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och darter mmdre f£-
aif SngWpnrtor. Aven

brandseglen, som avsag. jttt
skydda husfasaderna, brann
ttpjx jGanska snart s^Bd^dpkJ

; staden skulle-iK to-

SHte-
?.*•

aatan;

annmfcor flydde —
med det de-kunde fa med sig
- over Selangersan $a broar
och i batar o^h ^upjj^mot,.
bergSshittningarna at norr
och sodgr. Flera. angbatar
och pramar.hjalpte dock till
i raddnings- och evaktte-
ringsarbetet. r , '
-Yrvakna olgubbar rusade

ut i folkvimlet sedan sta-
denir1 flnka,~hade - oppnats:
Tiilsamzaans" me^d- en" deb
"lo^t-iblk'̂ s^eirmadede herr--
ekiperirigsaffarer och fbrsag
sig 'med nya Mader, men
framst var de angelSgna om
atfcionlma over Starkvaror i
spritbutiker: \M$*f- infe ndg
med'det.*"' * - ~; *

^ri|n landsBygden kpm det
syniterliggn-iozeiaesanit* f&l

Storgatcm. .LSurui&vairefter branden.

sidan Selangersan) och eifc,
del feebyggefee i xitkatitsom-*
radena uridkom emellertid i
elden. Men annu efter flera'
manader pyrde det i ruiner-
na.

Militar fran badS';
land och 'HaMnglattd;re;kvi-
rerades for att skota "-efter••*:-
slackningen och rpja'lbland^
ruinerna, men sanriblikt
ocksa for, att uppratthalla[
ordningeh. ""* ' ' _\' ^

Brandon anses soiii
storsta so'nf'drabbat n

pfcadrade kolonf alfirnidrnas
magasin*' vict Selangers:an
pa hela lass med flask och
andra varor. De fick "etefel4-
lertid sta till svars harfor in-
fdr ratta efler branden. Bl a

ars* vSiifrejd for att ha stulit
8,5 kilo smpr. Magasinen

dodsoffer, brannskadade och
lamnade 8.000—9 000 nian-;
niskpr -,u^an ^hus«^pch, hem.

tillbringa natten under bar
hunmel. Andra inhystes hos
slakt.och vanner i de delar

jats eller
nar.

^om- h^ jojnjje ht

«li.2tT afcf&'aaAAn'tt*
en slut.-

manni- telegjjaferade katestrofda-
: , "Star

Nar brands^.; h%d|. ebbat
ut sju timiflaf SjS^af§;^att
invanarna pa bergsslutt-
nin^arna runt staden och

"

,,,
ankommen, forfarjig ,.aft-
blick." Kungen reste -darfor

h*a.
. , eftersom

t o in sfenar Bade forviitfats
av elden. Vanliga Vassaskap
stod hellerjnte mot hettan -
och atskflliga vardepapper
forkolnadfs.

Trahusbebyggelsen hade
utplanats nastan helt. Kvar
fanns i stort sett bara. en,
skog-, av- , skorstenar , och
brandMurar. - . Stadens ., fa
stenhiiS) hade -delvis ,6ver-
levt, men till resultatet av
skal och mindre patetiska
ruiner, ,- tdaribland - kyrkan
(vars^-tornfeav. hade .-stortafe
ner), stadrfiuset-^ch Sunds-

vardera,
It) gersoner), 1 OOO- omgang-

.sjngklader och 20P!flasr,
'

l 000 kronor i kontanter.i
Vid,,tjarnen vaster om kyr-|
kaa.icigtprattades ett taltla- ]
gfef' 9$ir de heAtosa, vilket |
aanix ettt ar ^enare, tjanst-
gjorde^oaii nodbostadbr.
" W[e3Et p& manniskoraas «an-

sifclen hade olyckan inte ef-
terlamnat nagra namnvarda
spaw;>J0i& fiesta ay dert fatti-
ga-asbetarbefolknihgen, som
f&rttt haft det ekonomiskt
besigfeligt^ fick iiti-ba
rjam/iaat och klader - :
tist Dessutom fanns det, gott

*

Frankrike, England,' .Ryss-
land och N0r.djimerika.
Sundsvalls industriman och
aflarsfblk hade namUgen i
hog grad internationella
kontakter. * .,

Men Buhdsvall "hade flera
ganger tidfgare utsatts for
odelfig^elser, oom aiu inte
fuHt^Sa svara. Ar"1721 plundT
rad§C och birahdes stMen av
ryssarria,. och den T Septem-
ber iSOSTnedbranri hela sta-
den^ pster om kyrkan. T&ra.n~
den'in^ - - - - -

nitivt slutet pa en ark
repok, men <MksAMe
en pfeft ny.

Trahitg'agarna liade
gen tagit lardom frai

hus tilf betryggande t
SangananlagJ;, ,r , . -titbet
cr

tiga manniskprj som. (
de fdrsakringar, var
branden alldeles utbl(
men understoddes a^s
hjalpskomrpitten., ,r ..

Efter .bfaiiSen -ipEa
en yrkesbraiidkar ~ocl
drivna .brandsprutor.
dens styresman beslol
att forbjfflfe^vedeldni
angbatarna, f:«efterson
gav mer gnigtor ̂ n kol

Nar stadskarnan at<
byggdes vtnder 1890
skedde det enligt €
stadsplah, men inte mi
utan ^med sten, 4Cman
lart sig , laxan!). :Des
anlades en esplanad'Tj
stadskarhan i nord-
riktning. OcIT%«Ksfe
stensjfeaden - Sundsvaff
vi ser den i dag,
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. I dag finns det inte langre
nagon i livet som minhs den
stora branden i Sundsvall
1888. Men handelsen Hgger
anda.sa nara var tid, att det
knappast fiMns nagon Sunds-
vallsbp eller .norrlanning
som atmitefecae inte bar
hort talas om den.

Under:v!880-talet Var den.
svenska sKo^fiiradlingsin-.
dustrin i-staWexpaiisioa -
inte minst I Sundsvallsdi-
striktefc Poetea: Elias Sehl-
stedt skaldade" foljdriktigt
"Sag vid sag jag sag, vart-
helst jag sag". Ett. 30-tal
sagverk blomstrade.-namli-
gen fran-SvSrtvik och.Essyik
i soder till Fagervik och Sor-
aker i norr. Sundsvall var
medelpunkt i Sveriges stor-
sta och tatast befolkade in-
dustridistrikt, och darfor en
valmaende svensk stad, med
nastan uteslutande • enva-
nings trahus och dartiil idyl-
liska tradgardar.

Livlig stad
De fiesta omdomen om

staden v,ax overvagande po-
sitiva. Man karaktariserade
SundsvaHisom en liten vack-
er och livlig stad. En tysk-re-
senar gick's

en
past

^ffian knap-
finned^ den vid den

insjon Lungarn
eller vid^en sa mycket be-
prisade Lago MaggSore;" And-
ra besokare fann *tehag i
dea oppna och regfelbundet
byggda centralpartiet och i
stadens "gedigna och reilliga
vasen". J,^__.f_^-^ J^^^.v-y

"~ MeiTen varmochtorr som-
marda-g^' ihandagen d@li - 25
juni 1888, tog, idyllen slut.
Vid ^iddagstidt. den; dagen
trafikei?ades SeMngers*-an —
vattendraget som -delar
SundSvalf -i norr ochr soder —
av ingslupen "Selange"r"^
(vilket egentligeft inte var sa
ovanligt). Men vid jgenom-
farteri- av staden rakade
gnistor ,fran batens hog-
tryckspanna antanda nagra
bus pa'ahs -sodra sfda. Otur-
ligt hog Waste det mycket
kraftiga nordvastvindar vid
olyckstillfallet. Lagorna
spred sig darfor med rasan-
de fart genom centrala
Sundsvall.

Kyrkklockorna i den vita
1700-talskyrkan och kloekan
i stadshustornet borjade
klamta och markerade att
elden var 16s. Det fanns dock
ingen yrkesbrandkar, utan.
alia slackningsfbrsok sKoftes

drivna och darfor mindre ef-
fektiva an angsprutor. Aven
brandseglen, som avsag, att
skydda husfasaderna, brann
upp. Ganska snart stod det
klart att staden skulle bli to-
tah^if stord. I den harda bias-
ten kunde iMe mycket g6r£g;
for att liejda brandens om-
fattning,

I brandens spar
Det uppstod en oreda.utan

like. Manniskor flydde -
med det de'kunde fa med sig
- over Selangersan pa broar
och i batar och upp. mot
bergssluttningarna at norr
och soder. Flera angbatar
och pramar hjalpte dock till
i raddnings- och evakue-
ringsarbetet.

Yrvakna olgubbar rusade
ut i folkvimlet sedan sta-
dens finka hade oppnats.
Tillsammans med en del
"lost folk" stormade'de herr-
ekiperingsaffarer och forsag
sig med nya klader, men
framst var de angelagna om
att komma over starkvaror i
spritbutikerl - Men infe ridg
med det.*

Fran landsbygden kpm det
erligen foretagsamt folk

kolonialfirniornas
magasin vid Selangers-an
pa hela lass med flask och
andra varor. De fick eniel-
lertid sta till svars harfor in-
for ratta efter branden. Bl a
dom3e§ tva kvinnor till sex
manaders MRgel̂ e^-och ^f~
ars vanfrejd for att ha stulit
8,5 kilo smor. Magasinen

bar kunde hungriga manni-
skor seda_n ga beh.pata 1 as-
kan^ ochJ hitta. syhnerligen
valstekt flask. '-

Nar branden hade ebbat
ut sju timmar seftafe, satt
invanarna pa bergsslutt-
ningarna runt staden och
konstaterade forodelsens
styggelse. Hettari "mastie ha
varit fcuktansvard, eftersom
t o m stenar hade fb'rvittrats
av elden. Vanliga kassaskap
stod heller inte mot hettan -
och atskilliga vardepapper
forkolnades.

Trahusbebyggelsen hade
utplanats nastan belt. Kvar
fanns i stort sett bara en
skog av- skorstenar och
brandmurar. Stadens. fa
stenhus hade delvis over-
levt, men till resultatet av
skal och mindre patetiska
miner - daribland kyrkan
(vars tornhuv hade stortat
ner), stadshuset och Sunds-

Storgatan LSundsvall efter branden.

sidan Selangersan) och en
del bebyggelse i utkantsom-
radena undkom emellertid i
elden. Men annu efter flera
manader pyrde det i ruiner-
na.

Militar fran bade Jamt-"
land och Halsingland rekvi-
rerades for att skota efter-
slackningen och raja bland^
ruinerna, men sannolikt
ocksa for ;att uppratthalla
ordfiihgph. "\

Braiiden ahses/'soin den
storsta som drabbat~hagon^

d6d^gffer.r brannskadade och
lamhade %ftQ&5~5 000 man-
niskor utan hus.joch^ hem,;
Manga av .de hemlfisa--fick
tillbringa natten under bar
himmel. Andra inhystes hos
slakt och vanner i de delar

- ~
jats eller i narbelagna sock-
nar.

Frankfike, England, Ryss-
land och Nordamerika.
Sundsvalls industriman och
affarsfolk hade namligen i
hog grad internationella
kontakter.

Metf Siindgvall hade flera
ganger tidigare utsatts for
6delSgg01ser, om an> inte
fuHt sa svara. Ar 1721 plund.
rad^s och brarides stftden av
ryssiarna, och den 7 Septem-
ber 1803̂  nedbrann hela sta-
den. Qster om kyrkan. Bran-
de^n 18H8 ignebar dock defi^

telegcaferade katastrofda-
gen tm,kun
denrilagor,
ankommen, forfaijlig . an-
blick." Kungen reste darfor
med extratag och anlande
ett dygn senare -medforande
TO.talt^Cspm. vardera, rymde
10 "personer), 1 OOC^omgang-
afr .sjingklader och 200 flas-
kor via, . samt narmare
iO 000 kronor i kontanter.
Vid tjarnen vaster om kyr-"
kan upprattades ett taltla-,
ger fbr de hemlfisa, vilket!
annu ett ar senare tjanst-
gjorde som nodbostader.

Men pa manniskornas an-
sikten hade olyckan inte ef-
terlamnat nagra namnvarda
spAr, De fiesta av den fatti-
ga arbetarbefolkningen, som
forut haft det ekonomiskt
besvarMgt, fick nu bade hus-
rum, mat och klader - gra-
tist Dessutom fanns-det gott
oni sysselsattning nar sta;-

• -



stedt skaldade fbljdriktigt
"Sag vid sag jag sag, vart-
helst jag sag". Ett 30-tal
s agverk blomstr ade namli-
gen fran Syartvik och Essvik
i sb'der till Fagervik och Sor-
aker i norr. Sundsvall var
medelpunkt i Sveriges stor-
sta och tatast befolkade in-
dustridistrikt, och darfdr en
valmaende svensk stad, med
nastan uteslutande enva-
nings trahus och dartill idyl-
liska tradgardar.

Livlig stad
De flesta omdomen om

staden var overvagande po-
sitiva. Man karaktariserade
Sundsvall som en liten vack-
er och livlig stad. En tysk*re-
senaf gick 'sa' l|ngt" att han
ansag stadenjSSa belagen "i
en nejd, saaan man knap-
past firiner- den vid den
schweizisjia insjon Lungarn
eller vid "den sa mycket be-
prisade Lago Maggiore." And-
ra besokare fann behag i
den oppna och regelbundet
byggda centralpartiet och i
stadens "gedigna och renliga
vasen". - „ , , _ _ ' ,_ _ i_-

"Menren"varni"och torr som-
mardag, mandagen den 25
juni 1888, tog idyllen slut.
Vid middagstid den" dagen
trafikerades Selangers-an -
vattendraget som delar
Sundsvall i norr ochs soder -
av angslupen "Selanger"
(vilket egentligen inte var sa
ovanligt). Men vid genom-
farten av staden rakade
gnistor fran batons hog-
tryckspanna antanda nagra
bus pa ans so'dra sida. Otur-
ligt nog blaste det mycket
kraftiga nordvastvindar vid
olyckstillfallet. Lagorna
spred sig darfor med rasan-
de fart genom centrala
Sundsvall.

Kyrkklockorna i den vita
1700-talskyrkan och klockan
i stadshustornet borjade
klamta och markerade att
elden var 16s. Det fanns dock
ingen yrkesbrandkar, utan
alia slackningsforsok skottes
av en frivillig brandkar med
bistand av allmanheten.
Vattenledningsnatet var vis-
serligen utbyggt och forsett
med brandposter.

Men i det omrade dar
branden borjade, var vatten-
tillgangen dalig och brand-
posterna glesa. Brandspru-
torna var dessutom hand-

med det de-kunde fa med sig
— over Selangersan pa broar
och i batar och upp mot
bergssluttningarna at norr
och soder. Flera angbatar
och pramar hjalpte dock till
i raddnings- och evakue-
ringsarbetet.

Yrvakna olgubbar rusade
ut i folkvimlet sedan sta-
dens finka hade oppnats.
Tillsammans med en del
"lost folk" stormade de herr-
ekiperingsaffarer och forsag
sig med nya klader, men
framst var de angelagna om
att komma over starkvaror i
spritbutiker. Men inte nog
med det.

Fran landsbygden kom det
synnerligen foretagsamt folk
med hastar och vagriar. De
pliindrade kolonialfirmornas
magasin vid Selangers-an
pa hela lass med flask och
andra varor. De fick emel-
lertid sta till svars harfo'r in-
fdr ratta efter branden. Bl a
domdes tva kvinnor till sex
manaders fangelse och tva
ars vanfrejd for att ha stulit
8,5 kilo smor. Magasinen
brann visser-KgeHi""B«pf-rtfflff-~
har kunde hungriga manni-
skor sedan ga och. pata i as-
kan. och, hitta synnerligen
valstekt flask.

Nar branden hade ebbat
ut sju timmar senare, satt
invanarna pa bergsslutt-
ningarna runt staden och
konstaterade fb'rodelsens
styggelse. Hettan maste ha
varit fruktansvard, eftersom
t o m stenar hade forvittrats
av elden. Vanliga kassaskap
stod heller inte mot hettan -
och atskilliga vardepapper
fdrkolnades.

Trahusbebyggelsen hade
utplanats nastan helt. Kvar
fanns i stort sett bara en
skog av skorstenar och
brandmurar. Stadens fa
stenhus hade delvis over-
levt, men till resultatet av
skal och mindre patetiska
miner - daribland kyrkan
(vars tornhuv hade stortat
ner), stadshuset och Sunds-
vallsbanken.

Militar
En tabla over skadornas

omfattning berattar att 383
stadstomter, 23 magasin och
tre lantegendomar hade har-
jats. Allmanna laroverket
(Hedbergska skolan), stads-
delen Norrmalm (pa andra

Storgatan i Sundsvall efter branden.

sidan Selangersan) och en
del bebyggelse i utkantsom-
radena undkom emellertid i
elden. Men annu efter flera
manader pyrde det i ruiner-
na.

Militar fran bade Jamt-
land och Halsingland rekvi-
rerades for att skota efter-
slackningen och roja bland
ruinerna, men sannolikt
ocksa for att uppratthalla
ordningen.

Branden anses som den
storsta som drabbat nagon^
sVensk stad. Den kravde
dodsoffer, brannskadade och
lamnade 8 000— 9 000 man-
niskor utan hus och hem.
Manga av de hemlosa fick
tillbringa natten under bar
himmel. Andra inhystes hos
slakt och vanner i de delar
av staden som -inte^eldhar-
jats eller i narbelagna sock-
nar. , .

Frankrike, England,
land och Nordar
Sundsvalls industrim
affarsfolk hade nam
hog grad internal
kontakter.

Men Sundsvall had
ganger tidigare utsa
odelaggelser, ^om &
fullt sa svara. Ar 1721
rades och brandes 'sti
ryssarna, och den 7 s
ber 1803 nedbf anri hi
den oster om kyrkan
den 1888 ihriebar doi

telegraferade katastrofda-
gen till kung Oskar II: "Sta-
den i lagor, landshoydingen,
ankommen, fdrfarlig an-
blick." Kungen reste darfor
med extratag och anlande
ett dygn, senare medforande
70 talt, (som vardera rymde
10 personer), 1 000 omgang-
ar sangklader och 200 flas-
kor vin, samt narmare
10 000 kronor i kontanter.
Vid tjarnen vaster om kyr-|
kan upprattades ett taltla- !
ger for de heml6sa, vilket
annu ett ar senare tjanst-
gjorde som nodbostader.

Men pa manniskornas an-
sikten hade olyckan inte ef-
terlamnat nagra namnvarda
spar. De flesta av den fatti-
ga arbetarbefolkningen, som
forut haft det ekonomiskt
besvarligt, fick nu bade hus-
rum, mat och klader - gra-
tist Dessutom fanns det gott
om sysselsattning nar sta-
den skulle ateruppbyggasi

Stor bistandsvilja
Branden fororsakade en

hel del publicitet, och bi-
standsviljan var stor - inte
bara i Sverige och ovriga
Norden, utan aven utom-
lands. Penninggavor strb'm-
made in fran bl a Tyskland,


