bod befanns
redan 1729 för liten 6 varför man beslöt flytta den till
norra tullen för att där användas som »konfiskations
bod«. Därefter skulle en ny och rymligare vågbod
uppföras på det gamla stället. Denna stod klar 1736
och hade betingat ett pris av 677 d kmt vilket inklu
derade rivningen av den gamla boden.7 1779 hade även
denna bod tydligen tjänat ut ty detta år beslöt
magistraten att uppföra en ny byggnad vid torget »gent
emot och i symmetri med« handelsman Sellstedts gård
(tomt nr 276, 1783 års karta, fig 35). Denna avsågs
inrymma vågbod, vagnslider och spruthus samt
auktionskammare och arrest.8

Benämning
Byggnadsår
Uppgiftsår
Läge
Material
våningar

Auktionskammare, Fängelse och spruthus
1783
1828 (brandförsäkring nr 2791)
Tomt nr 290 - 1783 års karta, vid stora torget
grantimmer
2 -1- ett vindsrum

3.6.4 Marknadsbodar
Ända sedan äldsta tid torde staden ha anlagt salu
bodar, som uthyrts till främmande handelsmän vid
marknaderna. I samband med Västernorrländska
kommissionens besök år 1670, beslöts att bodar och
stånd skulle ställas på torget och att. staden skulle
uppbära tomtören för dessa.
1696 beslöts att bodarna skulle uppföras »tvärt över
torget på det stället som residenset stått och likaså
utföre till sjön med tvenne bodrader, att en tjänlig gång
eller gata däremellan bliver, då ock därhos en mätare
bod kan uppsättas som nödigt är«. På detta sätt kunde
torgplatsen bli helt öppen och »vågboden samt
packarebron göres oförhindrad«. Dessa bodar upp
fördes 1699. De gick förlorade vid branden 1710. Det
fanns även privatägda bodar på andra ställen i staden

6

Exteriör
längd
bredd
höjd t röste
taktäckning
skorstenar
portar
fönster

23,7 m
10,1
10,4
bräder
2
6
3 i 1 :a vån, 11 i 2:a, 2 på vinden

Interiör
ant rum 1 :a vån
2:a vån
vind
kakelugnar
väggar
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3 (arrestrum, spruthus, lider)
3(1 arrestrum, 2 för auktionsförvaltningen)
1 arre strum
samtliga rum utom spruthus och lider
spatlade väggar målade m vattenfärg, samtl rum
utom spruthus och lider

7

8

9

Bucht II sid 12, antyder möjligheten av att 1724 års arbeten
endast gällde reparation av den 1720 anlagda boden vilken då
endast skulle ha skadats vid branden 1721. Förhållandet att
boden redan efter fem år befanns vara för liten styrker Buchts
hypotes.
Härnösands dombok 1729 24/3, 5/5, 1734 3/11, 1736 7/1.
Flyttningen av den gamla boden till norra tullen tycks inte ha
blivit av. 1744 omtalas att den måste flyttas från den tomt
nedanför arresten där ekonomibyggnader för stadskällaren skulle
uppföras. Härnösands dombok 1744 13/10.
Härnösands dombok 1779 25/10. Att funktionen »vågbod« inte
omnämns 1828 tyder på att man endast nyttjat en våganläggning,
nämligen den vid stora sjötullen.
Åslund Daniel* Minnen från Hernösand och En färd på Ånger
manälven. Sundsvall 1862. sid 9.
Byggnaden var grönmålad redan 1836. Se Hofrén: Elias Ferdi
nand Kempes dagbok, sid 161, där huset beskrivs som »en ruskig
grönmålad byggnad, avsedd för arest m.m.*«

Fig 98. Offentliga byggnader vid Stortorget 17Î0. i vattenbrynet
ligger vågboden. Gatubodkomplexet avgränsar torget at öster (nedåt
på bilden) och flankeras av fånghuset i söder och rådhuset i norr.

men dessa fick inte hyras ut till främmande köpmän
om inte stadens egna bodar vid torget först blivit
uthyrda 1. Några nya bodar tycks inte ha blivit upp
satta förrän under 1720-talets senare del. Under
mellantiden har man sannolikt begagnat sig av provi
soriska brädstånd, som demonterats efter marknadens
slut 2. 1728 hade två bodrader om sammanlagt 10
bodar byggts upp på samma plats som de tidigare.
Bodarna var försedda med golv och innertak.
Dessa bodar flyttades 1778 ett stycke in mot guldoch silfverarbetaren Michael Hammarbergs tomt (nr
284 på 1783 års karta, fig 35). Den så åstadkomna
byggnaden beskrivs av Hülphers som en »Wid torget
öfwer Marknads bodarne... på pelare upsatt 40 aln lång
och 18 aln bred byggning med 10 rum på undre och 4
på öfre bottn, hwaruti Cancellie, Contoir och Ränteri,
med fiere ämbets=rum blifwit inrättade« 3. Efter det
att kanslitet år 1804 flyttats till residenset för
såldes byggnaden året därpå till källarmästaren
Anders Rydkvist för 500 rdr riksgälds 4. Om huset
omedelbart bortflyttades från tomten är inte känt med
senast 1828 måste det ha blivit borttaget5.

Konungzholmen ett kornhuus opsättias skall«. Två år
senare rapporteras »kornhuset« vara i det närmaste
färdigt. Byggnaden tycks ha varit belägen nära den
plats som nyttjades för skeppsbyggeriet eftersom man
1650 uttrycker önskemål om att »konungsboden«
skulle få förbli på sitt dåvarande ställe eftersom man,
om andras bodar flyttades skulle erhålla plats nog för
skeppsbyggnaden 6. 1666 betecknas boden som för
fallen varför en ny skall uppbyggas till kommande vår.

1

2
3

4
5

3.6.5 Kronomagasin
De äldsta magasinen för kronouppbörden torde ha
varit belägna på nuvarande Kronholmen i anslutning
till den s.k. kungsgården. Första gången ett sådant
magasin direkt omtalas är 1646 då den gamla boden
befunnits så »elak« att kronans persedlar tagit skada.
Kungl Maj:t önskar därför att »här på Crone- eller

6

Härnösands dombok 1650 12/3, 1670 V-norrl kommissionens
handlingar 1.Härnösands dombok 1696 25/4, 10/10, 1703 16/9.
Magistratens kopiebok 1696 1/4.
Härnösands dombok 1714 25/10. Det meddelas att de sju under
hösten uppsatta stånden skulle nedtagas.
Härnösands dombok 1778 15/6.
Hülphers a a sid 32. måtten stämmer väl överens med 1783 års
tomtkarta som anger tomtytan till 731 aln \
Härnösands oeconomie dombok 1805 19/7.
Bucht II, sid 111 uppger att byggnaden funnits kvar ännu 1945
medan Hofrén: Stadsplan och bebyggelseformer, sid 58, menar
att det Martinska huset, som 1923 stod på tomten skulle vara
uppfört vid 1800-talets början. Bägge uppgifterna synas vara
felaktiga ty av brandförsäkringsvärderingarna nr 575-77 upp
rättade 1828 framgår att tomten 283 ägts av Elisabet Saltgren och
tomterna 284 och 285 av köpmannen H C Saltgren. Alla tre
tomterna torde ha betraktats som en enda gårdsenhet eftersom de
angivna byggnadsmåtten inte stämmer överens med tomtmåtten.
På tomt 283 uppges dels ett envåningshus med måtten 27 X 10
alnar samt ett tvåvåningshus med måtten 14 x 7 alnar. Inget av
dessa kan vara identiskt med vare sig kanslibyggnaden eller det
stora i två våningar uppförda Martinska huset.
Angermanlands dombok 1646 24/3, 1/12, 1648 12/12, 1650 22/5.
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Fig 99. Kronomagazin af sten. Detalj av Charta öfwer en wret vid
Hernösands stad...af fattad 1786 af Pehr Ahr Fougt. Lantmäteri
verkets arkiv Gävle.

Fig 100 Södra inseglingen till Härnösand 1736. Detalj av Distance
mätning på hafsisen från Arnö Landet till Hernösand stad... för
rättad in mart: 1736. överlantmäterimyndighetens arkiv, Härnö
sand. Vidlyftiga handl. 4.

Den nya boden repareras 1683 och uppges 1693 ha haft
tre våningar. 1697 utbjudes »gamla kronohärberget på
andra sidan sundet« till salu för 20 d kmt. Auktion på
»gamla kronoboden på Holmen« bestående av två
delar tillhörande Ångermanlands bägge fögderier för
rättades 1707 och två år senare inköper handelsmannen
Petter Nerbelius den tomt »som gamla kronoboden
varit byggd på, vid den s.k. Kronoholmen« 7. Ett nytt
kronomagasin, med obekant belägenhet fanns senast
1710 då borgmästaren mottog en nyckel till »maga
sinet« och en till »stora träboden« 8.
Något kronomagasin omtalas sedan inte förrän 1776
i samband med dragkampen mellan Sundsvall och
Härnösand rörande val av plats för länets kronobränneri. I en partsinlaga från Härnösand beskrivs det
i staden belägna kronomagasinet som ett »stort och
prydeligt Magazin af sten... består af fiere våningar,
och är i fullkomligt stånd med luckor och jerndörrar...
rymmande fiere tusen tunnor... kan med ringa kostnad
förlängas på en gafvel til rum för hela länets till
bränning anslagne 7000 tunnor« Vidare uppges att det
»nu i två år å rad innehaft och hyser ännu en och
samma Eder Kongl Maj:ts Kronotionde Spanmål ifrån
Ångermanland, och det med sådan säkerhet för ohyra
och all annor skada at på de tu åren icke varit minsta
mindermät« 9.
Den senare uppgiften tyder på att detta stenmagasin
skulle ha uppförts under 1770-talet. Magasinet var
beläget på fastlandssidan mellan Nattviken 1 och norra

landsvägen ett stycke norr om hospitalet. Om den
ovan föreslagna dateringen är riktig har stenmagasinet
haft en föregångare, sanolikt av trä, på ungefär samma
plats och uppenbarligen av betydande dimensioner att
döma av en år 1736 upprättad karta över södra
inseglingen till Härnösand. Kartan upptar nämligen
fyra byggnader tjänliga som landmärken nämligen
kyrkan, rådhuset, väderkvarnen och magasinet, (fig
100).
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Ångermanlands dombok 1666 22/9, Härnösands dombok 1690
15/7, 1693 22/2, 1697 25/2, 1707 8/7, 1710 3/10.
Härnösands dombok 1710 3/10. Tre år tidigare hade det stipu
lerats att det till magasinen skulle vara tre lås till vilka en nyckel
skulle innehas av landshövdingen, en av borgmästare och råd,
samt en av kronobefallningsmannen i orten. Härnösands dom
bok 1707 8/7.
brev från Härnösands magistrat till Kunel Maj :t, inkommet 1775
20/12, RA
Jöhan Nordlander har framlagt hypotesen att namnet »Nattviken« kommer av att det vid viken kan ha legat en »Nattstuga«
som tjänat som härbärge för marknadsbesökare etc. Nordlander
Johan: Om betydelsen av namnet Nattviken (Från Härnösand
och dess omnejd II) Härnösand 1922. sid 21.

3.7 Publika byggnader och
anläggningar.
3.7.1 Stadsträdgården
Initiativen som ledde fram till anläggandet av en
stadsträdgård var rent nyttobetonade. 1752 uttalas det
önskvärda i att »få e n skicklig trädgårdsdräng söder
ifrån för att hantera krydd- och trädgårdar« till vilken
någon del av stadens donationsjord skulle kunna upp
låtas. Man hade tydligen ringa framgång ty 1767
beslöts att »annonsera i avisorna« om någon trädgårds
mästare vore villig att slå sig ned i Härnösand för att
undervisa i kålgårdars rätta skötsel.2 Stadsträdgården
kom så att inrättas 1768 på stadens bekostnad.
Hiilphers (1780) uppger att den upptagit en yta av 5
tunnland och nyttjats »så til ortens, som hitkommande
BrunnsGästers beqwämlighet och promenade...
Genom alléer, häckar och wilda träns plantering, samt
åtskillige jordfrukter, har den blifwit både nyttig och
prydelig« 3. Trädgårdens funktion av parkanläggning
finns således redan tidigt markerad. 1770 erhöll träd
gårdsmästaren rätten att som avlöningsförstärkning
hålla krögeri och matservering i stadsträdgårdsbyggningen. Byggnadens övre våning fick dock inte
användas, den skulle stå till magistratens disposition 4.
Krögerirättigheterna indrogs emellertid på grund av
»en hoper oordentligheter« redan efter två år och 1775
uppsades trädgårdsmästaren, som låtit trädgården, för
falla. I samband med uppsägningen redovisas stadens
omkostnader för trädgården varvid framgår att man
1768 ombesörjt dikning, plöjning och platsens
»uppsnörande« (= utstakning) - vilket bekräftar
Hiilphers uppgift om 1768 som anläggningsår-, 1769
hade fruktträd inköpts för 369 d kmt, drivbänkar
byggts m.m. Året därpå byggdes en sten trumma och
utfördes sprängningsarbeten. 1771 omnämnes »dal
karlsdagsverken« och 1773 hade staden hållit föda åt 59
fattiga barn som sysselsatts med rensning och andra
trädgårdsarbeten, (jfr sid 26).5 Det har redan nämnts
att trädgårdens karaktär av representativ miljö, »staden
till prydnad«, förefaller ha tillmätts stor betydelse.
Detta intryck förstärks av att magistraten år 1781 på
förslag av den även på det estetiska området initiativ
rike landshövdingen Bunge, beslutat att stadsträd
gården av symmetriskäl borde utvidgas åt söder6.
Någon situationsplan över anläggingen finns veterligen
inte bevarad. Trädgården omgavs av ett plank med fyra
portar, belägna vid stadskyrkan. Portstolparna var av
sten och kalkputsade 7.
Huvudbyggnaden var som tidigare nämnts uppförd i
två våningar. 1798 omtalas brädslagning av byggnaden
samt underhåll av spisar och kakelugnar. 1796 uppges
huset innehålla fem boningsrum medan man 1823 i

samband med att arrendeauktion utlyses, uppger att
byggnaden består av rum och kök på bottenvåningen
samt sal och kammare »wäl tapetserade« på övre
våningen 8. Dessutom fanns fähus, källare »såwäl f ör
arrendatorns egit behof, som til Jordfrukternas
bewarande öfwer wintern«, och »nödige uthus«.9 1837
omtalas även ett stall som nyttjades av Härnöns lant
befolkning vid deras besök i staden.1

3.7.2 Brunnshuset
Stadens hälsobrunn hade varit i bruk sedani740-talet
(se sid 26). Hiilpers uppger (1780) att »Et stort
brunns=hus med korswirke 2 wåningar högt, har i
sednare år... blifwit upbygdt« 2. Detta var beläget på
tomt nr 599 enl 1783 års karta, (fig 35) och där ritats
med måtten 29Vi X 10 aln (= 17,4 X 5,9 m)3.
Byggnaden beskrivs år 1837 av Elias Ferdinand Kempe
som »en simpel träbyggning, tom nere öch med en
rymlig sal uppe, som kallas Brunnssalong... Det är
uppfört av resvirke, täckt av en enkel brädfordring och
innehåller 2 bottnar, i den nedre finnes en järnhaltig
källa, som tämligen mycket anlitas. Den övre våningen
begagnas till promenadplats, då vädret ej tillåter en att
taga behövlig motion ute i den mitt emot liggande

2
3

4

5
6
7
8

9
•1
2
3

Härnösands dombok 1752 24/8, 1767 4/11.
Hiilphers, a.a. sid 41. Ambitionen att verka för trädgårds
odlingens främjande framgår t.ex. av magistratens kungörelse
1771 9/3 som meddelar att »Trädgårdsmästaren Hintz för inne
varande år försedt sig med goda och pålitliga krydd- och träd
gårdsfrön, så att stadens invånare hos honom thermed för billigt
pris blifva betjenta och kunna undvika att från andra orter sig
sådant behov sig förskaffa«.
Härnösands dombok 1770 21/5. Det stadgades särskilt att vinför
säljning inte kunde tillåtas eftersom denna var ett stadskällarens
privilegium.
Härnösands dombok 1772 12/3, 1777 23/4.
Härnösands dombok 1781 28/4
Härnösands dombok 1794 7/4
Magistratens kungörelser 1796 24/2, 1820 28/10, 1823 12/5.
Härnösands dombok 1798 26/3. Eftersom ingen nybyggnation
finns omtalad, är det sannolikt fråga om samma hus trots de
skiljaktiga uppgifterna om antalçt rum. I det första fallet har
möjligen någon förstuga medräknats. Trädgården, som var
stadens egendom, utarrenderades på perioder av varierande
längd, ofta 10 år.
Magistratens kungörelse 1796 24/2
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1837 22/3.
Hiilphers aa sid 41. Bucht II, sid 91, uppger byggnadsåret 1764.
alnmåtten finns utsatta på kartan. Eftersom tomtytan i den till
kartan hörande tomtförteckningen uppges till 312 aln 2 torde de
utsatta måtten gälla byggnaden.
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»Gröna gången«. Fönster saknas, men ersättas med
gluggar, som stängas med luckor. Det hela ser inga
lunda inbjudande ut«. Kempe nämner också att »dags
ljuset trängde in genom alla möjliga springor, som
fanns i stor mängd vid luckorna och t.o.m. i
väggarna« 4. Det är alltså tydligt att byggnaden varit av
mycket enkel beskaffenhet och avsedd att användas
endast under den varma årstiden. Förutom sin
funktion som lokal för brunnsgästerna användes
brunnshuset för framträdanden av kringresande teater
sällskap och dylika arrangemang 5. Brunnshuset kan
alltså inte sägas ha haft någon framträdande represen
tativ karaktär. När några av stadens ledande borgare år
1838 i maj månad önskar anordna ett »sällskapsspek
takel« för att samla in pengar till de fattiga, väljer man
inte brunnshuset som lokal utan påpekar att man efter
som ingen »tjenlig local« finns att tillgå, önskar hyra en
sal uppe på det s.k. »Stadshusets« vind.6

3.7.3 Castellet.
År 1789 väcktes förslag om att strax nedanför den
s.k. djäknehögen uppföra ett »litet tyghus i form av
castell med åttkantig timring«. Handelsmannen
Anders Hellström åtog sig att mot en ersättning av 40
rdr »i ett för allt« bygga castellet av korsvirke och
bräder och med åttkantig plan. Nästa år påbörjades
arbetet med grundmurens uppförande och avslutades
under sommaren med att byggnaden oljemålades.7
Castellet finns avbildat på en vretkarta från 1790 (fig
101) av vilken framgår att byggnaden placerats uppe på
djäknehögens krön. Castellets läge framgår även av
panoramabilden från 1833 (fig 49). Vretkartan visar en
polygonal byggnad försedd med ett fönster på var sida.
taket är högt och spetsigt och försett med en hög
flaggstång. Byggnaden torde huvudsakligen ha använts
som förrådsbyggnad för stadens kanoner och dylikt
materiel. En viktig anledning till att den placerats på
den svårtillgängliga men välexponerade platsen uppe
på högen, torde vara att man även avsett att nyttja
byggnaden för ceremoniella ändamål såsom flaggning
och kanonsaluter8. Castellet revs år 1878 i samband
med navigationsskolans anläggande 9.
I en uppgift från 1923 uppges att castellet varit »en
åttkantig byggnad af timmer, brädklädd och målad i
tegelimitation. Den var ungefär 25 fot (= 7,4 m) hög
och hade pyramidformigt tak med flaggstång i toppen.
Rundt tornets fot voro kanonerna uppställda på en
skansartad brygga« 1.
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Fig 101. Castellet i Härnösand. Detalj ur Charta öfver Stadsjorden
Hof ...affattad 1790...af Daniel Laurin. Förvaras i Landmäteriverkets arkiv, Gävle.
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7
8

9
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Hofrén Manne, Elias Ferdinand Kempes dagbok, sid 198.
Exempelvis upplåts brunnshuset 1813 till en hr Zitterkopf »at
begagnas för dess Perspective Theater« varvid han för varje upp
fört lustspel skall betala 2 rdr Beo till staden. (Härnösands
oeconomie & politie protokoll 1813 16/8). Den föreställning i
Brunnshuset, som Kempe bevistade, utgjorde ett omväxlande
program av jonglörkonster, tyngdlyftning harpospel och sång av
små tyska visor. Gruppen leddes av en herr Petterson vars »lilla
dotter väcker mycket deltagande på grund av hennes oskyldiga
yttre och medlidande över hennes kommande yrke«.
Med »stadshuset« avsågs auktionskammarbyggnaden vid stora
torget. Tillståndsgivningen uppsköts för vidare utredning efter
som det kunde hävdas att »spektaklet« kunde innebära ökad
brandrisk vilket var särskilt allvarligt med tanke på att det i
auktionskammaren som var inrymd i sa mma byggnad förvarades
värdefullt gods. (Härnösands oeconomie & politie protocoll
1838 16/5.
Härnösands dombok 1789 22/10, 2/11, 1790 31/5,4/8.
jfr 1825 års förslag till ny brandordning art 6 § 2, vari skjut
ning med kanon förbjudes inom staketet. År 1790, i sam
band med att freden mellan Sverige och Ryssland skulle högtidlighållas, meddelades att eftersom »någon illumination här i
staden ej skulle künna utan äventyr anställas« fastställdes att man
skulle avlossa »ett tillräckligt antal skott om morgonen från
castellet, west då tillika flaggas«.
Härnösands dombok 1790 8/9.
Bucht II, sid 126.
Hofrén Manne, Härnösand Stadsplan och bebyggelseformer,
(Ahnlund-Carlgren, Härnösand, Stockholm 1923 sid 54).

Fig 102. Situationsplan över Kronobränneriet i Härnösand 1788.

Upprättad av Lars Hertsberg. Lantmäteriverkets arkiv, Gävle.

3.8 Näringslivets byggnader och
anläggningar
3.8.1 Kronobränneriet
I februari 1776 utsågs plats för det året innan
beslutade kronobränneriet i Härnösand. Främst på
grund av den goda tillgången till färskvatten samt det
för sjötransporter gynnsamma läget, valdes området
kring Gerestabäckens utlopp i S ödra sundet. Redan i
mars samma år synes byggnadsarbetena ha kommit
igång och den 30/11 meddelas att bränneriet är i drift
och att brännvin och drank sedan flera dagar varit till
salu 2. Det är frapperande med vilken hastighet detta
byggnadsföretag kunde genomföras sett mot bak
grunden av det mycket måttliga tempo som vanligtvis

präglade byggnadsverksamheten. Bränneriets bygg
nadsbestånd framgår av en karta upprättad april/maj
1788, året efter det anläggningen togs ur drift (fig 102)

2

Härnösands dombok 1776 24/2, 18/3 samt magistratens kun
görelse 30/11.
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De på kartan markerade byggnaderna och anlägg
ningarna är:
nr
1
2
3
4
5-6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

.22
23
24
25

benämning

byggn.år mått, lxb:

Brännerihuset
Charakters Byggning, 2 vån
uti hvilken betjeningen bodt
2 drankkammare
husbehofskällare
Båhl wärk med brygga
Trummor från bränneriet till
kanalen
Vattentrummor från kanalen
till bränneriet
Sprut- och materielhus
Stall och vagnhus
Vedgård
Kryddgård
Bränneriplanen
Den ompålade canalen eller
s k Jeresta Bäcken
2 bryggor över kanalen
Fähus
Svinhus
Smedja, obrukbar
Lagerkällare för brännvin med
magasin och 2 -ne bottnar
ovanpå
en ifrån övre magasinsbotten
till nr 22 i luften gående
brygga^
Spanmålsmagasin
Magasins och källarbryggor
Vedgård
Smedja

1776
1777

43,6X10,8
28,1X10,5

höjd t. takfot
9,8 m
29 varv

1784

1781
1778

10,7X4,2
21,1X10,7 4 4,8

1783
1783
1776

9,9x 3,9
4,6X4,0

1778

25,2X11,9

1778

18,7x1 1,9

1784

4,8X4,2

I det ovan omtalade syneprotokollet beskrivs
byggnaderna som följer:
1. Brännerihuset var uppfört av stolpar och bräder och
var rödfärgat. Det var indelat i tre avdelningar: Bränn
hus, Brygghus och Pumphus. Brännhuset inrymde två
pannor uppsatta mot en innervägg av tegel. Pumphuset
innehöll 10 pumpar av vilka två försörjde den på andra
våningen liggande mäskvinden med vatten, och åtta
tjänstgjorde som kylvattenpumpar. Ovanpå pump
huset låg ett gröpemagasin med en förstuga från vilken
en trappa ledde upp till vinden. På vinden fanns portar
på båda gavlarna försedda med vindspel för upphissning av gröpet.
2. Caractersbyggningen, stod på en 0,7-0,9 m hög
stenfot, var 29 timmervarv hög till takfoten och hade
ett 20 varv högt röste. Den var helt rödfärgad, täckt
med bräder och hade brädpanel på norra långsidan och
östra gaveln. 1793 betecknas panelningen som illa
gjord. Det påpekas även att byggnaden är »illa timra d
eller hophuggen« och att grunden skadas av tjälen.
Vinden hade ett fönster på vardera gaveln samt fyra
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vindskupor med fönster och var indelad i sex rum för
»betjeningen och drängarne«. De båda andra
våningarnas rumsindelning framgår av nedanstående
planer, som rekonstruerats med ledning av måttuppgifter i syneprotokollen (fig 103).
Mellan »caractersbyggningen« och brännerihuset
fanns ett rödmålat »spillerplank« (= spjälstaket) med
en stor dubbelport omgiven av två mindre portar.

Byggnadsåren samt nedanstående byggnadsbeskrivningar är
hämtade ur ett syneprotokoll, odaterat men efter 1786 och
sannolikt före 1793. Ett syneprotokoll från detta år upptar bygg
naderna i ett betydligt sämre skick än vad som är fallet i det
odateräde protokollet. Möjligen är detta upprättat i samband
med karteringen 1788. Numreringen av byggnaderna stämmer
dock inte överens mellan karta och syneprotokoll. (Bränneri
m.fl. direktioners handlingar. E. Inkomna handlingar. Fastig
hetshandlingar. Härnösand. RA)
av detta utrymme upptar vagnslidret 4 x 10,7 m.

Rum

Kök

Kök

Sal

Rum
övre våningen

Rum

Sal

Rum

Bagar
stuga

Rum

Rum

Förstuga

Biand
kammare

Förstuga

Förmak

Rum

Rum

Kontor
i

Bottenvåningen,
Biandkammarens fönster
försett med järngaller.

Fig 103 . Kronobränneriets »Caractersbyggning«

21,8m

1793 uppges »Caractersbyggningen« vara bebodd av
kronomagasinförvaltaren, vaktmästaren och drängar
na, vilket torde betyda att det var övervåningen och
vinden som var bebodda. De övriga rummen, med
undantag för »Bagar- och Bryggstugrummen« varmed
torde förstås bottenvåningens bagarstuga och »Biand
kammare«, var i så dåligt skick att de inte kunde bebos
utan reparationer. De nyttjades därför som visthus.
Från år 1800 var det av biskop Nordin inrättade bok
tryckeriet inrymt i byggnaden. Tryckeriet flyttades
1812 (sid 62) varefter huset möjligen rivits.
4. Husbehovskällare, var välvd av gråsten.
10. Sprut- och materielhus, av stolpar och bräder med
pulpettak mot det ovannämnda vagnshuset, var
indelat i tre rum varav det ena hyste bränneriverkets
brandspruta.
11. Stall och vagnshus, var timrat och täckt med
bräder. Stallet var inrett för tio hästar. Vinden som
sträckte sig även över vagnshuset nyttjades som
höskulle och kunde rymma en tredjedel av årsbehovet
av hö. År 1783 uppsattes en hölada täckt med takved,
intill stallet.
17. Fähus, var timrat och täckt med utskottsbräder.
Det hade inredning för tre kreatur.
18. Svinhus, var timrat och täckt med takved.
19. Gamla smedjan, byggd av stolpar och bräder.
Betecknas som alldeles obrukbar och har »i sednare
åren blifvit nyttjad til kohlhus«.
20. Lagerkällare och spannmmalsmagasin. Magasinet
som var uppfört ovanpå källaren bestod av två
våningar inredda med spannmålslårar och försedda
med vädringsluckor. Källaren vars tak vilade på ett
bjälklag var försedd med en svale av bräder.
22. Spannmålsmagasin, bestod av tre våningar inredda
med spannmålslårar och försedda med vädringsluckor
på gångjärn. Magasinet var även utrustat med en
»uppfordringsmaskin«, som kunde nyttjas till alla

våningarna. Från den nedersta våningen gick en 24
alnar (= 14,3 m) lång »Communications Brygga« till
det förstnämnda magasinet (nr 20).
25. Nya smedjan, var timrad och täckt med takved.

3.8.2 Linne- och tobaksfabrik
Som lokal för den år 1741 privilegierade linne
fabriken 5 inköptes 1742 gården på tomt nr 256 enligt
1783 års karta. Mangårdsbyggnaden reparerades varvid
ytterväggarna brädslogs, nytt torvtak pålades och
kakelugnar insattes i vissa rum. Troligen inrymdes
förutom fabrikslokaler även tjänstebostad för fabriks
chefen i huset. 1752 meddelades att byggnaden var i så
bofälligt skick att den borde rivas och återuppbyggas.
Detta torde dock inte ha skett ty 1765 uppges taket,
som nu var täckt med takved, vara i så d åligt skick att
det bedömdes som brandfärligt. I samband med
fabrikens likvidation 1772 synes byggnaden ha försålts
på auktion. Ingenting tyder på att några mer omfat
tande arrangemang vidtagits vid husets omändring till
fabrik utan i allt väsentligt torde det ha behållit sin
karaktär av boningshus. På stadens tomtkarta, upp
rättad 11 år senare, benämnes tomten »Tobaks
Fabrique«. Hülphers (1780) uppger att ett »Tobaks=
spinneri, som blef transp, hit ifrån Nyköping 1756,
och en tid drifwits af Rådm. Lenaeus, är 1778 försålt
på Auktion, samt af Stadens handlande inropadt,
hwilka nu åter låta sätta det i stånd« 6. Detta istånd-

5
6

Uppgifterna är, där ej annat anges, hämtade ur Bucht II, sid 253
ff.
Hülphers, a.a. sid 31 not g.
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sättande hade emellertid inte skett 1784 och därefter
omtalas tobaksfabriken ej vidare. Det är dock tydligt
att det var på den gamla linnefabrikens tomt verk
samheten skulle bedrivas, men i ett riyanskaffat hus
som tidigare använts av stora sjötullskammaren.7.
Detta synes senare ha flyttats till Kronholmen där det
benämnts »Fabrikshuset«. Om det kommit att
inrymma någon i större skala bedriven verksamhet är
okänt men knappast troligt. 1817 såldes det fallfärdiga
huset på auktion med förbehåll att köparen inom två
månader skulle ha rivit det.8

3.8.3

Kronholmen

Ända sedan 1600-talet hade strid stått mellan
Härnösands stad och Bondsjö by angående ägande
rätten till Kronholmen. Enligt ett häradsrättsutslag
1717 avgjordes tvisten så att Kronholmen skulle
betraktas som kronoegendom men med nyttjanderätt
för staden 9. Det är möjligt att denna oklarhet i äganderättsligt avseende bidragit till att Kronholmen i så ringa
omfattning kom att bebyggas med gårdar. Andra till
bakahållande skäl kan ha varit rent praktiska, t.ex.
svårigheter att ordna kreatursbete etc. Generellt kan
sägas att Kronholmen kom att användas för sådana
verksamheter som av utrymmes- och brandsäkerhets
skäl etc, inte lämpligen kunde bedrivas inne i. staden.
Den avgjort viktigaste var skeppsbyggeriet som
omnämnts i det föregående (sid 33). Benämningen
»skeppsvarv« förefaller inte helt adekvat eftersom
verksamheten inte bedrevs kontinuerligt och de per
manenta anläggningarna var mycket obetydliga. På en
karta över Kronholmen från 1751 används beteck
ningen »Skieppsbyggerie Plats«, (fig 104), med en enda
byggnad, en »Material Bod«. Åtminstone tidvis, hörde
även en smedja till anläggningen K På 1783 års karta
(fig 35) upptas två byggnader »skieppshwarfsbyggning« (tomt 539), samt »skjeppsmaterialshus«
(tomt 547). Det enda byggnadsföretag som därutöver
är känt, är ett avträde vartill byggnadstillstånd erhölls
1829 2 .
Förutom tullstugan finns på 1699 års karta (fig 30)
ingen gårdsbebyggelse alls på Kronholmen. På kartan
från 1751 (fig 104) upptas dock en bredvid tullstuga
belägen
gård,
tillhörig
handelsman
Olov
Hapstadius 3.
Därutöver finns en gård tillhörig »fabriqueuren och
färgaren« Jonas Löfdahl. Dennes färgeri var uppfört
1750 omfattade även ett lärftstryckeri för blå färg
vartill planerades ett flanells- och kassianstryckeri 4.
Löfdahl avled 1753 och bouppteckningen efter
honom (13/8) upptar följande fasta egendom:
126

Af ofri tomt, består af föliande åbygnad:
en bygning af furutimbér och 3-ne spisrum neml. et
kiök och 2 kamrar
. 60 0
rdr
en dito af grantimber, 2 wåningar hög, 3 camrar
hvaraf allenast en är färdig, en materialbod i samma
byggning, samt hvälfd källare inunder
550
fähuset med 1 cam mare af furutimbér iämte fönster 400
o murar hvartill och hörer fölliande redskap och
wärktyg
1 större kopparkyp, 13 åhr brukad
300
1 mi ndre dito, 2 åhr gammal
200
\ kittel 1 åhr gammal
130
1 di to 9 åhr gammal
97.16
1 lit en lös kittel m.m.
27
Mangelhuset af korswerke och bräder med heruti
warande hästmangel och dess tillbehör
1200
1 rahm 45 alnar lång
60
bräder plank omkring gården samt spir Planck wid
kryddgårdarne
120.
1 ga mmalt5 fähus och stall iämte hemlighus utom
gården
700

7

8

9
1

2
3

4

5

Härnösands oeconomie & politie protocoll 1816 8/7 uppger att
fabrikshuset på Kronholmen som »warit i flera år lemnadt utan
tillsyn och nu är så förfallet at i synnerhet taket såsom betäckt
med näfver hvarpå takwed till en del saknas utgör ett lätt bränn
bart ämne... okänt om huset tillhör staden eller någon enskild..«
Om ingen ägare anmälde sig skulle huset betraktas som stadens
egendom eftersom »detta hus i fordna tider warit nyttjat till stora
sjötullskammarens behof men sedermera blifwit på det ställe det
nu står flyttadt för att til tobaksfabriques inrättning användas«.
Möjligen rör det sig om en föregångare till det packhus som
uppfördes ca 1780 (jfr sid 116).
En blyertsanteckning på magistratens kungörelse 1816 9/11
meddelar att »den 4 martii 1817 försåldes fabriqveshuset till
Bystedt för 89 rdr beo«.
Bucht I, sid 246.
Härnösands dombok 1713 6/5, uppger att en smedja på Kronholmen »där skeppsbyggeriet äger rum« brunnit föregående natt.
Vidare upptas i bouppteckningen efter J C Kempes hustru 1838
8/5 bl.a. »smedjan på kronholmen« värderad till 50 rdr.
Härnösands oeconomie & politie dombok 1829 28/9.
Bucht II, sid 198 och 489. Vilka byggnader som fanns på gården
har inte kunnat fastställas. Bucht uppger att Hapstadius avlidit
1752. Någon bouppteckning har dock inte kunnat återfinnas..
Bucht II, sid 271. Någon anläggning av de båda sistnämnda
slagen uppgavs inte finnas tidigare vare sig i Å ngermanland eller
Jämtland.
Adjektivet »gammalt« behöver inte betyda att huset länge, har
stått på en och samma plats. Timrade hus är i princip ett modul
system där den minsta enheten består av den knuthuggna
stocken. Om ett hus betecknas som »gammalt«, bör detta främst
tolkas sorrç ett omdöme om husets dåliga kvalité eller ålder
domliga utseende, däremot inte som ett bevis för att tomten på
vilken den befiftner sig, sedan länge varit bebyggd. Jfr de vid
synerätter vanliga besluten om att bofälliga byggnader skall rivas
och återuppbyggas. I praktiken torde detta oftast ha inneburit att
timmerbyggnaden demonterats varefter skadade delar ersatts
med nya och byggnaden återuppstått som en kombination av
gammalt och nytt.
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Gården var inhägnad av ett brädplank och kring
kryddgårdarna fanns ett »spir Planck« (= spjälstaket).
Hela färgerianläggningen värderades vid detta tillfälle
till 3714 d kmt. Därtill kom en »stamp med hus uti
Älandsåhn« värderad till 150 d kmt. 1823 (24/4)
omnämns åter färgeriet i bouppteckningen efter

»Fabriqueuren« Anders Wikström. Gården anges där
vara nr 1 i 6:e kvarteret och värderas till 1350 rdr.
Färgeriet hade tillkommit trots motstånd från
borgerskapet, som deklarerat uppfattningen att privat
bebyggelse på Kronholmen inte borde tillåtas eftersom
denna kunde komma att inkräkta på det utrymme som
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behövdes för skeppsbyggeriet. 1783 beslöts att Kronholmen skulle utses att vara stadens »ständiga varv«
och att varvsområdet skulle inhägnas med gärdsgård.
Ännu 1816 avslås ansökan om att få en gårdstomt
utsynad under hänvisning till att gårdsbyggnad på
Kronholmen tills vidare skulle anstå eftersom platsen
var bestämd att nyttjas för skeppsvarvets behov 6 (jfr
kartor sid 134)
Under 1820- och 30- talen förekommer en mängd
ansökningar om att få använda områden på Kronholmen för upplag av bräder.
1834 beviljades J C Kempe tillstånd att »vid den s.k.
Bränneriviken,
»öster
om
änkefru
Bystedts
bränneri 7, få uppföra ett 18 X 14 alnar (=10,7 X 8,3
m) stort »Tvätt- och bykhus« vartill kom ett område
»för segelduksgarns blekning«. För ändamålet utsågs
en tomt »på 10 alnars afstånd från fru Bystedts
bränneri österut en längd efter sjöstranden af 50 alnar
och en bredd 20 alnar« 8.

ram. Det första påvisbara initiativet till bryggeri
bedrivet i större skala, härrör från 1798 d å intressen
terna i stadens bryggeri beviljades tillstånd att hålla
värdshus i anslutning till bryggeriet. Året därpå upp
sattes bryggeriet vid Gerestaån 4. Bryggeriet synes ha
ägts av staden ty 1801 omtalas ett hyres- och arrende
kontrakt där bryggaren Jacob Röhl arrenderar
bryggeriet, som benämns »Jakobsborg«, på tio år. Av
obekant anledning nedlades driften snart eller möjligen
kom den aldrig igång eftersom det till 2000 rdr
värderade bryggeriet år 1803 nedsattes till 1500 rdr
med liänvisning till att det inte var i drift 5. 1828 avslås
en ansökan från styrmannen Ol Lindblom om att få

6

3.8.4 Väderkvarnar
Bland de äldsta beläggen för att väderkvarnar funnits
i Härnösand, är avbildningar av en sådan, på Suecia
Antiqua bilden från ca 1690 (fig 34) samt på 1699 års
karta (fig 30). Båda visar en på Kronholmen belägen
stubbkvarn 9 om vilken inga närmare data är kända. 1
Under 1700-talet omtalas väderkvarnar flera gånger,
dock inte på Kronholmen utan på det norr i staden
belägna »väderkvarnsberget« som säges ha varit plats
för väderkvarn sedan urminnes tider. År 1792 inköper
lektor Hellzén en gammal förfallen väderkvarn i
mening att rusta upp den. Detta företag betecknar de
äldste som »patriotiskt« och av stort värde för den
fattigare befolkningen som inte har råd att med häst
eller båtskjuts fara till andra kvarnar 2,1 anslutning till
kvarnen fanns i regel även bostad för mjölnaren.
Ingenting tyder på att det samtidigt funnits flera
kvarnar. När den mer avancerade »holländska« kvarn
typen introduceras i Härnösand är okänt. En sådan
»på holländskt sätt byggd och med 3-ne par stenar
försedd Wäderqvarn« försåldes dock på auktion år
1821 tillsammans med »tillhörande Byggning
bestående af 2-ne kamrar och kök jämte wedbod, fähus
och Badstuga samt en rymlig tomt med kryddgårds
land« 3.

3.8.5 Bryggeri
Under äldre tid torde bryggningen av öl och
»dricka« i stort sett ha skötts inom självhushållningens
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Bucht II sid 271 samt Härnösands dombok 1783 30/7 och
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1816 13/5.
Tillstånd till anläggandet av detta bränneri - efter vilket den s.k.
Bränneri tjärnen torde vara uppkallad - lämnades till källar
mästare Bystedt år 1816. Besvär anfördes av de båda delägarna i
färgeriet Nordström och Wikström, men synes inte ha lett till
någon omprövning. Härnösands oeconomie & politie protocoll
1816 22/4, 6/5.'
Härnösands oeconomie & politie protocoll 1834 6/10.
Med stubbkvarn avses en väderkvarn med hela kvarnhuset
vridbart kring en i marken fäst vertikal axel (»stubbe«). Denna
kvarntyp är den äldsta och torde ha introducerats i Sverige under
1300-talet. Se Palm Bertil och Olsson Anders, ölandskvarnar.
(Kalmar län, Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. 1955.
Kalmar 1955)
1686 omtalas dock »väderkvarnsstället« och »väderkvarns
seglen«. 1690 omnämns »gamla väderkvarnen«, vilket tyder på
att väderkvarnar inte varit någon ny företeelse vid denna tid.
Härnösands dombok 1686 8/3, 13/3, 1690 22/10. Observera att
någon väderkvarn inte finns angiven på 1751 års karta över
Kronholmen (fig 104).
Härnösands dombok 1792 18/6, 1796 22/3, 1798 23/4. Sist
nämnda datum beslöts att kvarnen måste inhägnas till före
kommande av att betande kreatur skulle skadas av vingarna.
Magistratens kungörelse 1821 22/1. Med »holländsk« typ menas
en kvarn, i regel av betydligt större dimensioner än stubb
kvarnen, där kvarnbyggnaden är fast medan vingar och drivmekanism är anslutna till en vridbar huv, som kan ställas in efter
den rådande vindriktningen. Palm - Olsson: a.a.
I vad mån kvarstående byggnader från kronobränneriets tid
utnyttjades är oklart. När man i p rotokollen använder uttrycket
»bryggeriet uppsattes« behöver detta inte tolkas som att en ny
byggnad uppfördes. »Uppsattes« kan också syfta enbart på den
tekniska apparaturen.. Jfr bouppteckningarna efter hantverkare
där det klart framgår att »werkstaden« endast betecknar material
och redskap, jnte byggnaden. I detta fall torde det dock vara
fråga om helt nya lokaler eftersom man 1799 meddelar att bryg
geriet blivit uppsatt »på jord i H ov«. Härnösands dombok 1798
19/11 och 1799 11/11.
Härnösands dombok 1801 19/10 samt 1803 15/11. Röhls före
gångare som bryggare hette Jacob Gilljam.
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Fig 105. Torg och gator.
1 - Stora gatan
2 - Långgatan, M eliangatan
3 - Lilla torget, Bondtorget
4 - Kyrkogatan
5 - Ö stanbäcksgatan
6 - Repslagargatan, Brännerigatan, Hofsgatan
7 - Stora torget
8 - Sjögatan

inrätta ett mindre bryggeri för »öl och swagdricka till
afsalu«. Större framgång hade handlanden Stenholm
som 1832 beviljades ett liknande tillstånd med hän
visning till att det inte finns något bryggeri i staden och
att ett sådant skulle vara nyttigt i synnerhet för de
»mindre förmögna« i staden 6.

3.9 Gator
Äldre tiders gator skilde sig i hög grad från nutidens
permanentade och väldränerade kommunikations
leder. Under största delen av den tidsperiod som här
beskrives, kan merparten av stadens gatunät knappast
karakteriseras som annat än mellanrum mellan bygg
naderna genom vilka körsel med häst och vagn/släde,
beroende på årstid och väderlek, var mer eller mindre
möjlig.7 Myndigheternas omsorger rörande gatubyggnadsväsendet syftade följaktligen främst till ökad
framkomlighet. Uppfattingen av gaturummet som
estetisk och representativ miljö (paradgator o.d.) till
hör senare tider och man bör observera att uttryck

sådana som »staden till prydnad« i 1600- och 1700talens vokabulär innehåller mer av hygiensiska och
kommunikationstekniska
än
arkitekturestetiska
värderingar.
Påbud om stenläggning av gatorna förekommer först
i samband med planregleringsförslagen vid 1600-talets
mitt 8. Varje gårdsägare svarade därvid för den del av
gatan som gränsade till hans fastighet medan torgen var

6
7
8

Härnösands oeconomie & politie protocoll 1828 18/12, 1832
10/9
jfr sid 36 (gästgiveriet)
Härnösands dombok 1658 3/5. »Borgerskapet tillsades att var
och en belägger sina gator till midsommar«.
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stadens angelägenhet 9. Alltså saknades möjligheter att
bedriva ett planmässigt gatuunderhåll eftersom verk
ställigheten av påbuden var beroende av d en enskilde
gårdsägarens goda vilja och ekonomiska förmåga. Det
är följaktligen svårt att, annat än punktvis, följa
utvecklingen på detta område.
Stora torget, stadens representativa centrum, torde
ha blivit stenlagt under 1700-talets första år I. Ett
flertal gånger under 1600-talets senare hälft omtalas
Stora Gatans stenläggande eller, som ett provisorium i
avvaktan på stenläggning, fyllning med granris och
sand. År 1698 påbjudes byggande av rännstenar vid
Stora Gatan, vilket synes vara första gången sådana
omnämnes i Härnösand 2.
Nästa stenläggningsprojekt gäller Kyrkogatans
sträckning från bron och upp till kyrkan, samt
»kyrkobacken«, varmed torde avses det öppna
området norr om kyrkan, där Kyrkogatan mynnar.
Arbeten där omtalas 1699 och 1702 3.
Från 1700-talets mitt,'då stadens återuppbyggnad
efter 1721 års brand kan anses vara slutförd (jfr sid 61),
intensifieras ambitionerna att rusta upp gatunätet. 1751
omtalas bergsprängningsarbeten för iståndsättande av
stora gatan »norr i staden« 4. Magistratens många
uppmaningar kombinerade med hot om vitesföre
läggande för tredskande gårdsägare, var föga fram
gångsrika. 1763 urskuldar sig borgerskapet genom att
som skäl till sin senfärdighet, ange brist på arbetsfolk
samt bristande kunskap i stenläggning. Magistraten
beslutar då sätta upp en arbetsstyrka av fem försvars
karlar, som mot betalning skall slutföra sten
läggningen 5. Den första yrkesmannen i branschen får
staden 1773-74 då gatuläggaren Erik Spångberg
inflyttar från Stockholm 6. Engagerandet av en yrkes
man synes ha haft en välgörande effekt på stenlägg
ningsarbetet, som före 1778 torde ha blivit full
bordat 7. Glädjen häröver kan inte ha blivit långvarig
ty redan 1810 klagas över att »stadens stenlagda gator
överallt är bristfälliga och på åtskilliga ställen nästan
ofarbara« 8. I själva verket torde det ha dröjt ända
fram till 1800-talets senare del, då gatubyggnadsväsendet överförts i kommunal regi, innan frågan om
gatuunderhållet blev tillfredsställande löst.
I de rikhaltiga notiserna om gatuläggning före
kommer ingen gång uppgifter om huggen sten och man
torde därför kunna anta att det varit kullersten som
använts såväl till gator som rännstenar.
En notis från 1741 antyder att täljsten el. likn.
kommit till användning i någon utsträckning 9 (Jfr sid
84 ang. stenläggningen mellan kyrkan och stegporten
1729/30.
Reglerna för snöröjning på gatorna torde före 1807
varit analoga med dem som gällt för gatubyggnad och
underhåll. I den detta år utfärdade byggnadsordningen
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stadgas att gator och gränder skall hållas farbara till
minst 3/4 av deras bredd K År 1811 preciserades
bestämmelserna så att den mot husvägg eller plank
uppskottade snödrivan fick uppta en bredd av högst
IV2 aln (= 0,9 m), och att under natten fallen snö
skulle vara bortskottad före kl. 12.00 2. Snöskottning
på allmänna platser och plogning av vissa delar av
vägarna ut mot Härnön, var magistratens angelägen
het 3. Dräneringsanordningar av annat slag än ränn
stenar var mycket sparsamt förekommande. Vid 1700talets slut omtalas dräneringstrummor dragna under
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Byggnadsskyldigheten rörande gator synes ha kodifierats först
genom byggnadsordningen 1807. Där stadgas att tomtägaren
skall fylla och stenlägga gatan utefter tomtens hela längd och
intill mitten av gatan. Gränsar tomten mot ett torg ska tomt
ägaren bygga 9 alnar (= 5,3 m) ut ifrån tomtgränsen. För den
övriga ytan svarar magistraten. (Kongl. Majrts nådiga bygg
nads =Ordning, för Staden Hernösand; gifwen Stockholms slott
den 18 augusti 1807. Art. III, § 2.) Bestämmelserna torde ha varit
jämförbara även under 1600- och 1700-talen.
Två personer hade oaktat Kungl Maj:ts förordning av år 1681
vilken föreskrev att svin skulle vara ringade den tid tjälen går ur
jorden, låtit sina svin gå oringade, varigenom stora torget »som
mest bör vara färdigt, till en del upprotat blivet« (Härnösands
dombok 1701 29/4)
Härnösands dombok. 1698 30/4
Härnösands dombok 1699 5/4 och 1702 23/4.
Härnösands dombok 1751 2/5
Härnösands dombok 1763 12/11
Härnösands dombok 1773 1/11 och 1774 18/4. Spångberg finns
inte upptagen i borgarlängden. Han torde dock ha förblivit verk
sam i H ärnösand att döma av en bouppteckning över hans änka,
upprättad i Härnösand 1812 22/1. Enligt Bucht II, sid 500, avled
Spångberg 1809 vid 83 års ålder. Några yrkesmän med titulaturen
»gatuläggare« e likn förekommer sedan inte i källorna.
1778 påminner magistraten om nödvändigheten av att hålla gator
och rännstenar rena. Detta bidrar inte bara till »allmän snygghet,
anständighet och sundhet«. Det håller också gatorna vid makt så
att de inte »inom kort åter måste uppbrytas, och ånyo stenläggas,
som dock med så mycken kostnad nyligen skett«. Härnösands
magistrats kungörelse 1778 30/5.
Härnösands magistrats kungörelser 1810 30/6.
»Ibland the på gatorne lagde stenar, finnes gryt til sina henar,
eller hwättiestenar, som idoghet och eftertanka kunde mångfalt
bättre nyttia, än til gatlägning; men nu måste kiöpmannen ifrån
andre orter,11 h itföra sådane brynstenar«. Ehrenmalm Arwid,
Resa genom Wäster=Norrland til Åsehle lappmark, Anstäld uti
julii månad 1741. Med en Geographisk Charta aftagen wid
samma tilfälle. Stockholm 1743. sid 61.
Kongl Maj:ts nådiga byggnads=Ordning för Hernösand, 1807.
art 3, § 8.
Härnösands magistrats kungörelse 1811 8/3.
Snöplogningen lades varje år ut på entreprenadauktion. Området
vid kyrkan skottades åtminstone fram till 1773 av fattighus
hjonen (jfr sid 26).

några hus vid storgatan. Trummorna synas ha haft till
uppgift att leda regn- och smältvatten från den högt
belägna gårdsplanen vid storgatans övre sida, under
huset och gatan, via motsvarande trumma under det
mitt emot liggande huset, och ut i någon rännsten.4
År 1807 omtalas att det genom rådman Getings gård
och under husen, (tomt nr 314, 315, på 1783 års karta),
rinner en bäck vilket på stadens bekostnad skall
avhjälpas på billigaste sätt. 5. Sannolikt skedde detta
genom anläggandet av en stentrumma 6.
Med hänsyn till de transportmedel och den trafikin
tensitet som förekom under äldre tider, fanns inget
behov av detaljregleringar av den »normala« trafiken.
De regler som formulerades gällde främst stävjande av
hänsynslös framfart. I Härnösand omtalas enkel
riktning av gator första gången 1791, då det stadgas att

drängarna vid persontransporter till kyrkan om
söndagarna, vid färden till kyrkan skall åka uppför
kyrkbacken och efter att ha avlämnat sina passagerare,
på återvägen nyttja den s.k. Färgarebacken. På mot
svarande sätt skulle vid hämtning, drängarna köra
Färgarebacken upp och kyrkbacken ned 7. Till följd av
att magistratens flera gånger utfärdade förordningar
om »warsamt och stilla körande å stadens gator«, inte
åtlyddes, stadgades 1818 om en hastighetsbegränsning
innebärande förbud mot körning fortare än i »så
kalladt lunk«, vilken tilläts vintertid om hästen var
försedd med »bjällror eller klocka«. Om hästen inte
var försedd med sådan signalanordning fick den inte
köras fortare än »gående« 8. Särskilda regler för hur
vattenkörseln vid eldsvådor skulle organiseras, före
skrevs i 1771 års brandordning 9.
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Lektor Sahlbergs trumma inunder »dess nyligen uppsatta
byggning« förorsakade vattenflöde på storgatan. Denne har om
vårarna besvär av vatten i s in källare och det har inte hjälpt att ta
upp en brunn vid gatan. Han får nu tillstånd att gräva en vatten
trumma snett över gatan till den plats där lektor Valangers
trumma vidtar. Sahlberg skall ansvara för att gatans stenläggning
inte skadas. Härnösands dombok 1786 8/11 och 1787 3/9.
Uppenbarligen rör det sig om en kvarleva av den gamla östan
bäcken. Härnösands magistrats protocoll i e konomiska ärenden
1807 2/7.
Vid grävingsarbeten i ö stanbäcksgatan påträffades på 1930-talet
en avloppstrumma som kan vara den ovan omtalade. Länsmuseet-Murberget. Bildarkivet: Härnösand.
bestämmelserna motiverades av att drängarna vid kyrkfärderna så
»ovarsamt och öfwerdådigt färdas att förbigående folk deraf som
oftast äro i yttersta fara«. Härnösands magistrats kungörelse
1796 4/12.
Härnösands magistrats kungörelser, 1818 odaterad.
Brandordning för Hernösands stad, upprättad 1771, art 6, § 1113.
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3.10 Broar
3.10.1 Stadsbron
Första gången som planer på en fast förbindelse
mellan staden och fastlandet kommer till uttryck, 1 ä r i
1648 års planregleringsförslag. Som tidigare nämnts
skedde verkställandet av denna i ett mycket måttligt
tempo och ännu 1653 synes färjeförbindelsen utgående
från Stortorget ha varit i bruk.2 Bron torde emellertid
ha stått klar 1658, ty på landsting detta år begär och
anhåller »Landsens fullmäktige« stadens kvittens på att
bron såväl som tullstaketet blivit färdigbyggda och
godkända varefter »landets« byggnadsskyldighet upp
hör och staden för all framtid åtar sig underhålls
skyldigheten.3 Redan 1666 rivs dock denna överens
kommelse upp och »landet« åläggs underhållet av bro
delen mellan vindbron och fastlandet.4 Förlagan till
Suecia Antiquabilden ger en tämligen god bild av brons
utseende. Den var byggd av t rä och vilade på timrade
stenfyllda kistor.5 1707 försågs den med ledstänger.6
Ett förslag 1729 att bekläda bron med bräder ansågs
förmodligen alltför ekonomiskt omfattande och året
efter förklarades en sådan åtgärd onödig. År 17^2
inkläddes emellertid vindbrons stolpar.7 Mellan fast
landet och Mellanholmen där farleden gick fram, fanns
en öppningsbar klaff, som med ett vindspel kunde
höjas och därmed ge passage åt fartyg. Främst på
grund av landhöjningen skedde en besvärande
uppgrundning av farleden, som trots muddmuddringsarbeten 1707, 8 redan före 1700-talets mitt
blivit oanvändbar för större fartyg. Till följd härav
beslöts att vid en reparation 1745, »vinden« (=klaffen)
skulle kortas av och dimensioneras så att båtar och
»haxar« 9 kunde passera; detta »emedan numera ändå
inga stora fartyg flyta därigenom och ganska liten
inkomst därav faller«.1 Under 1730- och 40-talen
omtalas ofta brons dåliga skick och 1748 betecknas den
som delvis riskabel att använda t.o.m för ridande.2
Inför beslutet om en genomgripande reparation under
söktes möjligheterna av att helt ersätta bron med en
färja samt genom utfyllnad åstadkomma fast för
bindelse mellan Härnön och Mellanholmen. Trots de
betydande underhållskostnaderna tycks man dock ha
föredragit att reparera och bibehålla de gamla trä
broarna. 1751 hade man nybyggt brodelen mellan
Mellanholmen och vindbron. Hela denna del avsågs
förankras genom en ' fyllning av jord och sten.3 I
samband med ombyggnaden av den »inre« bron
(mellan Härnön och Mellanholmen) försågs även
denna med en »vindbro«.4 1783 års karta utvisar vind
broar på ömse sidor av Mellanholmen. Den äldsta,
d.v.s. mellan fastlandet och Mellanholmen ansågs
emellertid p.g.a. uppgrundningen onödig år 1799 och
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beslöts detta år att den skulle »igentimras«, dock så att
man skulle kunna färdas med båt inunder den 5. Den
»inre« vindbron reparerades grundligt 1803 6 o ch synes
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Jfr sid 45 ff.
»... säger sig Mårten hava gått till torget och låtit fähra sig över
sundet«. (Härnösands dombok 1655 29/1) (detta skedde 1653)
Ångermanlands landsting 1658 1/3.
Ångermanlands landsting 1666 16 - 19/2. För vindbron svarar
staden som även skall åtnjuta inkomsterna av densamma.
Härnösands dombok 1689 15/7.
Härnösands dombok 1707 8/6.
Härnösands dombok 1729 5/5, 1730 5/9, 1732 17/6.
Härnösands dombok 1707 8/6.
Haxe = flatbottnat, enmastat mindre fartyg, ibland däckat.
Typen, som härstammar från Österbotten, blev under 1700-talet
vanlig i bottenhavsområdet. Se Humbla Ph, Haxar och storbåtar.
(Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm årsbok 1944)

Härnösands dombok 1745 30/4.
Härnösands dombok 1748 7/9. Anledningen synes främst vara en
tvist angående underhållsskyldigheten av den brodel som
»landet« tidigare svarat för, d.v.s. mellan vindbron och fast
landet. 1751 löstes tvisten tilfälligt så att de fem på »lilla holmen«
boende borgarna åtagit sig underhållet av brodelen mellan »lilla
holmen« och tullen, mot att de blivit befriade från delaktighet i
ansvaret för de övriga broarna. (Härnösands dombok 1751 2/5.)
År 1755 meddelar emellertid kammarkollegium att det ifråga
varande underhållet skall åvila »landet«. (Härnösands dombok
1755 12/7.)
År 1752 avger skattebönderna Per Augustinsson i Kölva, Erik
Hansson i Solum och Nils Ersson i G ånsvik, Härnö socken, ett
vittnesmål där de berättar sig »aldrig annat hava hört och vetat,
än att deras förfäder såväl som samtliga härnöboarna ifrån
urminnes tid och av ålder till närvarande tid ständigt hållit var sin
stock till klädning på den nu tvistiga brobyggnaden här vid*
staden, varuti bemälte härnöbor haft sin del näst intill vinden, då
Säbrå socken sedermera tagit emot och svarat till fyllnaden ända
till tullen, men underbyggnaden med åsar har övre landet alltid
och på samma sätt underhållit. Dessa härnöbor hade sig även
noga bekant, att Gåda by tillägnat sig äganderätten såväl av
fiskevattnet från vindbron som den där mötande s.k. mindre
holmen, så att fastän 3 a 4 mindre gårdar på samma holme blivit
uppbyggda, äro tomterna icke desto mindre köpta av bemälte
Gåda by vars åboar ock tagit betalning för de på deras ägor
uppodlade vretaç liggande utom tullen in på bymarken. Härnö
sands dombok 1752 3/2.
3 Härnösands dombok 1750 18/4 och 1751 2/5.
4\ Förslaget härom väcktes av sex borgare som hade sina båtlänningar söder om bron och inte kunde komma igenom denna
med sina haxar lastade. De erbjöd sig själva bekosta vindbron.
(Härnösands dombok 1752 19/2). Anledningen till att den
befintliga vindbron inte användes omtalas inte. Rimligtvis borde
detta bero på att farleden därigenom var för grund. Enligt stads
planeförslaget »Tessin II« av år 1648 är maximidjupen på ömse
sidor ofti Mellanholmen 8 fot. Att man valt att bygga en helt ny
vindbro i s undet mellan Mellanholmen och Härnön tyder på att
man funnit denna sträckning av farleden vara lämpligare för
uppmuddring, än den som ledde genom den gamla vindbron.
Den kanal som byggdes på 1850-talet kom också att dras fram
här.
5 Härnösands dombok 1795 14/3
6 Härnösands dombok 1803 23/3

ha varit i bruk fram till 1840-talet då sundets uppgrundning nödvändiggjorde byggandet av en större
kanal för att möta de starkt ökade krav på hamnar och
sjötrafikanläggningar, som den ekonomiska expan
sionen vid 1800-talets mitt medförde. Planerna på att
genom en kanal förbinda södra sundet med det norra,
resulterade år 1838 i en av landshövdingen utförd
projektbeskrivning 7. Det dröjde dock in på 1850-talet
innan detta byggnadsföretag blev förverkligat.

3.10.2 Kyrkbron m.fl.
Kyrkbron, var belägen där gatan mellan Stortorget
och kyrkan skars av östanbäcken. Bron finns upp
tagen på den äldsta stadskartan från ca 1637 (fig 20).
Den torde från början ha varit byggd av träbjälkar på
landfästen av sten. År 1696 beslutar magistraten att
borgerskapet genom gångled ska »fylla kyrkobron
med sand och stenläggning på det hon må bli
varaktig« 8, vilket kan tyda på att man avsett att välva
bron. Detta blev tydligen inte utfört9 förrän 1751 då
bron även försågs med ledstänger av järn 1. Kyrkbron
finns inte upptagen på 1783 års karta. Sannolikt
ersattes den av en stentrumma vid Kyrkogatans för
längning mot sydost i samband med planutvidgningen
1768 2
Borgerskapets underhållsskyldighet omfattade även
en bro över Gerestabäcken samt en vid »staketporten
öster i staden« 3. Det torde på bägge ställena ha rört sig
om enkla träbroar.

»några alnar« för att lastade fartyg skulle kunna lägga
till
På ömse sidor om bron mellan mellanholmen och
fastlandet finns på 1699 års karta några stenkar
utritade. Dessa tjänade sannolikt huvudsakligen som
angöringsplatser för fartyg i väntan på broöppning och
torde ha varit konstruerade som timrade kistor fyllda
med sten 7. Stenkaren återfinns ej på 1783 års karta och
omnämnes ej heller efter 1719.
Merparten av all lossning och lastning av spannmål
och styckegods torde ha skett direkt vid handels
männens härbren och sjöbodar av vilka många var
belägna på fastlandssidan och holmarna eller ute i
vattnet. För lagring och utlastning av bräder tjänade
s.k. »bördwerken« 8, d.v.s. glest timrade stenfyllda
kistor helt eller delvis stående i vattnet. Dessa kunde ha
betydande dimensioner. På 1783 års karta har de
största ritats med måtten ca 23 X lim. Ibland kunde
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3.11 Kajer, bryggor.
Packarlaven vid Stortorget var under äldre tid
central kajanläggning för lastning/lossning av gods.
Den omtalas första gången år 1696 i sam band med en
reparation 4 men torde ha anlagts betydligt tidigare.
Möjligen kan dess ursprung äga samband med den
bom eller »fortullerij«, som magistraten år 1646
beslutar skall byggas vid torget, vid vilken »alla
bondebåtarna vid marknadstiden tillägga skola« 5. År
1750 är packarlaven i så dåligt skick att den måste
nybyggas från grunden. Den skulle nu få en längd av
fyra brädlängder norrut från vågboden. På 1783 års
karta är den för första gången avritad och har där en
längd av ca 17 m och bredden ca 7 m och är placerad
med ca halva bredden ute i vattnet. Sundets uppgrundning medförde att man 1791 beslöt bygga ut den
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Härnösands oeconomie & politie protocoll 1838 29/11
Härnösands dombok 1696 25/4
Härnösands dombok 1698 13/4. Omtalas en reparation av kyrk
bron med sten och »stora stockar«.
brev från lektorn i Härnösand Jakob Unaeus till biskop Göran
Wallin d.y. 1753 23/3. Förvaras i Linköpings stiftsbibliotek.
»Bron öfver bäcken til kjyrkan, är ock för tu år gjord af s ten hel
och hållen, med stenbåga inunder och ledstänger af jern, som
skola ditsättas.«
Härnösands magistrats kungörelse 1772 10/10 uppger att man år
1771 26/10 hade förbjudit tippning av sådant som kunde tjäna till
fyllning på andra ställen än bl.a. »stentrumman på nya kyrko
gatan« .
Härnösands dombok 1746 3/5 och 1738 10/6.
Härnösands dombok 1696 25/4.
Avskrift av dombok 1646 10/12, UUB Coll. Nordin 289. I
sammanhanget bör erinras om en skrivelse från Nicodemus
Tessin d.ä. uppläst på rådstugan 1648 8/3, där borgerskapet
uppmanas bygga en kran till »det pålverke som skall göras i
staden och över sundet«. (Härnösands dombok 1648 8/3). Med
pålverket »i staden« avses möjligen strandskoningar eller kajer i
anslutning till den uträtade strandlinje, som inritats på det av
drottning Christina i dec samma år fa stställda planregleringsförslaget. Det är tänkbart att denna äldsta »packarlave«
utgör den enda verkställda delen av den planerade strandlinjeuträtningen.
Härnösands dombok 1791 10/1.
1719 omtalas att stenkaret söder om vindbron förorsakats skador
av en skuta som legat vinterupplagd där, varvid kistan »blivit
förlorad av dess i hängande kablar«. Härnösands dombok 1719

6/6.
8

Olika stavningar förekommer. Eftersom ingen adekvat nutida
synonym har kunna hittas, används här den i k ällorna vanligast
förekommande benämningen.
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Fig 107. Kronholmen 1855. Härnösands byggnadsnämnds arkiv sign
Aa 6:3.

Fig 106. Kronholmen 1855. Härnösands byggnadsnämnds arkiv, sign
Aa 6:2.

»bördwerkena« vara kombinerade med härbren. Ett
sådant exempel syns på förlagan till Suecia Antiqua
bilden (fig 34) omedelbart ovanför hospitals
byggnaden. »Bördwerkena« var alltid privatägda och i
regel belägna på fastlandssidan eller Kronholmen. Det
förtjänar påpekas att dylika omlastningsanläggningar i
regel placerats så att de varit bekvämt åtkomliga för
fartyg vid öppet vatten och annars via tillfrusna vinter
vägar. Landsvägsnätet var ännu inte av sådan kvalité att
det lämpade sig för masstranport av tungt gods under
sommarhalvåret .9
Den under 1800-talet ökade träexporten från
Härnösand medförde ett starkt ökat antal besök av
barlastade fartyg som korn för att inta last. Problemet
med ett rationellt omhändertagande av de betydande
mängderna av barlaststen och -sand, från dessa fartyg
löstes år 1836 genom byggandet av en barlastkaj på
Kronholmen omedelbart söder om den gamla tullbryggan (fig 35).1 Anläggningen som planerats redan
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före 1807 2 bestod av en 88 alnar lång och 14 alnar bred
(52,3 X 8,3 m) kaj från vars norra ände en 3V2 aln (= 2
m) bred arm av obekant längd utgick, som nådde land
omedelbart söder om gamla tullbryggan. Från kajens
södra ände löpte en 81 aln (=48 m) lång arm som

9
1

2

Friberg Nils, Vägarna i Västernorrlands län I-II, Stockholm 1951.
Hur barlasthanteringen tidigare skötts är obekant. Antagligen
lämpades den överbord på något ställe på betryggande avstånd
från hamnen (jfr de till förekommande av sundets uppgrundning
ofta upprepade förbuden mot att föra ut avfall på sundet). Någon
regörelse för de samlade motiven för barlastkajanläggningen har
inte kunna påträffas men några äv de viktigaste faktorerna torde
ha varit följande: Lastningsproceduren förenklas därigenom att
förhalningen av fartyget från en avlägset liggande barlastvik till
kaj i bortfaller. Kajanläggningen kan under tiden den primärt
används för barlastlossning, nyttjas som förtöjningsplats för
fartyg som väntar på last o.d. När området som omsluts av kajen
blivit utfyllt har man »gratis« fått en ny utlastningskaj.
Se 1807 års byggnadsordning art 4 § 8

anslöt till land vid handelsmannen Norrboms sjöbod.
Kajens höjd över vattnet var 2 1/2 aln (=1,5 m) och
vilade på stenkistor liggande på 6 alnars (=3,6 m)
avstånd från varandra. För att effektivt täta kajväg
garna, så att ingen barlastsand skulle rinna ut, var
dessa, under vattenytan timrade på samma sätt som en
husvägg, d.v.s. stockarnas över- och undersidor var
försedda med rännor fyllda med husmossa som tätningsmedel. Kajen med dess båda armar var klädd med

2 1/2 " bräder. Anläggningskostnaden uppgick till
1500 rdr beo.3
Barlastkajen finns inritad på två kartor från 1855.
Fig 106 visar tydligen kajens dåvarande utsträckning
medan fig 107 avser en planerad utvidgning. Den 1836
anlagda norra kajarmen är troligen identisk med den
raka strandlinjen omedelbart söder om den nordväst
liga kajsträckningen enligt 1855 års kartor.

3

Härnösands oeconomie & politie protocoll 1836 5/1 samt 1837
22/3.
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3.12 Mindre och tillfälliga
anordningar i den offentliga
miljön.
»Offentlighetsprincipen« när det gällde bestraff
ningen av brottslingar var i hög grad kännetecknande
för äldre tiders rättsuppfattning, som trots partiella
upmjukningar av framsynta konungar som Gustav II
Adolf och Gustaf III, ändå var fast grundad på Mose
lagens och Gamla Testamentets »öga för öga och tand
för tand« — moral. Bestraffningarnas offentlighet var
dock sannolikt inte endast föreskriven av individualoch allmänpreventiva skäl, utan även av rättssäkerhets
skäl. Genom användandet av o ffentliga bestraffningar
vann man de dubbla fördelarna av skamstraffets4
preventiva effektivitet och en viss garanti för dom
stolens oväld eftersom envar genom straffets offent
liga verkställande kunde förvissa sig om att otillbörliga
hänsyn inte förekom.5 Följaktligen fanns det i staden
en mängd anordningar som hade direkt samband med
verkställandet av bestraffningar:
Stocken: denna var placerad utanför kyrkan och bestod
av en på längden kluven planka eller stock med
urgröpningar i vilka den dömdes ben låstes fast. Detta
straff »att sitta i stocken«, utdömdes i regel till sådana
som störde kyrkofriden genom fylleri och oväsen,
stöld ur kollekten, eller annat opassande beteende.6
Trähästen: var som namnet antyder, en häst av trä med
höga ben och obekvämt vass rygg på vilken mindre
kvalificerade brottslingar dömdes att sitta i ett mot
förseelsens art passande antal timmar. I Härnösand
omtalas en på torget placerad sådan häst ett antal
gånger mellan 1677 och 1695.
Det förekom även att fängelsestraff kombinerades
med sittande på trähästen.7
Skampålen bestod av en stående trästock, ibland på ett
fundament, med halsjärn i vilket den dömde spändes
fast. År 1785 beslöt magistraten i Härnösand att den på
lilla torget stående skampålen skulle flyttas upp till
härbergsbacken »varest skall finnas ett mer lämpligt
ställe«.8
Utöver de ovannämnda anordningarna som var av
allmän och permanent karaktär förtjänar den märkliga
s.k. Armfeltska tavlan ett omnämnande. Domboken
för den 5 :e november 1794 meddelar:
»I anledning av K Maj:ts befallning har lands
hövdingen tillkännagivit för magistraten, att f.d. över
ståthållaren m.m. G Mauritz Armfelt, numera Gustaf
Mauritz Magnussons namn kommer å skampåle i
rikets större städer att anslås, för det han mot Sveriges
krona funnits förrädisk, samt att i anledning härav dess
namn även här i staden på allmänt torg borde på skam
påle utställas, har magistraten utsett stadens stora torg,
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å vilken pålen skall uppställas, därå efter den ankomna
föreskriften en tavla av skarprättaren fastspikas, som
utvisar detta namn och förräderiet«.9
Fyra år senare anmäldes att okända personer tagit
ned tavlan och att stadens brandvaktskarlar vägrat lyda
en order om att återuppsätta den med motiveringen att
de »ville sig inte med rackararbete befatta«.1
Skyltar utanför hantverkares hus omtalas första
gången 1704.2 Sådana kan dock knappast ha varit
vanliga vid denna tid eftersom magistraten 1758 upp
manar hantverkarna att »såsom i andra städer övligt är,

4
5

6

7
8

9

1
2

Om skamstraff, se t.ex. Levander Lars: »Brottsling och bödel« 2
uppl. östervåla 1975.
I lindrigare fall, såsom ungdomars snöbollskastning etc,
utdömdes i regel risaga att verkställas av den dömdes föräldrar.
Som garanti för att riset skulle föras med tillbörlig kraft och
precision, föreskrevs att förrättningen skulle ske i rådhusets för
stuga och under uppsikt av stadsbetjänten, (se t.ex. Härnösands
magistrats kungörelse 181927/11)
1827 resolverar magistraten att den som gjort sig skyldig till
skadegörelse å den i s tadsträdgården planterade allén av rönnar,
skulle dömas efter missgärningsbalken av 1777 30/4, som
stadgar: »Den som fördärfwar sådana träd som till prydnad
planterade äro, därföre skall för hwarje träd böta 3 rdr 16 sk beo
och med en gren av trädet i handen, en söndag sitta i stocken
nedanföre kyrkodörren«. Oeconomie & politie protocoll 1827
28/5.
Härnösands dombok 1677 24/9, 1690 23/12, 1695 2/11.
Härnösands dombok 1785 28/3. Vari den avsides belägna
härbergsbackens större lämplighet bestod, framgår inte.
Möjligen är -det fråga om en upplysningstidens liberalisering av
tänkesätten, medförande en avveckling eller åtminstone mildring
av skamstraffsideologien, som här kommer till uttryck.
Armfelt, 1757-1814, som stått Gustaf III mycket nära, hade efter
mordet på denne, invecklat sig i p laner på att ev. med rysk hjälp
genom en statskupp återföra gustavianerna till makten. Planerna
avslöjades och Armfelt, som dock befann sig i sä kerhet i I talien,
dömdes 1794 förlustig liv, ära o ch gods. Efter Gustaf IV:s tron
tillträde rehabiliterades dock Armfelt.
Härnösands dombok 1798 10/11.
Härnösands dombok 1704 3/2, Skräddare Kristoffer Beren
klagar över att han under natten till tjugondedagen (tjugondag
Knut, 13 januari) fått sin skylt nedskjuten. De misstänkta för
klarar sig emellertid endast ha skjutit »fröjdeskott« utanför
kapten Wollgemuths fönster.

skaffa sig behöriga och till varje hantverk tjänliga
skyltar«.3 Detta lovar man göra »så snart målaren
kommer«.4 Verkställandet av detta, i likhet med de
flesta andra påbud, förefaller ha gått långsamt och
motvilligt. Ännu 1764 klagas över att endast ett fåtal
hade skaffat sig de anbefallda skyltarna.5 Om
handelsmännens, enkannerligen kramhandlarnas,
skyltning är ingenting bekant. Från 1801 s tammar en
uppgift om att krögarna på sina skyltar skulle
»utstryka tre kronor och i s tället sätta länets vapen«.6
Gästgiveriet skulle 1815 utmärkas med den »wanliga
skylten«.7
Fattigbössa hade sannolikt funnits i kyrkan ända
sedan begynnelsen. 1722 anhålles om tillstånd att upp
sätta en fattigbössa på torget8 och i e n skrivelse från
1814 meddelas att »stadens fattigbössa på en beklädd
stolpe« var placerad vid tullbryggan.9
Någon permanent offentlig utsmyckning i nutida
mening, d.v.s. skulpturer, fontäner o.d. existerar inte i
Härnösand under den för detta arbete aktuella epoken.
Tillfälliga anordningar — låt vara av blygsamt slag —
med anledning av jubileer, kungabesök o.d. förekom
dock.
Vid gymnasiets 100-årsjubileum år 1748 pryddes

porten till skolgården av två majstänger med en mellan
dem hängande krönt kartusch med texten: »Imortalitati nominis augustae Christinae seculare paimum
Consecrant
musae
Hernosandenses
anno
MDCCXLVIII« ' (fig 78).
Till konung Adolf Fredriks fyra timmar långa besök
år 1752 hade förutom en allmän uppsnyggning av
staden förfärdigats en ny tullport där »Hans Kungl
Maij:tz höga namn med bokstäfver och Krona öfver
sattes på öfra rundelen omgifvit med lagerqvistar på
bägge sidorna varande hela Bygnaden i öfrigit blå
färgad med gula lister. Vid infarten till torget stodo
tvänne Piramider, hvilka för skyndsamheten då alle
nast voro klädde med granris, samt vackra svarfvade
guhla knappar på öfversta Spetzarna så väl som emellan
afsättningarna men till åminnelse af en så hög Kungl.
nåd, skola thessa Piramider dock nu mera blifva
omlagade, målade, och med tjenliga inskriptioner
försedde« .2
De vidtagna anstalternas måttlighet stämmer väl
överens med magistratens betänkligheter mot »onödigt
prål och sådan prydnind som eij kunde tjena till nytta
för framtiden« 2 m ed anledning av kungabesöket.

3
4
5
6
7
8
9

1

2

Härnösands dombok 1758 3/4.
Härnösands dombok 1758 26/10.
Härnösands dombok 1764 7/4.
Härnösands dombok 1801 16/9. Motivet med »tre kronor« var
sannolikt en kvarleva från kronobränneriets tid.
Härnösands oeconomie och politie protocoll 1815 25/10.
Härnösands dombok 1722 10/9. Att tillstånd sökes tyder på att
det inte tidigare funnits någon fattigbössa på denna plats.
Härnösands oeconomie och politie protocoll 1814 14/2.
jfr k yrkorådsprotokoll 1771 8/5 § 3, »mästa indrägten till fattig
hjonen härflyter af de sjöfarandes wälwiljoghet«
Brev från lektor Jacob Unaeus till biskop Georg Wallin d.y. 1751
5/3. Förvaras i L inköpings stiftsbibliotek. Kartuschtexten lyder i
översättning: »Åt den höga Kristinas odödliga namn helga
Härnösands sånggudinnor det första hundraårsjubileet år 1748.
Härnösands dombok 1752 8/8.
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1.

2.
3.

4.
5.

'<Mï $

6.
7.

Hällan
Berget

(1700-tal)
(1700-tal)

* '

Beträffande gator, se fig 105.

11
Fig 108. Områdesbenämningar. Årtalen anger den tid benäm
ningarna varit i bruk.
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Konungsholmarna
1400-tal
Bockholmen
1600 tal
Tullholmen
(1700-1800 tal)
Skeppsholmen
1600-1900 tal)
Kronholmen
(1700-tal)
Lilla holmen
(1600-1800 tal)
Holmen
(1700-1800 tal)
Castellholmen
(1700- 1900 tal)
Mellanholmen
(1600-1900 tal)
östanbäcken
(1600-1800 tal)
Backen
Häbbergsbacken (1600-1800tal)

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
1 1.

Residenset
Vågbok, auktionskammare m.m. »stadshuset«.
Arrest
Landskansli
Marknadsbodar
Rådhus
Kyrka
Fattighus
Gymnasium
Trivialskola
Sjötullkammare.
Norra lanttullen
Hospital
Lasarett

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

°

Stadsträdgården
Södra lanttullen
Kronobränneriet
Prästgård
Skeppsvarv
Linnefabrik
Castellet
Brunnshuset
Saltnederlag.
Gymnastik- och sångh
Biskopsgården
Landsfängelse
Kronomagasin.

:e kvarteret

5 :e kvart
7:e kvarteret

4:e kvart.

6:e kvarteret

3:e kvarteret

2:a kvarteret

lig i09. Offentliga och industriella byggnader och anläggningar
inlagda på 1783 år s karta.
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SUMMARY
Historical background
Härnösand is situated on the Gulf of Bothnia, on the
island of Härnön, just south of the estuary of the river
Ångermanälven. In prehistoric, times there was
probably a market-place on the island where the
peasants and country merchants of Ångermanland met
merchants from other parts of the country once a year,
at the Festival of the Holy Cross (Sept 14 th). In order
to make it possible to impose taxes on this kind of rural
trade, the Swedish governement founded a great
number of towns in remote parts of the country. These
new towns were usually situated close to the old
market-places. As a result of this foundation of towns
the country merchants were forced to leave their
homes and move into town. This dictate by the King
was naturally very impopulär among the merchants
and only by the threat of deportation to the conquered
provinces of Russia could they be persuaded to settle
in the new town. The town was erected on the strip of
shore north of the market-place. The ground belonged
to the outlying lands of two farms owned by the King
and was probably uninhabited at the time.
2.

Development of the ground-plan
The oldest map of the town was probably made in
1637 (fig 20). The map shows that the oldest houses
were situated along two streets parallell to the shore.
The two streets ended in the main square (»Stortor
get«) in the south and in another smaller square in th e
north. The dwellinghouses seem to have been erected
between the two streets while boathouses and cattle
sheds were placed on the shore. The slopes above the
houses where occupied by small fields and meadowes.
To adapt the town to the baroque ideals of townbuildning a new town-plan was projected by the royal
architect Nicodemus Tessin in 1648. The plan was
approved of by Queen Christina the same year. The
burgesses submitted a protest against the plan and a
new one was drawn up which became confirmed in
1652. The plan neglected the original structure of the
town entirely and if it had been carried through this
would have meant that almost the whole town would
have been pulled down and rebuilt. The burgesses did
their best to oppose the plan and they were succesful.
The only part of the plan that was carried through was
a p art of the main street (»Storgatan«) from the bridge
up to the grammar school (»gymnasiet«). The first map
showing the particular building-sites was drawn in
1699 (fig 35). A comparison with the oldest map shows
that the grqjvth of t he town had mainly taken place on
the shorestrip northwards, on the hill east of the
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smaller of the two squares, and on the small island
between the town and the mainland. The appearance
of the town at the end of t he 17 th century is shown in
an engraving in Erik Dahlbergs Sucia Antiqua et
Hodierna (fig 34). The next map, drawn in 1783,
shows that the growth since 1699 had been very
modest and almost exclusively concentrated to the
shorestrip in the north and the area at the southern
custom-house. The third map from 1860 shows that
the growth of the town had practically stopped except
for some scattered houses along the southern shore.
This is remarkable, considering that the population
had more than doubled during the 80 years between
the two maps. After the great fire in 1710 when almost
the whole town burnt down, a new plan for regulation
of the townbuildning was performed by the town
administration, (fig 46). The plan was not carried
through,
however,
probably
due
to
the
great fires of 1714 and 1721 when the town was comp
letely destroyed by Russian troops. Minor modifica
tions during the rest of the 18 th and the first half of the
19 th century were carried out in accordance with this
plan. There were still no legal building regulations
valid all over the country. Supervision of the building
in towns was a matter for local authorities. A local
building regulation for Härnösand was issued in 1807.
3.

Public buildings and other establishements
The town church was built of s tone probably in the
1590's. It had a rectangular ground plan without any
specific indication of the chancel. This kind of plan
was very common in the middle and northern part of
Sweden during the late Middle Ages. In 1638
probably, the church was enlarged and provided with a
sacristy. In 1681, after Härnösand had become an
episcopal seat, a northern transept was added and a
new and larger sacristy built. In the 1690's the church
was fitted with wooden cross-vaults. The church was
almost completely destroyed in the great fire of 1721
but was rebuilt in its former shape. The old sacristy
was soon considered insufficient and in 1765 a new one
with a p olygonal ground plan was erected. By the end
of the 18th century the whole church had become too
small and plans of a completely new building were
drawn up. In the mean-time the building gradually fell
into decay and was finally pulled down in 1842 when
the erection of the present cathedral began. The oldest
bell-tower was a simple construction óf wooden logs
which was destroyed in the fire 1721. A new one,

problably designed by the Finnish architect Hans
Biskop, was built in 1736.
Härnösand provided higher education at an early
stage: the first »trivialskola« was built around 1640 and
the two-storey building of the »gymnasium« in 1651.
The latter was destroyed in the fire of 1710. A new
building containing both »trivialskola« and »gymna
sium« was immideately erected but was burnt down
three years later by three of its pupils. During the years
1723-36 separate buildings for the »trivialskola«,
»gymnasium« and the cathedral chapter were erected
and arranged with the »gymnasium« as the main buil
ding and the two others as wings according to the
normal pattern of a manor of that time. The buildings
were soon worn out and in 1784 planning for a m ore
permanent house of stone began. A draft plan was
made which, after some alterations by professor Olof
Tempelman of the Royal Academy of Art, was
approved of by the governement authorities. The
house was inaugurated in 1791. It is still a wellpreserved and a prominent example of the strict and
solemn neo-classicism of the late 18th century. The
unique round portico is clearly inspired by classical
round temples, (fig 79)
When Härnösand again became seat of the County
Government Board (»länsstyrelsen«) in 1778, the
Governor had to manage with a rented house. In 1782
the question of a residence building was raised. A draft
plan, with strong reminiscenses of the architectural
style of Carl Hårleman — but in the late 80's slightly
out of date — was rejected (fig 55). A more pro
nounced neo-classical version drawn up by Tempel
man was approved of by King Gustavus III in 1785.
the new residence building was finished by the summer
1790 and was at that time the only stone building in the
town except the old church. To begin with, the
Governors office had its premises in a logbuilt second
storey on top of the market-halls in the square. In 1804
the office moved into rooms prepared on the third
floor of the residence building.
When, in 1765, Härnösand recieved the privilege of
foreign trade a Custom House with rooms for the
officers, a warehouse and a weighingmachine was
established. From 1622 a kind of domestic toll (»lilla
tullen«) was collected on all the goods which were
brought into the town from the country-side. To make
this system work, the town had to be cut off from the
surroundings by a system of fences and bars with a
number of gates where the toll was collected. The
building and maintenance of the fence caused a great
deal of trouble. Several times it simply blew down. On
one occasion parts of it was used for a witchpile. After
the fire in 1721 it was rebuilt. This fence which was
built of poles and boards was stronger. The domestic

toll was abolished in 1810 but the fence was kept some
time after this year. It had four gates towards the
island. The southern toll was situated on the mainland
at the bridge abutment. Another toll for the goods
which were brought into the town by boat, was situa
ted on the small island of Kronholmen in the sound
between the town and the mainland.
A hospital (which cared not only for sick people and
lunatics but also for the aged) was built in 1680 just
outside the southern toll. It belonged to the county of
Ångermanland (not the town). This buildning was
pulled down when the new county hospital was
erected in 1788. At this time people began to make a
distinction between physical and mental illness and a
separate buildning for the insane was built in 1818. In
1845 this was replaced by a new large institution which
served the whole of northern Sweden. The county
hospital of 1788 (fig 89) was built of w ood but as far
as possible in accordance with type drawings of hospi
tals of stone approved of by the central medical
authorities. This well-preserved example of stonearchitecture »translated« into wood makes the hospital
one of the most interesting buildings of the town from
the architectonic point of view.
Originally there was a storehouse for grain
belonging to the Crown on the island of Kronholmen.
This was moved, probably during the 18th century to
the mainland near the county hospital. At last in the
1770's a stone-built three-storey storehouse was
situated there.
The Town Hall (which also housed a tavern) has
always been situated on the same site, at the town
square. Nothing is known about the appearance of the
buildings before the 1650's when a town hall with a
pointed clock-tower was built (fig 53). In 1707 the
building was panelled on its western and northern
facades. This is one of the first examples of exterior
panelling of log-*timbered buildings in Härnösand.
After the fire of 1710 the town council met in the
hospital. A new town hall was erected in 1725-27. This
building had a tower designed by Hans Biskop and a
clock-work by Christopher Polhem. Originally it was
painted red with blue corners. The ground floor and
two rooms on the first floor were used by the tavern.
The other three rooms were used by the town council.
In the 1920's the building was moved to the open air
museum at Murberget in Härnösand where it can still
be seen.
A weighing-machine near the town square and the
harbour was probably established in the middle of the
17th century. In 1779 it was decided that the weighingmachine, the town prison, the houses for fire engines
and the auctioneer's office should be brought together
in one building placed at the town square.
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The house was built and served until the 1860's when it
was pulled down to give place to the new county
council building.
By the 1670's rows of small shops had been built in
the square which were, rented by visiting merchants
during markets. The shops were timberd and arranged
in double rows along the eastern side of the square. In
the 1720's such a row of ten shops was rebuilt on the
previous site. On top of these shops a second storey
was built in 1779 to provide rooms for the governor's
office.
The first poor-house was built about 1673 on a
previously uninhabited site. In 1728 it was replaced by
a new building of five rooms situated near the church.
From 1822 there was a school for poor children in the
house. The building was pulled down about 1856
when the poor-house, the work-house and the school
moved into a new house in östanbäcksgatan. The
castle, was a small octagonal wooden building with a
pointed roof and a flagg-staff, which was erected in
1790 on top of an ancient grave-mound, the so called
»Djäknehögen«. It was used for the display of flags in
honour of Royal celebration days etc. The Castle was
pulled down in 1878.
A garden situated to the east of the church was
established in 1768 with the aim of creating an
attractive promenade. The gardener was also supposed
to teach people a little about agriculture. Sometimes
there was also a tavern in the garden.
A Royal distillery was established in 1776 at the
outflow of the »Gerestabäcken« into the southern
sound (»Södra sundet). This was an impressive factory
with a main building which was 43,6 meters long and a
dwelling-house of two storeys for the staff. There was
also a forge, a stable, and a cow shed, cellars, a number
of warehouses, quays etc belonging to the factory. The
business was discontinued in 1877 due to unsatisfac
tory profits. A printing office was later established in
the dwelling-house for some time.
In the 17th century a windmill was situated on the
island of Kronholmen. Later the windmill was placed
on »Väderkvarnsberget«, a hill in the northern part of
the town. In the old days the windmills were of the
»stub«-type but by the 1820's the more developed
»Dutch« type of mill was established in Härnösand.
The oldest quay was probably built in the middle of
the 17th century and was situated along the shoreside
of the town square. When loading and unloading most
ships moored directly to warehouses built out into the
water. In the 19th century exportation of wooden
products increased drastically and still greater areas of
Kronholmen were used for timber storage. At the
northern point of Kronholmen a balla st loading wharf
was built in 1836.
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A bridge connecting the town with the mainland via
the small island of Mellanholmen was built in 1658.
The bridge between Mellanholmen and the mainland
was equipped with a d rawbridge through which ships
could pass. In the 1750's such a d rawbridge was built
between Mellanholmen and the town too. Due to the
strong land-elevation it soon became impossible for
bigger ships to reach the town through the southern
sound. A canal was therefore dug in the 1850's to
establish a connection between the southern and the
northern sound. At the same time the bridge was
rebuilt of stone.
The streets of the town were generally in a ve ry bad
condition. The town square and the main street
between the bridge and the »gymnasium« together
with the slope leading up to church, were the first areas
to be paved with stone. This was done about 1700. The
responsibility of paving the streets belonged to every
houseowner, each one his part. Consequently it took
very long before the work was finished satisfactorily.

KÄLLOR OCH LITTERATUR
OTRYCKTA KÄLLOR
Gävle

STATENS LANTMÄTERIVERKS ARKIV:
Forskningsarkivets kart samling

Härnösand:

LANDSARKIVET (HLA)
Enskilda arkiv
C'A Rektor G Buchts samling.
Härnösands domkapitels arkiv
J III Manus och anteckningar i stifts- och kyrkohistoria: vol 4 (Handlingar
från lektor H Wåhlanders sterbhus), vol 5 (Konsistoriehusets bygg
nadshistoria)
Härnösands kyrkoarkiv
L I Kyrkoräkenskaper; vol 1-2, 6, (1643-1766)
K III Kyrkorådsprotokoll: vol 1 (1757-98)
O I Handlingar ang. kyrka och kyrkogård: vol 1
(Handlingarang. gravplatser m m 1640-1908)
Västernorrlands Läns landskanslis arkiv
E XXIX Städer och köpingar: vol 1 (Härnösand 1738-1831)
Härnösands stadsarkiv:
A I Rådhusrättens domböcker: vol 40
A III Magistratens protokoll: vol 1-2, 9-26.
C XII Liggare och längder: vol 1-2. (Borgarebok 1657-1864)
FI Bouppteckningar: vol 1-11 (1709-1839)
F XIV:3 Handlingar angående fattigvård, handel m m: vol 3 1
Förslag till byggnads och brandordning (1825)
A VII Värderingsprotokoll. Värderingar för brandförsäkring: vol 1(1783-1827)
B III Magistratens kungörelser: vol 1-2 (1728-1824)
CVd Tomt- och jordeböcker: vol 1-3 (1732-86,1807)

LÄNSMUSEET-MURBERGET:
Bildarkivet, sign Härnösand.
ÖVERLANTMÄTERIMYNDIGHETENS ARKIV:
Vidlyftiga handlingar, Kartakter sign »Härnösand«

Linköping

LINKÖPINGS STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK
Walliniana. sign B 127:2

Stockholm

BRANDFÖRSÄKRINGSVERKET:
Strandvägen 19. Kartsamlingen
143

Stockholm

KRIGSARKIVET
Sverige, stads- och fästningsplaner. Härnösand 1-4.
KUNGLIGA BIBLIOTEKET
General - Tullarrende societetens svenska tullatlas.
KUNGL
VITTERHETSHISTORIE
OCH
ANTIKVITETS
AKADEMIENS ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIV (ATA)
N J Ekdals reseberättelse
RIKSARKIVET
överintendentsämbetets arkiv:
Ritningsarkivet: kyrkliga respektive profana byggnader, sign Härnösand.
Bränneri m fl direktioners arkiv:
E. Inkomna skrivelser. Fastighetshandlingar. Härnösand.
Serafimerordensgillets arkiv:
vol 1312
Kriminalvårdsstyrelsen och dess föregångare:
Ritningsarkiv: Härnösand
Konsistoriernas underdåninga skrifvelser
bref till Kongl Kanslikollegium:
Hernösands konsistorium, vol 1-6
(1650-1764)

till

Kongl

STOCKHOLMS STADSARKIV
Städernas allmänna brandstodsbolags arkiv:
E III a: Brandförsäkringar på obestämd tid. vol 1-78.
Allmänna Brandförsäkringsverkets arkiv:
D I: Försäkringsliggare 1810
D II: 1-4 Liggare över försäkrade hus stadsvis, troligen 1827

Eskilsson Eva: Västernorrländska kommissionen 1670. Särskilt med avseende
på Ångermanland. Uppsats framlagd vid historiska
proseminariet vid Stockholms Universitet vårterminen 1962
(Stencil)

144

Maj:t

samt

LITTERATUR
Ahnlund Nils:

Mo och Domsjöverken. Deras ägare och utveckling intill 1873.
Stockholm 1917
Ahnlund Nils:
Sundsvalls historia I. tiden 1621-1721. Uppsala 1921
Kort afhandling om det bästa eldsläckningssätt, med därtill lämpad brandredskap och
von Akén Fr J:
nödig brandordning jämte bihang. Örebro 1797
Ambrosiani Sune:
Från de svenska skråämbetenas dagar. Stockholm 1920.
Anonym:
Härnösands Handelsförening 1690-1972. Härnösand 1972
Anonym:
Träets impregnering mot brandfara. (Byggnadsvärlden. Organ för Stockholms
Byggmästareföreing no 13,1923) Stockholm 1923.
At förse riket med beständige och prydlige byggnader. Byggnadsstyrelsen och dess
Anonym:
föregångare. Stockholm 1969.
Baudou Evert - Selinge K G: Västernorrlands förhistoria. Motala 1977
Beskow Hans:
Bidrag till studiet av övre Norrlands kyrkor. 2:a uppl. II. Luleå 1955.
för Hernösands stad. Hernösand 1771.
Brandordning
Bucht Gösta:
Härnösands grundläggning. (Arkiv för Norrländsk hembygdsforskning 1921)
Härnösand 1921
Bucht Gösta:
Härnösand som bildningscentrum under gångna tider. (Från Ådalar och Fjäll.
Härnösands stifts julbok 1921) Härnösand 1921.
Bucht Gösta:
Om Härnösands stifts födelsedag och dess äldsta domkyrka (Från Ådalar och Fjäll.
Härnösands stifts julbok 1922). Härnösand 1922.
Gustav III och rådhusets pelarhall. (Härnösand i forna dagar, Historiska
Bucht Gösta:
skildringar). Härnösand 1923.
Bucht Gösta:
När Härnösands gamla gymnasium eller nuvarande rådhus byggdes. (Härnösand i
forna dagar, Historiska skildringar) Härnösand 1923.
Bucht Gösta:
När ryssarna brände Härnösand. (Härnösand i forna dagar, Historiska skildringar)
Härnösand 1923.
Bucht Gösta:
Härnösands historia I-IL Uppsala 1935-1945. (cit Bucht I, resp Bucht II)
Bucht Gösta:
Hedniska kultorter i mellersta Norrland. Härnösand 1920.
Bucht Gösta:
Härnösands kyrkor (Från Ådalar och Fjäll 1920) Härnösand 1920
Bucht Gösta:
Härnösands läroverks gamla och nya byggnader. Separattryck ur Högre allmänna
läroverkets i Härnösand årsredogörelse 1931-32. Härnösand 1932
Bucht Torsten:
Härnösands musiksällskap 1842-1942. Härnösand 1942.
"Bucht Torsten:
Ortnamnen i Västernorrlands län. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl.
Ortnamnskommissionen. Del I. Ångermanlands södra domsagas tingslag.
Territoriella namn. Lund 1955.
Bygden Artur:
Om Sveciaverkets originalmaterial rörande städerna i övre Norrland, särskilt Umeå.
(Västerbotten 1942. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok) Umeå 1942.
Bygdén Leonard:
Hernösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga
förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning. 1-4. Uppsala och Stockholm
1923-26.
Carli Olof:
En byggnad berättar (Från Ådalar och fjäll 1967). Sundsvall 1967.
Cornell Henrik:
Daniel Hagman och hans samtida.(Byggnadsvärlden. Organ för Stockholms byggmästereförening, nr 33,1923)Stockholm 1923. (Artikeln identisk med nedanstående)
Cornell Henrik:
1700-talets landskyrkor i norra Sverige (Gustavianskt. Studier tillägnade
Sigurd Wallin på hans femtioårsdag). Stockholm 1932.
Dahlgren Lqtten:
Norrländska släktprofiler I.Stockholm 1911.
Danell Eric:
Lärda lektorer och spotska gyrAnasister. Timrå 1955.
Ehnmark Elof:
Ångermanländsk hembygdsforskning på 1700-talet. (Norlandica, Skriftserie utgiven av
Norrlands nation i Uppsala. I). Uppsala 1939.
Ehrenmalm Arwid:
Resa genom Wäster=Norrland til Åsehle lappmark, Anstäld uti juli månad 1741. Med en
Geographisk Charta aftagen widsamma tilfälle. Stockholm 1743.

145

Ekehorn Gustaf:
Elg Arvid:
Eriksson Ernst Vennberg Erik:
Eriksson Karin:
Forsström Johan Erik:
Friberg Nils:

Hadorph Joh:
Hamberg Per Gustaf:
Harnesk Paul (red):
Heckscher Eli:
Hellman Bo:
Hellman Theodor:
Hellzén Pehr:
Herlitz Nils:
Hesselberg Bertil:
Hofrén Manne:
Hofrén Manne:
Hofrén Manne:
Hofrén Manne:
Humbla Ph:
Humble Sixten:
Hiilphers Abr Abr:son:
Hülphers Abr Abrs-son:
Härnösand :
Kallstenius Gottfrid:
Kalm Pehr:

146

Berättelse för åren 1893-1896 frånHernösands lasarett. Hernösand 1897
Härnösands gymnasiums tillkomstår (Forum Theolgicvm XXXII. Årsbok för Härnösands
stifts teologiska sällskap). Härnösand 1975.
Erik Dahlberg. Hans levnad och verksamhet. Uppsala 1925.
Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 1895. (Diss.) Umeå
1975.
I Norrlandsstäder och Lapplandsbygd år 1800. Johan Erik Forsströms dagbok öfver resan
i Norrland och Finnmarken 1800 och i Roslagen 1801. Med en inledning af Nils Ahnlund.
Stockholm 1917.
Vägarna i Västernorrlands län. Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre
utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland.
(Meddelande från geografiska .nstitutet vid Stockhoms högskola nr 80 A-B) Stockholm
och Härnösand 1951.
Kungl.vitterhçtshistorie om antikvitetsakademien. Rannsakningar efter antikviteter, på
akademins uppdrag, utgivna under redaktion ac Karl Ivar Ståhle. Band 1. Häfte 1. Uppsala
1960.
Tempelbygge för protestanter. Arkitekturhistoriska studier i äldre reformert och
evangelisk-luthersk miljö. Stockholm 1955.
Svenska stadsmonografier: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik med
omgivningar. Stockholm 1950.
Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stadsgrundningar
(HistoriskTidskrift 1923). Stockholm 1923.
Härnösandsområdets forntid, (Boken om Säbrå, kommunens och socknarnas historia,
Säbrå, Häggdånger, Stigsjö, Viksjö, Hemsö). Härnösand 1971.
Skeppsvarv och skeppsbyggeri i Ångermanland. (Sjöhistorisk årsbok 1947) Stockholm
1947.
Tal om upplysningens inverkan på människors och samhällens sällhet, hållet vid
invigningen utaf N ya Läro-huset i Hernösand den 20 junii 1791. Stockholm 1794.
Den svenska stadsbyggnadslagstiftningens historia. (Svenska stadsförbundets tidskrift
1922). Stockholm 1922.
Norrländska klockstaplar (Från Ådalar och Fjäll. Härnösands stifts julbok 1942)
Härnösand 1942.
Elias Ferdinand Kempes dagbok (Norrländska Studier och Essayer. Nordiska Museets
handlingar: 56) Kalmar 1962.
Härnösand. Stadsplan och bebyggelseformer. (Gamla Svenska städer, häfte 7)
Stockholm 1923
Norrländska klockstapelbyggare under 1700-talet. (Norrländska studier och essayer.
Nordiska Museets handlingar: 56) Kalmar 1962.
Pehr Westman i Utanö och Hemsöskolan. (Nordsvenska studier och essayer. Nordiska
museets handlingar: 56) Kalmar 1962.
Haxar och storbåtar (Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm årsbok 1944)
Stockholm 1944.
Lantmätarnas verksamhet inqmstäder och stadsliknande samhällen. (Svenska Lantmäteriet
1628-1928, del II)Stockholm 1928.
Kort berättelse med förteckning uppå de wid närwarande tid i Swerige uptagne och mäst
bekante Mineral-Brunnar. Västerås 1770.
Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Fierde Samlingen om Ångermanland.
Westerås 1780.
Stift i ord och bild. Stockholm1953.
Härnösand (Sveriges städer nu och fordom, vol 5. Västernorrlands, Jämtlands,
Norrbottens och Västerbottens städer, utg Albin Roosval) Stockholm 1924.
Tanckär om liks begrafwande i kyrkor och kyrkogårdar. Åbo 1765.

Kongl. Maj:ts Nådiga
Byggnads = Ordning
Källström O:

för staden Hernösand. Gifwen Stockholms slott den 18 augusti 1807. Härnösand 1808.

Gustav Vasas silverreduktion från
Medelpad och Ångermanlands kyrkor. (Västernorrlands läns hembygdsförenings årsbok
1934) Härnösand 1934.
Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland förlorat genom Gustav Vasas
Källström O:
konfiskationer. Uppsala 1939.
C
J F Plagemanns resor i Norrland Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833
Lamm C J :
-1856. 1-2. Stockholm 1942-44.
Brottsling och bödel. 2:a uppl. östervåla 1975.
Levander Lars :
Lexikon för konst:
Stockholm 1958.
Grav och rum, svenskt gravskick från medeltiden till 1800-talets slut. (Kungl.
Lindahl Göran:
vitterhistorie och antikvitetsakadamins handlingar.Antikvariska serien 21) Lund 1969.
Stormaktstidens gravkor. Stockholm 1947 (Diss)
Liljegren Mårten:
Ångermanland. Akademisk afhandling af Erik Mickelsson Ström. Från latinet
Modin Erik (utg):
öfversatt af Erik Modin. Hernösand 1905.
Härnösands Kungl. Gymnasium. Stockholm 1896.
Norberg Otto:
:
Härnösands brand 1710. Sollefteå 1918.
Nordlander Johan: •
Skolan i Härnösand, till Gymnasiets upprättande därstädes 1649. (Norrländska
Nordländer Johan: /
samlingar
2:3) Stockholm 1918.
Om betydelsen av namnet Nattviken (Från Härnösand och dess omnejd. II) Härnösand
Nordlander Johan :
1922.
Om konungsboden på Kronholmen. (Från Härnösand och dess omnejd II.) Härnösand
Nordlander Johan :
1922.
En episod från Korsmässomarknaden i Härnösand 1577. (Från Härnösand och dess
Nordlander Johan :
omnejd. I. Härnösand 1923.
Från det Härnösand som fördom var. De äldsta borgmästarna i vår stad. (Från
Nordlander Johan :
Härnösand och dess omnejd. I. Härnösand 1923.
Om Härnösand och Härnön före stadens grundläggning. (Från Härnösand och dess
Nordlander Johan :
omnejd I. Härnösand 1923.)
Att spela på oxen. Ett folknöje på den gamla Korsmässan (Från Härnösand och
Nordlander Johan :
dess omnejd III.) Härnösand 1924.
Korsmässmarknaden. (Norrländska samlingar, häfte 11,111:1) Tierp 1933.
Nordlander Johan :
På Alderskär. Några studer och bilder kring fisket i Härnösand och Solumshamn.
Nordlöw C H:
Utgivna med anledning av Härnösands Fiskare Societets 200-åriga tillvaro 1765-1965.
Härnösand 1965.
De facie Angermanniae, antiqua et nova (Diss). Uppsala 1728.
Norlin Jonas:
Landstingets byggnader. (Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland, utg
Näslund Yngve:
Länskommittén för Byggnadsvårdsåret i Vasternorrlands län). Örnsköldsvik 1977.
Hietaniemi kyrka (Från bygd och vildmark. Luleå stifts julbok 1940) Luleå 1940.
Odencrantz R:
Olsson Anders - Palm Bertil: ölandskvarnar. (Kalmar län, Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1955) Kalmar
1955.
Olsson Olof - Wallin Sven: Härnösand genom seklerna. Härnösand 1974.
Palm Bertil - Olsson Anders ölandskvarnar (Kalmar län, Årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård 1955) Kalmar
1955.
Domkapitelhuset i Härnösand. Tal vid återöppnandet den 3 april 1974. Forvm
Palmqvist Arile:
Theologicvm. Årsbok för Härnösnds stifts teologiska sällskap. XXXI.
Örnsköldsvik 1974.
Stålhane Henning:
Gustaf 111:s resa till Italien och Frankrike Stockholm 1953.
Tomter och stadsägor. Stockholm 1954.
Prawitz Gunnar:
Rhyzelii Andreae episcoposcopia sviogothica, eller En Svea Göthisk Sticht-och
Rhyzelius Anders:
Biskopschrönica. Linköping 1752.
Sveriges städer nu och fordom, vol 5. Västernorrlands, Jämtlands, Norrbottens och
Roosval Albin (utg):
Västerbottens städer) Stockholm 1915.
147

RudbeckTG:

Försök till beskrifning öfver Sveriges städer i historiskt, topografiskt och statistiskt
hänseende efter de bästa tryckta källor samt med många tillägg, del I. Stockholm 1860.
Sandblad Henrik:
Världens nordligaste läkare 1750-1810. Medicinalväsendets första insteg i
Nordskandinavien 1750-1810. Motala 1979.
Selinge K G - Baudou Evert: Västernorrlands förhistoria. Motala 1977
Stavenow Åke:
Carl Hårleman, En studie i frihetstidens arkitekturhistoria (Diss). Uppsala 1927.
Sundberg Johan Adolf (utg): Härnösands typografers historia. Utgiven i anledning av Härnösands typografklubbs
femtioårsjubileum. Härnösand 1938.
Svenska Folkskolans historia
Stockholm 1942.
Svenskt biografiskt lexikon,
band 3,17.Stockholm 1922, 1967-69.
Söderlind Per:
Nordångermanländska fiskelägen. (Från Ådalar och Fjäll. Härnösands stifts julbok
1920).Härnösand 1920.
Telhammer Ingrid:
Predikstolsmakare och predikstolskonst före 1777 i norra Hälsingland, Medelpad och
Ångermanland. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar No 20. (Diss)
Örnsköldsvik 1978.
Tuulse Armin:
Hossmo. En försvarskyrka med östtorn. KVHAA handlingar. Antikvariska
serien 2. Tierp 1955.
Urbaniseringsprosessen
Del 2. De anlagte steder på 1600-1700tallet. (Det XVII nordiske històrikermote
i Norden.
Trondheim 1977) Oslo 1977.
W allin Sven och Olsson Olof : Härnösand genom seklerna. Härnösand 1974.
Wallquist Olof:
Ecclesiastiqua samlingar II.
Vennberg Erik Erik Dahlberg. Hans levnad och verksamhet. Uppsala 1925.
Eriksson Ernst:
Om förebyggande af eldfara och om eldsläckning. (Studentföreningen Verdandis
Wawrinsky Rickard:
småskrifter 23) Stockholm 1890.
Sveriges lasarettsväsende förr och nu. Ett stycke svensk kulturhistoria.
W awrinsky Rickard:
Stockholm 1906.
W ikmark Gunnar:
Härnösands domkyrka. Förhistoria och historia. Örnsköldsvik 1975.
Västernorrlands
Allehanda 1968 1 aug.:
biskophus i Härnösand blev två påGrönbacken. sign Ole.
Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker 1821,1-II. Lund 1822.
Zetterstedt Joh Vilh:
Aman Anders:
Om den offentliga vården. Uddevalla 1976.
Åslund Daniel:
Minnen från Hernösand och En färd på Ångermanälven. Sundsvall 1862.

148

FIGURREGISTER
Fig nr Benämning
1 Västernorrland under yngre järnålder
.,
2 Nivåkarta med 5-meterskurvan inlagd
3 Tabvia Geographica öffver Hernöön och Hernösandz Stadh sampt Säbrå, Stigsiö
och Hägdånger sochnar. Anno 1646, af Jacob Christopherson Stenklyft
4 Svenska och finska städer vid Bottenhavet och Bottenviken, anlagda under 1500och 1600-talen
5 Härnösands stads sigill. Fastställt av Johan III år 1586
6 Statistik över burskap i Härnösand 1722-1840
7 Medeltal av lärjungeantal vid Härnösands trivialskola 1647-1820
8 Härnösandsbornas boskapsinnehav 1760-1839
9 Härnösands handelsprivilegier 1585-1840
10 Inkomster av lilla tullen och accisen i Norrlandsstäderna år 1651
11 Relationer skattekraft/befolkning för Härnösand, grannsocknen Säbrå samt
landskapet Ångermanland år 1636
12 Relationer hantverkare/anställda
13 Beviljade burskap inom hantverksnäringar före 1840
14 Kustlandsvägens sträckning Sundsvall-Härnösand år 1731
15 Karta över Härnösand, ca 1750
16 Härnösands befolkning 1721-1810
17 Härnösand. Befolkningsuppgifter för vissa år 1628-1718
18 Befolkningsutvecklingen i Härnösand, 1630-1900. Kurvan grundar sig på upp
gifter ur fig. 16 och 17 för tiden t.o.m. 1810. Därefter är uppgifterna hämtade ur
officiell statistik
19 Åldersfördelning och civilstånd för Härnösands befolkning några år av 1700-talet
20 Karta över Härnösand. Troligen ca 1637-38. Osignerad. Möjligen utförd av Olof
Tresk
21 Geometrisch Afrijtningh och Description öfwer Hernösands Stadz ägor.
1640-talet
22 Sundsvall omkring 1640
23 Hudiksvall omkring 1640
24 Stadskarta. Troligen upprättad av Nik Tessin d.ä. år 1648
25 Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik Tessin d.ä. år 1648.1 texten
benämnt »Tessin I«
26 Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik Tessin d.ä. år 1648.1 texten benämt
»Tessin II«
27 Stadsplaneförslag. Troligen upprättat av Nik Tessin d.ä. år 1648. Godkänt
av drottning Christina 1648
28 Stadsplaneförslag. Godkänt av drottning Christina år 1652
29 Stadsplaneförslag 1652 1/8. Troligen upprättat av Härnösands magistrat
30 Tomtkarta. Upprättad av Nils Spole år 1699
31 1699 års karta med kartan från ca 1637 inlagd
32 Gårdstomter 1699
33 Nytillkomna gårdstomter ca 1637-1699. Storleksfördelning inom respektive
expansionsområde
,
,
34 Förlaga till Suecia Antiqua bilden, ca 1690
35 Tomtkarta. Upprättad av Lars Hertsberg £782-83
36 Tullstaketet enligt 1699 års karta inlagt på 1783 års karta
37 Gårdstomter 1783
:
38 Oförändrade gårdstomter 1699-1783
*
39 Kvartersgränser 1783
40 Nytillkomna gårdstomter 1700-1783. Storleksfördelning inom respektie expan
sionsområde

Sid
11
12
13
14
16
19
24
28
30
30
30
31
32
34
35
38
39
40
40
42
43
45
4J>
45
46
46
47
48
49
51
52
52
52
54
56
57
57
57
57
58
149

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 a-c
57 a-c
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 a
68 b
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
150

Gårdstomternas storleksfördelning 1699, 1783,1860
Sjöbodstomternas storleksfördelning 1699, 1783, 1860
Markanvändning och areal expansion 1699, 1783, 1860
Tomtkarta. Upprättad 1857-60 av Joh WilhPilo
Avbrända områden 1710 och 1714 ...
Stadskarta. Troligen upprättad av Salmon Salmonsson år 1710
Regleringsförslag. Troligen upprättat av Salmon Salmonsson år 1710
.
Lägesbestämning av gårdar 1788
Utsigt af Hernösand 1833. Akvarell av okänd konstnär
Härnösand från SO. Akvarell av G W Palm 1854
Härnösand från SV. Akvarell av G W Palm 1854
Rådhustornet. Detalj ur förlagan till Suecia Antiqua bilden ca 1690
Rådhuset. Byggt 1725-1727
Rådhusets portal
Nuvarande residenset
..
Dessein till Landshöfdinge Residence i trä uti Hernösand. 1782
Dessein till Landshöfdinge Residence uti Hernösand av Olof Tempelman. 1784 ..
Residensets portal
Residenset från sjösidan
Plan över residensets parterr och uthus samt plan över residensets våningar
Kyrka och klockstapel från V. Detalj ur förlagan till Suecia Antiqua bilden
ca 1690
Härnösands kyrka och klockstapel från NV. 1828
Härnösands kyrka från N. Blyertsteckning av M N Berlin 1834 .... :
Takryttare från gamla stadskyrkan
Härnösands kyrkas planutveckling
Plan över Härnösands kyrka och kyrkogård
Projekt till Kyrka uti Hernösands stad af J C Loëll 1796 24/5
Projekt till Härnösands kyrka omkr. 1799. Sannolikt upprättat av CF Sundvall
1798. Plan och långfasad
Projekt till Härnösands kyrka omkr. 1799, sannolikt upprättat av C F Sundvall
1798
Gravkarta för Härnösands stadskyrka
Härnösands prästgård. 1600-talets senare del
Härnösands prästgård. Mangårdsbyggnaden 1856
1748 års sätesbyggnad vid Säbrå biskopsgård
F.d. Kommunitetshuset
1816 års biskopshus
Plan över skolbyggnaderna i Härnösand 1753
1725 års gymnasium, rekonstruktionsritning av lektor H Wåhlander
t
Gymnasiet, trivialskolan, konsistoriebyggnaden och biskopsgården vid
1700-talets mitt. Detalj ur fig 15
Port till skolgården 1748
F.d. gymnasiet, nuvarande rådhuset
Gymnasium i Hernösand. Sektion genom mittaxeln. Olof Tempelman 1785
Gymnasium i Hernösand. Huvudfasad. Olof Tempelman 1785
Gymnasium i Hernösand. Plan över övre våningen. Olof Tempelman 1785
Gymnasium i Hernösand. Plan över bottenvåingen. Olof Tempelman 1785
Cathedre i festivitetssalen i Hernösands Gymnasium. Olof Tempelman 1791
Dessein till Portar för Gymnasii-gården uti Hernösand. Olof Tempelman 1807 ...
Gymnastik- och sånghuset. Nuvarande domkapitelhuset
Ritning till en Byggnad för Gymnastik samt Musik- och Sångöfningar i
Hernösands stad
Portal nuvarande domkapitelhuset

58
58
59
59
60
62
62
64
67
68
68
69
70
72
73
75
76
78
78
79
81
82
84
84
85
85
87
88
88
91
93
94
94
95
96
98
98
99
99
100
102
102
102
102
104
104
105
106
106

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Härnösands gamla lasarett
Plan över länslasarettet i Hernösand efter 1870
Härnösands gamla lasarett, huvudfasad
Plan Ritning öfver Hernösands Hospitals Tomt. 1793 af Johan Stagnell
Planritning öfver Lazarets Tomten i Hernösand
Plan och Facad Riting öfver Krono Fängelset invid Hernösand upprättad 1837 ....
Karta över Härnösands stads ägor. 1640-talet
Härnösands tullförvaltareboställe
Residenset och »stadshuset« 1833. Detalj ur fig 49
Offentliga byggnader vid Stortorget 1710. Detalj ur fig 46
Kronomagazin af sten. Detalj av Charta öfwer en wret vid Hernösands stad...
affattad 1786 af Pehr Abr Fougt
Södra inseglingen till Härnösand1736. Detalj av Distance matning på hafsisen
från Arnö Landet till Hernösands stad... förrättad in mart: 1736
Castellet i Härnösand. Detalj ur Charta öfver Stads-Jorden Hof.. .affattad 1790
...af Daniel Laurin
Situationsplan över Kronobränneriet i Härnösand 1788. Upprättad av Lars
Hertzberg
Kronobränneriets »Charactersbyggning«
Charta öfver Kronbod Holmen wid Hernösands stad
Torg och gator
Kronholmen 1855
Kronholmen 1855
Områdesbenämningar
Offentliga och industriella byggnader och anläggningar inlagda på 1783 års karta
Karta över Härnösands omgivningar 1857
1882 års stadskarta. Med 1870 och 1872 års stadsplaneändringar införda.
Härnösands byggnadsnämnds arkiv,sign Aa 28.
Karta över Härnösand. Upprättad år 1955 av Sten Malmros

109
109
110
111
111
113
114
116
118
119
120
120
122
123
125
127
129
134
134
138
139
158
159
160

151

PERSONREGISTER
(Registret omfattar inte personer som omnämnts endast i egenskap av litterat urreferenser. I vissa
fall är personernas förnamn och titlar okända).

Namn:
Adelcrantz, C F
Adolf Fredrik
Almquist, Erik
Andersson Dahla, Hindrick
Andersson, Hans
Armfelt, Gustaf Mauritz
Asp, Petrus
Beck-Friis, Joachim
Behm, Daniel
Benedictius
Beren, Kristofer
Berger,
Berlin, Carl Erhard
Berlin, Nils Magnus
Biberg, Isaacus
Biskop, Hans
Björkau von, Adam
Blom Carlsson, Carl Gustaf
Bunge, Carl
Büschems,
Bystedt, Erik
Christina
Dahlberg, Erik
Edman, Gerhard
Erichsson (Niure), Erich
Erichsson, Anders
Ericsson, Magnus
Ericsson Per
Ericsson Vidman, Erik
Fougt, Pehr Abraham
Fre4enheim, Carl Fredrik
Frise, Casp. Christoph.
Gavelius, P
Genberg, Karl
Genberg, Karl
Geting, Theodor
Geting, Simon
Gill jam, Jacob
Gissler, Nils
Giöte, Joh Ad
Grafström, Anders Abraham
Gran, Måns
Granlund, Jonas
Granlund, Magnus
Gregersson, Birger
152

Yrke/titel
överintendent 74,89
kung 20, 137
biskop 23
snickare 69
fogde 15,44
överståthållare 136
biskop 92
chef för hospitalsväsendet 108
kungl. kommissarie 45
byggmästare 77
skräddare 136
tullnär 115
magister 105
lektor 84
lektor 27
byggmästare 70, 83, 90
löjtnant 20
arkitekt 106
landshövding 110, 121
magister 31
källarmästare 36, 112, 126, 128
drottning 47, 48, 81, 133, 137
fortifikationsingenjör 54
lantmätare 127
ingenjör 48, 114
53
kung 16,64
fogde 15
lantmätare 42
lantmätare 120
överintendent 89
murmästare 78
lagman 96
kontraktsprost 62
konsistorienotarie 93
rådman, sockerbagare 131
kyrkobyggmästare 71,89
bryggare 128
läkare 25,27
stenhuggare 78
lektor 35
snickare 83,99
byggmästare 83,90
byggmästare 26, 83, 90
ärkebiskop 11

Gustav Vasa
Gustav II Adolf
Gustav III
Gustav IV
Götke
Hagman, Daniel
Hagmansson, Pehr
Hagström, Sofia
Hammarberg, Michael
Hansson Forsman, Erik
Hapstadius, Olof
Hellström, Anders
Hellstöm Olof
Hellzén, Pehr
Hertzberg, Lars
Hesseigren, Erik
Hårleman, Carl
Hårnell,
Johan III
Jonsson Måns
Karl IX
Karl XI
Karl XII
Karl XIV Johan
Kempe, Elias Ferdinand
Kempe, Johan Carl
Kiörning, Mattias
Kiörning, Olov
Lang, Per
Larsson, Mathias
Laurin, Daniel
Lenaeus, Nils
Lind, Lars Fredrik
Lindblom, Olof
Lindencrona, Erik Gustaf
Lithou (Lithoff), Bo
Loell, Johan Christopher
Lundberg, Isak
Lundeberg,
Lundkvist, Daniel
Löfdahl, Jonas
Malm, Anders
Meijer,
Månsson, Erik
Nerbelius, Petter

kung 15,23, 80
kung 16,64,136
kung 89,101,136
kung 136
stenhuggare 103
byggmästare 81 ff, 91, 103
byggmästare 20, 74, 101, 103
barnmorska 25
guld- och silverarbetare 26, 119,
91
handelsman 126
handelsman 122
kopparslagare 29
lektor 128
lantmätare 55, 56, 123
biskop 95
arkitekt 74,87
bränneribokhållaränka 21
kung 15, 27, 44
byggmästare 83
kung 16
kung 19, 30, 64
kung 112
kung 71
teolstud 118,122
handelsman 126, 128
borgmästare 27,74
biskop 93, 100
97
snickare 83
lantmätare 51, 122
handelsman 125
borgmästare 79
styrman 128
landshövding 79
kapten 92
byggmästare 86, 87, 103
handelsman 98
häradshövding 92
byggmästare 86, 103
färgare 126
byggmästare 90
styckgjutare 21
skräddare 31
rådman 90,120

Nieroth von, Baltzar August Carl landshövding 26, 79
Nilsson-Dahl, Olof
73
Nordencreutz, Jacob
överdirektör 34
Nordin, Carl Gustaf
biskop 23, 24, 37, 89, 94
Nordlander,
urfabrikör 105
Nordström
färgare (?) 128
Norrbom, Anders
handelsman 135
Olofsson, Mårten
borgmästare
81
Olovsson Uland, Erik
60
Palm G W
konstnär 67, 68
Pedersson Flinck, Olof
53
Pijhl, Erik
skräddare 31
Pilo, Johan Wilhelm
lantmätare 59
konstnär 97
Plagemann, C J F
Plantin, Zakarias
lektor 50
91
Prost, Jon
tullinspektör 73, 115
Ratkin, Johan
arkitekt 74
Rehn, Jean Erik
smed 104
Roberg, Lars
Rydkvist, Anders
källarmästare 119
bryggare 128
Röhl, Jacob
lektor 131
Sahlberg, Johan
tullinspektör 115
Salborg, Johan
Salmonsson, Salmon
lantmätare 61
Schedin, Magdalena
handelsmansänka 36
tullförvaltare 116
Schlyter
Saltgren, H C
handelsman 119
Saltgren, Elisabet
119
Sehlstedt, Elias
författare 117
Sellstedt
handelsman 118
Spole, Nils
lantmätare 50,51
Spångberg, Erik
gatuläggare 130
lantmätare 55, 111
Stagnell, Johan Jacob
guldsmed 112
Stawerin, Jöns
Stenholm,
handelsman 129
Stenklyft, Jacob Christophersson[lantmätare 13,31,43,44,48,61
Stemel, Nikolaus
superintendent 93
Steuchius, Petrus
superintendent 23,92
Sundström, Magnus
borgmästare 97
Sundvall, Carl Fredrik
arkitekt 89
Svedberg, Erik
byggmästare 86, 103, 110, 116
trivialskolerektor 37
Svedbom, Jonas
Tempelman, Olof
arkitekt 74 ff, 101 ff, 110
Tessin, Nikodemus d ä
arkitekt 45, 46, 48, 49, 89, 133
lantmätare 42,54
Tresk, Olof
Unaeus, Georg
handelsman 36
lektor 61,98,133,137
Unaeus, Jakob
Walanger, Eric
lantmätare 20, 78, 131
Wallin, Georg d y
biskop 61,98, 133, 137
Westberg, Anders
bokhållare 103
Westman, Pehr
bildhuggare 103
Wikström, Anders
färgare 127
smed 84
Wollmer, Johan Georg
Wollgemuth, Anders
rådman 136
154

SAKREGISTER
Acciskammare 69
Apotek 25
Arbetshus 27, 58, 112
Arrest 69,71,103,112,118,139
Auktionskammare 27, 112, 118, 122, 139
Backen 18,61,62, 136, 138
Barlastkaj 66, 134
Berget 97,138
Biskopsgård 23, 58, 96, 139
Blockhus 20
Bockholmen 138
Bogårdsmur 83,91
Bondsjö 13, 16, 34, 35, 37, 41, 126
Bondtorget 42, 129
Broar 12,132
Brunnshus 62, 121, 122, 139
Brunnshusgatan 96
Bryggeri 128
Brännerigatan 58, 129
Bränneriviken 128
Castellet 25, 67, 122, 139
Castellholmen 20, 138
Domkapitelhus 97 ff, 99, 105 ff
Djäknehögen 122
Fabrikshuset 126
Fattigbössa 137
Fattighus 20, 23, 24, 26, 27, 58, 64, 110, 111, 139
Fattigskola 24, 58, 112
Fattigvård 20
Finntorget 60
Fågelsta 11, 16,27,42,44
Fängelse 64, 110, 113, 139
Färgarebacken 131
Färgeri 126, 127
Gator 129
Gerestabäcken 123, 128, 133
Grönbacken 96
Gymnasiegatan 105
Gymnasium 19, 20, 22, 24, 36, 50, 53, 54, 60, 62, 67,
77, 79, 81,97 ff, 137, 139
Gymnastik- och sånghus 105 ff, 139
Gådeå 41,67, 111, 132
Gådeåberget 11
Gådeåbäcken 11
Gästgiveri 34, 36, 137
Hofsgatan 58, 67, 129
Holmen 53, 138
Hospital 25, 26, 53, 54, 58, 60, 64, 70, 108 ff, 120,
134,139
Hov 11,27,42,44,62
Häbbergsbacken 50, 53, 1%, 138
Hällan 138
Hälsobrunn 26, 36, 121

Härnöholm 16,
Kaffehus 36
Kajer, bryggor 18, 116, 117,133
Klockstapel 90 ff
Kommunitetshuset 24, 94 ff
Konfiskationsbod 118
Konungsholmen 16, 42, 119, 138
Korsmässmarknaden^ 12, 13, 15, 29, 42, 60, 80
Korsmässudden
J
Krogar 36, 64, 121
Kronholmen 16, 18, 20, 33, .34, 42, 54, 60, 67, 111,
115, 119, 126 ff, 134, 138
Kronobränneri 22, 34, 36, 37, 55, 64, 78, 123, 139
Kronomagasin 119 ff, 139
Kungsgård 16,91
Kyrka 22, 26, 42, 44, 46, 48, 54, 60, 62, 67, 80 f f,
120, 121,130,136,139
Kyrkbron 44, 133
Kyrkobacken 130, 131
Kyrkogatan 94, 129, 133
Kyrkogård 91, 104
Landskansli 64, 74, 119, 139
Lasarett 25,67, 108 ff, 139
Lilla holmen 61, 132, 138
Lilla torget 21, 26, 42, 50, 54, 60, 98, 116, 129
Lilla tullen 19, 30, 114
Linnefabrik 33, 125, 139
Långgatan 55, 129
Marknadsbodar 18, 29, 74, 118, 139
Mellanholmen 20, 29, 42, 46, 50, 52, 53, 55, 58, 63,
67, 132, 133, 138
Mellangatan 44, 98, 129
Nattviken 67, 120
Navigationsskolan 25
Norra kyrkogatan 105
Norra tullen 115, 118, 139
Packarlaven 117, 118, 133
Packhus 35,116,117
Prästgård 23,60,92,139
Repslagargatan 58, 129
Residenset 18, 47, 64, 67, 73 ff, 86, 112, 139
Ryska fånghuset 61, 112, 119
Rådhuset 47, 54, 64, 67, 69 ff, 105, 119, 120, 136,
139
Saltnederlag 20,29, 139
Sjukstuga 26, 53, 111
Sjögatan 44,55, 116, 129
Skampåle 113, 136
Skeppsbyggeri 33,119,126,139
Skeppsholmen 20, 138
Skola 24, 25, 44, 69, 97 ff
Skyltar 136
Slakthus 69
Sparbank 72
155

Spruthus 22, 118
Stadsbron 26, 46, 50, 53, 132 ff
»Stadshuset« 122, 139
Stadskällaren 18, 36, 69 ff, 118
Stadsträdgården 26, 28, 62, 74, 92, 121,136, 139
Stenhammar 23
Stocken 136
Stora sjötullen 64, 116 ff, 126, 137, 139
Storgatan 50, 60, 92, 98, 100, 129, 131
Storhögen 62
Stortorget 21, 26, 29, 33, 36, 42, 44, 46, 47, 54, 61,
62, 67, 69, 71, 74, 79, 112, 117, 118,119,129
132,133,136,137
Säbrå 12, 13,22,34,35,94,115
Södra tullen 55, 61, 64, 113, 115, 139
Tegelbruk 78
Tobaksfabrik 27, 33, 125
Trivialskola 19, 20, 22, 23, 24, 53, 81, 97 ff, 139
Tryckeri 37, 125
Trähästen 136
Trädgårdsgatan 92
Tullbom 46,47, 114, 115
Tullholmen 34, 115, 138
Tullport 17,26,71
Tullstaket 19, 34, 42, 47, 49, 53, 57, 114, 132
Tullstugor 19, 42, 47, 53, 114, 126
Vindbron 18,34,54
Vågbod 64,69,71,116,117, 118, 133, 139
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MYNT OCH MATT i

Flytande varor

Mynt
1633 — 1 daler silvermynt (smt) = 2 dalar kopparmynt
(kmt)
1643 — 1 daler smt = 2 1/2 daler kmt
1665 — 1776 — 1 daler smt = 3 daler kmt
En daler smt motsvarade 4 mark.
En daler smt och kmt indelades i 32 öre, varje öre i
24 penningar.
Dalerns värde, som från början var likvärdigt med
en riksdaler, sjönk under tidens lopp. Den nedsattes
1681 till 1/2, 1715 till 1/3 och 1776 till 1/6 av riksdalerns värde.
1745 fick Sverige pappersmynt, vilka till en början
utgjordes av bankosedlar (riksdaler banko) samt senare
fr.o.m. 1789 även av riksgäldssedlar (riksdaler riks
gälds).
Genom 1776 års myntrealisation fick Sverige en ren
silvermyntfot och den 150-åriga kopparmyntfoten
upphörde liksom även räkningen i daler och dess
underavdelningar. Ny myntenhet blev riksdaler
(specie) som indelades i 48 skillingar â 12 runstycken.
Sambandet med de äldre myntslagen blev en riksdaler
= 6 daler smt =18 daler kmt.
År 1803 fastställdes förhållandet 1 riksdaler banko
till 1 1/2 riksdaler riksgälds. Relationen till silver
myntet blev 1830: 1 riksdaler banko = 3/8 riksdaler
specie och 1 riksdaler riksgälds= 1/4 riksdaler specie.
En ny penningenhet infördes 1855, nämligen riks
daler riksmynt, vilken hade samma värde som en riks
daler riksgälds. Riksdaler riksmynt delades i 100 öre.
Genom 1873 års myntreform avlöstes silvermyntfoten
av en guldmyntfot. Därvid sattes en krona, delad i 100
öre, likvärdig med en riksdaler riksmynt.

1 tunna=48 kannor (125,61)
1 fjärding= 2 åttingar= 12 kannor
1 kanna= 2 stop (2,61)
1 stop= 4 kvarter (1,3 1)
1 kvarter= 4 ort
1 ort= 1 jungfru â 8,18 cl

Viktmått
1 skeppund = 20 lispund (170 kg)
1 lispund = 20 skålpund (8,5 kg)
1 skålpund = 32 lod (4,25 hg)
1 lod = 4 kvintin â 3,32 gr.
1 svår läst = 2448 kg
1 nyläst (efter 1865) = 10 000 skålpund = 4250 kg.

Längdmått
1 famn = 3 alnar = 1,78 m
1 aln = 2 fot = 4 kvarter
1 aln = 0,5938 m; 1 fot = 2,97 dm; 1 kvarter = 1,48
dm
1 kvarter = 6 tum; 1 verktum = 2,47 cm;
Ytmått
1 tunnland = 14.000 aln 2 = 32 kappland = 4,936 m.2
1 kappland (154,3 m2) = 1.750 fot2 å 8.815 dm 2
1 seland = 3.448 m 2
1 mål =1.103 m 2

Rymdmått
1 tunna spannmål = 2 spann (146,61)
1 spann = 2 halvspann = 4 fjärdingar (73,31)
1 fjärding = 4 kappar â 4,61 eller 7 kannor à 2,61

1

Redogörelsen för Mynt baserar sig på framställningen i
Hamnström Malte, Båtsmanshållet i Ångermanland och Medel
pad. Uppgifterna angående mått, enligt Jansson Sam Owen,
Måttordbok, Stockholm 1950.
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