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Förord 

Det intresse för  Umeå stads byggnadshistoria 
som ligger bakom tillkomsten av denna av-
handling väcktes redan i början av 1960-talet 
i samband med mitt arbete vid Västerbottens 
museum i Umeå. Mina studier i ämnet har 
förutom i avhandlingen även resulterat i ett 
kapitel om stadsplan och bebyggelse i skrif-
ten Umeå stads historia av Sven Ingemar 
Olofsson  samt i en kulturhistorisk byggnads-
inventering i Umeå centrala delar och ett 
temanummer av tidskriften  Västerbotten. 

Avhandlingsarbetet påbörjades vid konsthisto-
riska institutionen vid Stockholms universitet, 
men när forskarutbildning  i ämnet konstve-
tenskap infördes  vid Umeå universitet var det 
naturligt att överflytta  studierna dit. 

Avhandlingen har krävt mångas medverkan, 
och jag vill rikta ett varmt tack till alla som 
bidragit till att den nu föreligger  i färdigt 
skick. Särskilt vänder jag mig då till profes-
sor Sten Karling, som uppmuntrade mig un-
der den första  fasen  av mitt arbete, och till 
docent Folke Nordström, som varit min 
handledare under de senare åren och som på 
ett personligt och stimulerande sätt engagerat 
sig i min forskning.  Jag har också haft  för-
manen att under arbetets gång vid flera  t i l l -
fällen  diskutera mitt material och avhand-
lingens uppläggning med professor  Göran 
Lindahl vid Konsthögskolan. 

Jag vill också tacka Stiftelsen  Västerbottens 
museum och mina arbetskamrater där, som 
välvilligt accepterat mina tjänstledighetsperio-
der, trots den ökade arbetsbelastning som för 
dem blivit följden  därav. 

Forskningsarbetet har i hög grad underlättats 
av det tillmötesgående som visats mig av de 
kommunala myndigheterna i Umeå och av 
tjänstemännen vid de olika arkiv och bibliotek 
jag anlitat. 

Vid renritning av skisser och planer har jag 
haft  hjälp av Sigfrid  Fjäl lström och Olle Bur-
man. Göte Böhlin har under arbetets gång b i -
stått mig med fotografering  och reproduce-
ring. Göran Carlsson har lämnat värdefulla 
råd beträffande  bildframställning  och layout. 

Kar l -Er ik Tjärnberg vid Umeå tryckeriaktie-
bolag har lagt ner ett omfattande  och förtjänst-
fullt  arbete på skriftens  utformning.  Anders 
Lundström står bakom den engelska översätt-
ningen av sammanfattningen.  Jag är dem alla 
stort tack skyldig. 

En ovärderlig tillgång har för  mig varit 
Irene Jansson, som under en följd  av år lagt 
ner ett självuppoffrande  arbete att under of-
ta hektiska förhållanden  renskriva mina kon-
cept och slutligen även det färdiga  manu-
skriptet. 

Jag är också tacksam mot redaktionskommit-
tén för  Umeå Studies in the Humanities för 
att den låtit min avhandling ingå som en del 
i serien. 

Slutligen vill jag med tacksamhet nämna att 
finansiellt  stöd lämnats mig av Umeå kom-
mun, Stiftelsen  J C Kempes minne samt ur 
fonden  för  ograduerade forskares  vetenskap-
liga verksamhet. 

Boken tillägnas mina föräldrar,  som på alla 
sätt stött mig i mitt arbete. 

Umeå i mars 1975 

Karin Eriksson 
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Inledning 

Den 25 juni 1888 drabbades Umeå av 
en katastrofal  eldsvåda som på några 
få  timmar ödelade så gott som all 
bebyggelse i den centrala stadsdelen, 
som tillika var den äldsta. 

Att studera hur staden byggdes upp 
igen, och i vilken mån den nya bebyg-
gelsen kom att skilja sig från  den som 
brunnit ner var det ursprungliga syf-
tet med denna avhandling. En analys 
av byggnadsbeståndet och stadsplanen 
gav emellertid vid handen att många 
karakteristiska drag där bibehållits 
från  tidigare skeden i stadens histo-
ria. En naturlig utvidgning av avhand-
lingens ram blev därför  att i stället 
låta stadens återuppbyggnad efter 
stadsbranden bilda avslutning till en 
kronologisk framställning  av stadens 
byggnadshistoria från  äldsta tid. 

För att inte avhandlingen med denna 
uppläggning skulle svämma över alla 
bräddar, har vissa drag i bebyggel-
sen betonats och andra fått  en mer 
summarisk behandling. Så har till 
exempel stadsplanens utveckling, 
byggnadslagstiftningen  och den offent-
liga miljöns element - gator, parker 
och det under 1800-talet stadigt ökan-
de antalet institutionsbyggnader - gi-
vits en dominerande plats, medan 
den privata miljön skildrats mer över-
siktligt. 

Liksom de flesta  andra senare studi-
er i svensk stadsbyggnadshistoria är 
denna avhandling tillkommen under 
påverkan av Gregor Paulssons ban-
brytande arbete, Svensk stad, som 

utkom redan 1950 men fortfarande  är 
lika aktuell. Där sätts 1800-talssta-
dens fysiska  gestaltning in i ett brett 
kulturhistoriskt sammanhang. Stads-
miljöns och byggnadernas utformning 
ses som resultatet av ett komplicerat 
växelspel mellan praktisk- ekonomis-
ka faktorer  och estetisk-sociala vär-
deringar. Byggnadshistorisk forsk-
ning blir med detta sätt att angripa 
problemen inte enbart försök  att be-
skriva formerna  och deras föränd-
ring, utan också att spåra de faktorer 
som varit formbestämmande  och form-
förändrande  i olika tider och samhälls-
situationer. 

Detta synsätt har jag sökt tillämpa i 
denna undersökning. Vid studiet av 
byggnadernas och stadsplanernas till-
komst har därför  ekonomiska förut-
sättningar samt idébakgrunden såsom 
den framkommer  i förberedande  dis-
kussioner och projekt ägnats särskilt 
intresse. Detta har beroende på käll-
materialets ofullständighet  och svår-
åtkomlighet varit möjligt att genomfö-
ra endast beträffande  offentliga  bygg-
nader och stadsplaner i de senare av-
snitten. På grund av sin breda upp-
läggning har avhandlingen ändå med 
nödvändighet i sina huvuddrag fått  en 
deskriptiv karaktär. 

I det följande  redovisas avhandlingens 
uppläggning och de viktigaste källorna 
kommenteras. En fortlöpande  käll-
kommentar ges i övrigt i anslutning 
till respektive avsnitt i texten. 

Stadens byggnadshistoria behandlas i 
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fyra  tidsavsnitt. Den första  delen tar 
sin början våren 1621, då stadsplanen 
stakades ut, och sträcker sig till och 
med 1721, det år Umeå brändes ner 
till grunden av ryska trupper i Det 
stora nordiska krigets slutskede. Som 
gräns för  den andra delen har valts år 
1863, då stadsfullmäktigeinstitutionen 
infördes  i Umeå och ett målmedvetet 
stadsplanearbete initierades. Den 
tredje perioden får  en naturlig av-
gränsning i stadsbranden den 25 juni 
1888. I det fjärde  och sista avsnittet 
skildras slutligen återuppbyggnadens 
första  etapp, vilken kan betraktas 
som avslutad omkring 1895. 

Den första  delen som således omfat-
tar det första  seklet i stadens histo-
ria, skildrar bebyggelseutveckling 
och dess bakgrund i ett och samma 
kapitel. De tre följande  delarna har 
däremot fått  en mer detaljerad indel-
ning efter  i huvudsak identisk dispo-
sition, och de inleds alla med en 
skiss av stadens befolkning  och nä-
ringsliv under respektive period. Des-
sa avsnitt bygger till största delen på 
uppgifter  ur de båda redan publicera-
de krönikorna över staden - Umeå 
stads historia 1588-1888 av Birger 
Steckzén och Umeå stads historia 
1888-1982 av Sven Ingemar Olofsson. 
Steckzéns innehållsrika arbete har 
sin svaghet i en bristfällig  källredo-
visning. Hans uppgift  har förvisso  in-
te varit lätt, eftersom stora delar av 
stadens arkiv gick till spillo i stads-
branden - dock inte hela arkivgt, så-
som båda författarna  hävdar. Åtskil-
liga protokoll och andra handlingar 
från  Umeå stads arkiv räddades (bl a 
magistratsprotokoll, stadsfullmäkti-
geprotokoll och så gott som hela bygg-
nadsnämndens arkiv) och förvaras  nu 
dels i Umeå kommuns arkiv, dels i 
landsarkivet i Härnösand. 

Det andra kapitlet i de tre sista de-
larna ägnas åt stadsplan och byggnads -
lagstiftning.  Ordet stadsplan brukar, 
"såsom Lennart Améen påpekat, använ-
das dels för  att beteckna stadens tomt-
område med dess gatumönster, dels 
i en yngre betydelse en karta med 
riktlinjer för  stadens framtida  bebyg-
gande, en "utbyggnadsplan". I denna 
avhandling används termen med sam-
ma dubbla innebörd. 
1600-talets stadsplaner för  Umeå har 
behandlats av Gerhard Eimer i hans 

avhandling om stormaktstidens stads-
planer i de svenska Östersjöstaterna. 
Stadsområdets utveckling under föl-
jande sekel tas också upp av Steckzén. 
Den omfattande  planutvidgningen 1864 
och stadsplanen efter  branden har 
Améen ägnat ett studium i sin avhand-
ling Stadsbebyggelse och domänstruk-
tur. Dessa arbeten tas upp till kritisk 
granskning och har till en del kunnat 
kompletteras. Särskilt ingående skil-
dras här tillkomsten av den stadsplan 
efter  vilken den nedbrända stadsdelen 
byggdes upp på nytt. Ärendet går att 
i detalj följa  i byggnadsnämndens och 
stadsfullmäktiges  protokoll och hand-
lingar, samt i den serie projekt som 
finns  bevarade i stadsingenjörens väl-
ordnade arkiv i Umeå. 

Stadsplaneavsnitten åtföljs  av en redo-
görelse för  de lokala byggnadsordning-
ar som gällt under olika epoker och för 
Byggnadsstadgan för  rikets städer 1874 
och dess konsekvenser för  staden. Sär-
skilt Göran Lindahl har påpekat det 
finska  inflytandet  över svensk stads-
planering och byggnadslagstiftning  un-
der 1800-talets andra hälft. 

Enligt den uppläggning som är gemen-
sam för  de tre sista delarna .följer  se -
dan en redogörelse för  den privata 
miljön. Här beskrivs hur tomterna 
var disponerade, och hur byggnader-
na utformades,dock  endast med avse-
ende på exteriören. För de äldre tids-
avsnitten är källorna svåråtkomliga 
och fragmentariska.  Från och med 
187 0-talet blir källmaterialet rikhal-
tigare - Umeå byggnadsnämnds proto-
koll och byggnadslovsritningar finns 
bevarade från  och med 1871, respek-
tive 1874. Från detta årtionde och 
det följande  finns  också åtskilliga går-
dar bevarade i de stadsdelar som låg 
utanför  brandområdet. Den privata 
bebyggelsen från  återuppbyggnadsti-
den är likaledes väldokumenterad ge-
nom byggnadslovsritningar, fotogra-
fier  och naturligtvis även kvarliggan-
de byggnader. 

Detta material har jag gått igenom, 
men som nämnts har den privata be-
byggelsen av utrymmesskäl här en-
dast fått  en översiktlig behandling. 
Många av de enskilda gårdarna från 
1870-90-talen har för  övrigt tidigare 
skildrats av mig och av andra förfat-
tare (se källförteckningen). 
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Umeå var före  branden en utpräglad 
trästad, och även efter  branden upp-
fördes  de flesta  privathusen av trä. 
Den utförligaste  redogörelsen för  den 
svenska trästadens byggnadsbestånd 
och panelarkitekturens utveckling fö-
re 1800-talets mitt ger Sten Rentzhog 
i sin avhandling Stad i trä. En sam-
manställning av de ledande idéerna 
inom träbyggnadskonsten under sek-
lets senare hälft  återfinnes  i Erik 
Nordins skrift  Träbyggande under 
1800-talet. Denna ingår i den värde-
fulla  serien Den nordiska trästaden, 
som sedan 1972 utkommit med ett 
tjugotal delar kring träbebyggelse och 
bevarandefrågor. 

Kapitlen om den privata miljön inne-
håller vidare en redogörelse för  var 
olika yrkesgrupper var bosatta på 
tomtområdet. Som källa har här an-
vänts tomtförteckningar  från  olika ti-
der, samt när det gäller de båda s is -
ta perioderna även byggnadsnämndens 
protokoll. En socio-ekonomisk under-
sökning hade givetvis här varit önsk-
värd men har inte kunnat genomföras 
inom ramen för  detta arbete. 

Skildringen av den privata miljön av-
slutas med en presentation av några 
"formgivare",  de arkitekter, bygg-
mästare, ingenjörer eller t immer-
män som i samråd med byggherren 
gestaltat den privata miljöns byggna-
der. Uppgifter  om denna kategori yr -
kesmän har endast undantagsvis fun-
nits att hämta i biografiska  uppslags-
verk och matriklar. Ofta  har kyrk-
böckerna varit den enda källa som 
stått till buds, och dessa har också 
utnyttjats för  att spåra ättlingar till 
dem som givit staden dess form. 

De fjärde  och sista huvudkapitlen i 
varje del ägnas åt den offentliga  mil -
jön, Uppgifter  om gator, torg och 
parker i de äldsta tid har huvudsakli-
gen hämtats ur Steckzéns arbete om 
stadens historia; för  1 870-90-talen 
har byggnadsnämndens protokoll ut-
nyttjats som källa. 

De offentliga  byggnaderna behandlas 
enligt dispositionen inledningsvis i 
en översikt. Där redovisas först  i 
korthet vilka kategorier av institu-
tionsbyggnader och andra byggnader 
av offentlig  karaktär som tillkommit 
under perioden och var de var beläg-

na. I översikten presenteras även de 
offentliga  byggnadernas arkitekter un-
der respektive tidsperiod. 

Slutligen beskrivs de offentliga  bygg-
naderna var för  sig med varierande 
detaljeringsgrad. Under de sista båda 
perioderna har man tack vare proto-
koll, brevväxling, tidningsartiklar 
och andra skrivna källor goda möjlig-
heter att studera vilka åsikter som 
kommit till tals, och vilka synpunkter 
som varit utslagsgivande för  besluten 
om byggnadernas slutliga utformning. 

De mest inträngande studierna har äg-
nats kyrkorna och skolhusen. Såväl 
kyrkans arkiv med skolråds-, kyrko-
råds- och kyrkostämmoprotokoll som 
läroverkets arkiv räddades undan 
stadsbranden. 

Avhandlingens ämne är i och för  sig 
outtömligt och det har varit svårt att 
sätta punkt för  studierna. Många vita 
fläckar  återstår ännu att utforska. 
Bland annat skulle det vara intressant 
att göra mer ingående studier av två 
av de arkitekter som varit verksamma 
i staden - J A Linder (1783-1877) och 
F O Lindström (1847-1919). Den förre 
var komminister i Umeå landsförsam-
ling, men också en produktiv själv-
lärd snickare och trähusritare; den 
senare var den akademiskt utbildade 
arkitekt som i egenskap av stadsarki-
tekt gjorde en viktig insats vid åter-
uppbyggnaden efter  stadsbranden 1888. 

Mycket återstår också att göra för  att 
komplettera bilden av den privata be-
byggelsens utformning  före  och efter 
branden. I synnerhet vore det menings-
fullt  att närmare studera de ännu kvar-
liggande byggnaderna ur byggnadshis-
toriska och allmänt kulturhistoriska 
aspekter. 

Träbyggnadskonstens stilutveckling i 
Sverige är ännu högst ofullständigt  ut-
forskad.  Det vore värdefullt  att få 
svar på frågan  hur de etablerade arki-
tekternas träbyggnader tedde sig, och 
hur de formmässigt  förhöll  sig till 
samma arkitekters byggnader i sten. 
Vidare vore det intressant att under-
söka hur stilförändringen  skett bland 
de många offentliga  byggnader i trä 
som under 1700- och 1800-talen pro-
ducerades av överintendentsämbetets 
arkitekter, och i vilken mån de trästi-
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lar som där odlades påverkade lands-
ortsstädernas privata bebyggelse. 

Samma dag som Umeå, brann också 
byggnaderna i Sundsvalls äldsta del 
ner till grunden. Före denna dag hade 
de båda städerna en likartad bebyggel-
se av trähus i en eller två våningar, 
men efter  återuppbyggnaden kom de 
att se helt olika ut. Sundsvall blev en 
tättbebyggd stenstad med smala "kor -
ridorgator", Umeå en gles trästad 
med breda gator och esplanader. En 
bred jämförande  studie av bebyggelsen 
i de båda städerna mellan 1870-1900 
mot bakgrund av de skilda ekonomiska, 
kulturella och sociala förutsättningar-
na skulle kunna bli mycket givande. 
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1 Perioden 1621—1721 

STADENS UTVECKLING, STADS-
PLAN OCH BEBYGGELSE 

Umeå blev stad med interimistiska 
stadsprivilegier den 22 juni 1622, 
och ungefär  samtidigt grundades sju 
andra städer utmed norrlandskusten 
och i Österbotten - Söderhamn, 
Sundsvall, Piteå, Luleå, Torneå, 
Gamlakarleby och Nykarleby. (1) Av-
sikten med det flitiga  stadsgrundan-
det under Gustaf  II Adolfs  och Kristi-
nas regeringstider var att få  slut på 
den okontrollerade handeln i rikets 
avlägsnare delar. Handel och hant-
verk skulle hädanefter  också här äga 
rum i städerna, vilkas höga stads-
staket med tullportar skulle garante-
ra en effektivare  beskattning av des-
sa näringar. (2) 

De ovannämnda städernas lägen fast-
ställdes efter  överläggningar med de 
blivande borgarna, och i de flesta 
fall  valde man att placera den nya 
köpstaden vid en äldre handelsplats. 
(3) En livsnödvändighet för  handeln 
var emellertid goda vattenleder, och 
när landhöjningen och älvarnas upp-
grundning gjorde segeltrafiken  allt 
svårare, måste flera  av de nya stä-
derna flyttas  närmare havet - Piteå, 
Luleå och Sundsvall redan efter  någ-
ra årtionden. (4) 

I södra Västerbotten hade man ännu 
i någorlunda färskt  minne Johan III:s 
misslyckade stadsgrundningsförsök 
1588 vid Umeå sockens kyrka och 
handelsplats i Backen. (5) Redan då 
hade Umeälven varit oframkomlig 

för  större båtar så högt upp. För den 
nya staden valde man därför  den 
plats där Umeå centrum nu ligger, 
ca 5 km nedströms kyrkan, pa Sanda-
hemmanets mark i Ytterhiske by. 
Det utvalda stadsområdet utgjordes 
av en plan sandhed belägen uppe på 
den norra älvbrinken. Umeälven rin-
ner här lugn och bred i det närmaste 
i öst-västlig riktning. Strax norr om 
stadsplatsen bredde ett myr länt om-
råde ut sig (Långmyran eller Myr-
ängen), och detta awattnades av en 
bäck (senare kallad Renmarksbäcken 
eller Fattighusbäcken), som fick  bil-
da stadens gräns i väster. (6) 

Stadsplanen för  Umeå liksom för  de 
övriga redan nämnda nya städerna i 
Norrland och Finland gjordes upp av 
doktor Olof  Bureus, en bror till den 
berömde kartografen  Anders Bureus. 
Olof  Bureus var egentligen läkare. 
Han hade fått  sin utbildning utom-
lands och var en beläst och kunnig 
man. (7) 

Under 1600-talets första  decennier 
hade den strängt regelbundna och 
rätvinkliga rutnätsplanen introduce-
rats i några svenska städer närmast 
med påverkan från  holländskt håll. 
(8) Denna stadsplaneform,  som från 
och med 1620-talet skulle komma att 
helt dominera svensk stadsplanering 
ända till slutet av 1800-talet, har in-
te satt spår i Bureus' planer från 
omkring 1621. Visserligen bildar 
hans gator och gränder också ett rut-
nät, men detta blir oftast  oregelbun-
det, eftersom det på ett rent medel-
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tidsmässigt sätt anpassas till befint-
lig bebyggelse, till böjda strandlinjer 
eller andra element i topografin.  (9) 

I Umeå blev gatunätet tämligen regel -
bundet, men här hade också Bureus 
tillfälle  att arbeta fritt  på ett alldeles 
slätt och så gott som obebyggt områ-
de. Originalplanen för  Umeå saknas, 
men en karta uppgjord 164 3 av lant-
mätare Erik Widman visar säkerli-
gen de ursprungliga förhållandena 
(bild 1). (10) Planmönstret är ytter-
ligt enkelt med två långgator, para-
lella med älven, fem tvärgränder 
samt ett torg som bildats av ett ut-
sparat kvarter. Gränderna går i nä-
ra nog rät vinkel mot gatorna, med 
undantag för  den gränd som ligger 
närmast öster om torget och som r e -
dan på denna första  karta ligger 
snett. Tomtindelningen framgår  inte 
av kartan, men de langsmala kvarte-

ren kan knappast rymma mer än en 
enda rad med tomter, vilket måste 
betraktas som ett ålderdomligt drag. 
Den södra långgatan, Storgatan, går 
genom hela staden och fortsätter  se -
dan utanför  västra och östra tullen 
som landsväg utmed älven. Stadssta-
ketet följer  inte planfiguren  utan har 
en egen oregelbunden kontur. 

Den första  tiden kämpade staden 
emellertid med stora svårigheter. 
De blivande borgarna hade högst mot-
villigt flyttat  från  sina stora gårdar 
på landsbygden till de knappt tillmät-
ta stadsområdet med dess magra 
jordar, och på 1630-talet höll den 
nya staden på att helt övergivas. Ef-
ter statligt ingripande fick  dock sta-
den ny vind i seglen vid början av 
1640-talet. (11) 

1. Lantmätare Erik Widmans karta över 
Umeå stad 1643. LMA. 



Sina definitiva  stadsprivilegier fick 
Umeå av drottning Kristina först 
1646. I privilégiebrevet skrevs nu in 
att kronan till staden skänkte hemman 
nr 9 i Ytterhiske by, det s k Sanda-
hemmanet, samt Myrängen norr där-
om. Den ursprungliga donationsjor-
den utökades så småningom med 
mark från  kringliggande byar. (12) 

Med stadsprivilegierna följde  en del 
ekonomiska fördelar,  bland annat 
sex års skattefrihet,  vilket medförde 
en viss uppblomstring för  den lilla 
staden. Inflyttningen  till staden ökade, 
och 164 6 började man bygga en egen 
kyrka - ett tecken på att stadsbild-
ningen höll på att ta fastare  form.  (13) 
Av stor betydelse blev att Umeå på 
164 0-talet utsågs till residensstad 
för  det nybildade Västerbottens län. 
(14) Landshövdingarna skulle genom 
seklen ofta  på ett personligt sätt en-
gagera sig i stadens utveckling, nå-
got som för  övrigt också ingick i de-
ras instruktion. 

Enligt privilegiebrevet skulle byggen-
skapen i staden samt gatureglering 
och broar övervakas av två stads-
byggmästare. Av ekonomiska skäl 
övertogs emellertid snart denna upp-
gift  av magistraten och byfogden.  I 
övrigt reglerades bebyggelsen i 
Umeå liksom i andra städer ända 
fram till 1734 av bestämmelserna i 
byggningabalken i Magnus Erikssons 
stadslag. (15) 

De första  hundra åren fick  Umeå lik-
som de flesta  andra av 1600-talets 
konstlade stadsbildningar uppleva en 
långsam utveckling, vilket återspeg-
las i de många klagobreven från  ume-
borgarna till landshövdingen och 
Kungl Maj:t. Landsköpet, d v s han-
deln på landsbygden, och bondesegla-
tionen fortsatte  i stort sett som förut 
utanför  stadens gränser. Också det 
bottniska handelstvånget, d v s för-
budet att frakta  och sälja varor söder 
om Stockholm, hämmade handeln i 
Umeå liksom i andra städer vid Bott-
niska viken. De knappa inkomsterna 
från  handel och hantverk drygades 
emellertid ut med produkter från 
borgarnas egna jordbruk och fram-
förallt  från  lax- och strömmingsfis-
ket. (16) 

Efter  freden  1645 hade en kommis-

sion för  att förbättra  de ekonomiska 
förhållandena  i Norrland tillsatts och 
där ingick Nicodemus Tessin d ä 
med uppdrag att göra kartor och reg-
leringsplaner för  de norrländska stä-
derna. (17) I detta sammanhang till-
kom en bevarad uppmätningskarta 
och en korrektionsplan för  Umeå, 
vilka daterats till 164 8. Mycket talar 
för  att den sistnämnda är ett arbete 
av Tessins medhjälpare Erik Niure-
nius. (18) 

Den här återgivna uppmätningskartan 
från  1648 (bild 2) visar vilka kvarter 
som vid denna tidpunkt hade hunnit 
bebyggas. (19) Av kartan att döma är 
kvarteren utmed Storgatan och öster 
om torget fullständigast  och mest re -
gelbundet bebyggda, medan kvarteren 
i planområdets utkanter däremot har 
ojämna och trasiga konturer. Tre 
offentliga  byggnader är utmärkta -
på torget rådhuset samt den intillig-
gande skolbyggnaden och på älvbrin-
ken öster om tomtområdet det ännu 
ej invigda nya stadskapellet. 

Strax utanför  planområdet återfinnes 
dessutom några husgrupper som är 
särskilt intressanta därför  att de fö-
rebådar stadens vidare utveckling. 
För det första  ligger redan nu en rad 
sjöbodar utmed älven som ett embryo 
till det s k sjöbodtomtområdet, vars 
oordnade bebyggelse av sjöbodar, 
stolpbodar och magasin man sökte 
reglera under 1800-talet. Ännu 1888 
var små och stora timrade bodar och 
magasin det som präglade hamnbil-
den i Umeå. 

På uppmätningskartan 1648 har också 
en rad små hus markerats norr om 
tomterna. Det är utan tvekan borgar-
nas badstugor (torkhus för  säd) och 
stolpbodar som redan då fått  sin 
plats här, på betryggande avstånd 
från  den övriga bebyggelsen. Under 
1700-talets förra  hälft  placerades 
dessa brandfarliga  byggnader vid en 
ny rak gata i norr, som drogs paral-
lellt med Storgatan och gavs namnet 
Badstugatan (nuv Skolgatan). (20) 

Av 1648 års karta framgår  dessutom 
att några gårdar växt upp också väs-
ter om bäcken, där stadsdelen Mal-
men sedan skulle komma att byggas 
ut. Malmen var det enda parti av den 
gamla stadsdelen som skonades i 
stadsbranden 1888. 
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2. Uppmätningskarta av Umeå 1648. KrA. -
3. Korrektionsplan 1648. Troligen av Erik 
Niurenius, medhjälpare till Nicodemus T e s -
sin d ä. RA. 
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De oregelbundenheter i bebyggelsen 
som uppkommit under stadens korta 
historia försökte  man rätta till med 
korrektionsplanen 1648 (bild 3). (21) 
Enligt denna skulle kvarteren i söder 
och norr breddas och hela tomtområ-
det bilda en regelbunden rektangel 
med avskuret hörn vid bäcken. Att 
döma av senare kartor kom denna 
reglering delvis till stånd. Planens 
förslag  att rikta de sneda gränderna, 
framförallt  den som låg närmast ös -
ter om rådhuset, förverkligades 
emellertid inte. 

Hur tomtområdet utvidgades under 
1600-talet och under 1700-talets 
första  årtionden är svårt att dra säk-
ra slutsatser om av det knappa mate-
rial som står till buds. Geddas karta 
från  1692-93 (22) är högst schema-
tisk när det gäller tomtområdet - al-
la kvarter är exempelvis utlagda till 
samma storlek - och Kruses karta 
från  1707, som Steckzén redogör för, 
har tyvärr inte återfunnits.  (23) Tro -
ligen hade dock redan vid denna tid 
ytterligare en långgata i norr tillkom-
mit och bebyggelsen brett ut sig mot 
öster. Norr om kyrkan hade ett kvar-
ter sparats ut, och därmed hade sta-
den fått  sitt andra torg - Kyrkotorget. 
Kruse anger i texten till sin karta 
1707 att planen nu upptog 96 tomter. 

Hur bebyggelsen i Umeå tedde sig vid 

1600-talets slut har vi en viss upp-
fattning  om tack vare den teckning av 
staden som 1695 utfördes  av löjtnant 
W G Läw (bild 4). (24) Denne hade i 
uppdrag av Erik Dahlberg att avpor-
trättera de norrländska städerna 
Umeå, Piteå, Luleå och Torneå för 
det stora gravyrverket Svecia antiqua 
et hodierna. Med utgångspunkt från 
Läws amatörmässiga teckningar ut-
arbetade sedan Erik Dahlberg själv 
förlagorna  till dessa stadsvyer i 
Svecia-verket. Eftersom han därvid 
passade på att avsevärt försköna  mo-
tiven ger Läws teckningar sannare 
vittnesmål om de verkliga förhållan-
dena, men också dessa måste tolkas 
med stor försiktighet. 

Staden Umeå är avbildad från  älvsi-
dan, och man lägger främst  märke 
till de många sjöbodarna nere vid 
stranden. Stadsbornas stugor litet 
högre upp bildar ett anonymt husgyt-
ter, över vilket fyra  byggnader reser 
sig i onaturlig storlek. Det är rådhu-
set, kyrkan med klockstapeln samt 
länsresidenset som på detta sätt åter-
givits i värdeperspektivisk förstoring. 

Rådhuset är en envåningsbyggnad, 
försedd  med tre fönster  mot torget 
och täckt av ett högt valmat sadeltak 
med lanternin (bild 5). Det lilla skol-
huset som var dess granne har inte 
särskilt markerats. 

4. Bebyggelsen i Umeå 1695. Detalj ur ö v e r -
stelöjtnant W Läws teckning inför  Svec ia -ver -
ket. KB. 
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Umeå stads första  kyrka hade ett 
framträdande  läge och är noga åter-
given på teckningen 1695 (bild 6). Den 
började byggas 164 6 och stod klar 
några år senare, uppförd  på en rek-
tangulär plan med måtten 12 x 5, 5 
famnar.  (25) Till konstruktionen var 
den en blockpelarkyrka. (26) Lång-
väggarnas stockar var intimrade i 
fyra  parvis ställda blockpelare, eller 
timrade strävkistor, vilka utgör en 
motsvarighet i trä till stenkyrkornas 
strävpelare. Blockpelarna kommer 
på bilden tydligt till synes i sydfasa-
den, som också upptar tre stora 
kvadratiska fönster.  Sakristian var 
förlagd  till en utbyggnad i norr. In-
gången till kapellet gick genom vapen-
huset i det till hälften  intimrade tor-

6. Kyrkan och klockstapeln. Detalj ur Läws 
teckning 1695. 

s 
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net på västgaveln. Liksom många 
blockpelarkyrkor i Österbotten, där 
denna konstruktion har sitt ursprung, 
genomgick Umeå stads kyrka en ut-
byggnad vid 1600-talets slut. Den 
försågs  då med korsarmar i norr och 
söder. (27) 

Kyrkklockorna hängde inte i kyrkans 
torn utan i en fristående  klockstapel 
strax väster om kyrkan. Läws teck-
ning är den enda källa man har att 
lita till när det gäller denna byggnads 
utseende under 1600-talet, och det är 
svårt att veta hur korrekt den återgi-
vits. Klockstapeln förefaller  vara 
byggd som en öppen klockbock på 
fyrkantig  plan. De tre hjärtstockarna 
i mitten strävas av snedställda 
stockar, tre från  vardera sidan. Hur 
klockorna sitter fästade  är oklart, 
men klockstolen skyddas av två kor-
sade sadeltak försedda  med gavel-
prydnader. (28) 

Länsresidenset slutligen, uppfördes 
ungefär  samtidigt med kyrkan några 
hundra meter längre österut på en 
tomt som låg utanför  tullstaketet. En-
ligt traditionen skall residenstomten, 
eller Herrtomten som den också kal-
lades, ha skänkts av stadens borgare 
till landshövding Johan Graari omkring 
år 1660. (29) Pa gravyren av Umeå i 
Sveciaverket avbildas residensbygg-
naden som en pampig tvåvåningsbygg-

7. Länsresidenset. Detalj ur Läws teckning 
1695. 
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nad ined sju fönsteraxlar  mot älven. 
Den mer trovärdiga teckning'? i av 
Läw ger vid handen att ocksu denna 
byggnad var uppförd  i endast en vå-
ning (bild 7). Den var täckt av ett 
säteritak och hade tre fönster  och en 
veranda mot älven. Själva huvudbygg-
naden var helt kringbyggd av envå-
ningslängor. Omkring 1718 lär det 
sextioåriga residenset ha ersatts av 
en påkostad nybyggnad, vars utseen-
de vi inte känner. (30) 

Kring rådhuset, kyrkan och länsresi-
denset kom den övriga bebyggelsen 
att gruppera sig efter  ett funktions-
bestämt mönster. Man kan urskilja 
att staden redan under 1600-talet har 
två centra - ett kommersiellt kring 
Rådhustorget och ett andligt och ad-
ministrativt längre mot öster. 

Liksom många andra svenska kust-
städer drabbades Umeå hårt under 
£>et stora nordiska krigets slutskede. 
Aren 1714-21 plundrades och brändes 
staden flera  gånger av ryska trupper. 
Deras sista besök inträffade  i juni 
1721, några månader före  fredsslu-
tet. (31) 



2 Perioden 1722—1862 

2.1 BEFOLKNING OCH NÄ-
RINGSLIV 

Efter  de förödande  krigsåren byggdes 
staden upp igen på samma plats och 
tack vare flera  ars skattefrihet  kom 
man snart på fötter  igen. (1) 17 00-
talet innebar en lugn och stadig ut-
veckling; mellan 1725 och 1820 ökade 
antalet mantalsskrivna personer från 
270 till 809, den senare siffran  mot-
svarar en totalbefolkning  på 1. 258 
personer. (2) 

På 1730-talet började myndigheterna 
få  bukt med landsköpet, något som 
kom borgarna i Umeå tillgodo. Det 
bottniska handelstvånget upphävdes 
1765, och detta medförde  så små-
ningom ett uppsving för  staden och 
för  hela länet. Utrikeshandeln under-
lättades dessutom då Umeå 1781 blev 
stapelstad med eget tullpackhus. Nu 
blev handelsmännen också redare och 
skeppsbyggare. På stranden nedanför 
kyrkan anlades de första  skeppsvar-
ven, som dock snart av brandsäker-
hetsskäl flyttades  över till Teg på 
andra sidan älven. (3) Mellan 1779 
och 1788 lämnade inte mindre än 59 
kravellbyggda segelfartyg  umevar-
vens stapelbäddar. (4) De viktigaste 
exportvarorna från  Umeå på 17 00-ta-
let var smör, skinn, bräder och tjä-
ra. Ofta  sålde umeborgaren inte bara 
frakten  utan också fartyget  med god 
förtjänst  i den främmande  hamnen. (5) 

Under de goda åren på 1780-talet 
skedde en stark inflyttning  av hant-

verkare till Umeå. Hantverkssocie-
teten räknade då cirka 4 0 medlemmar 
och var därmed den talrikaste grup-
pen. (6) 

Under hela 17 00-talet fortsatte  fisket 
att spela en mycket viktig roll i sta-
dens näringsliv, och fiskerskapet, 
som visserligen inte hade någon egen 
sammanslutning, ägde ändå burskap i 
staden och hade vid sidan av handels-
männen och hantverkarna ett visst 
politiskt inflytande.  Vid 1800-talets 
början hade denna yrkesgrupp dock 
redan starkt minskat i antal och bety-
delse. (7) 

Som ett komplement till stadsnäring-
arna hade jordbruket fortfarande  stor 
betydelse för  umeborgarna såväl un-
der 1700-talet som under större de-
len av det följande  seklet. 

Högkonjunkturen vid slutet av 17 00-
talet följdes  av bistrare tider efter 
Napoleons kontinentalblockad 18A5, 
vilket också kom att få  återverkning-
ar på sjöstaden Umeå. (8) 

1809 års krig hade inte samma kata-
strofala  följder  för  stadens bebyggel-
se som kriget 1714-21. De ryska 
trupper som tidvis höll staden beläg-
rad utsatte den inte för  någon direkt 
förstörelse.  Däremot drabbades c i -
vilbefolkningen  mycket hårt. Inte 
mindre än 200 av stadens cirka 1. 200 
invånare beräknas ha avlidit från  hös-
ten 1808 till samma tid 1809 i sjukdo-
mar som kriget förde  med sig. (9) 
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Det kom att dröja länge innan landet 
hämtat sig från  de ekonomiska på-
frestningar  kriget inneburit, och inte 
förrän  på 1830-talet kom en konjunk-
turförändring  till det bättre. För 
Umeås del innebar 1840- och 50-talen 
en verklig blomstringsperiod med 
handel, rederirörelse och skepps-
byggeri som grund, och detta kom som 
vi skall se att sätta tydliga spår i sta-
dens yttre gestaltning. 

När handelsordningen 184 6 upphävde 
städernas monopol på handel och 
hantverk, övergick de främsta  han-
delshusen alltmer till partihandel. De 
många lanthandlare som snabbt etab-
lerade sig i länet blev på så sätt för 
dem snarare kunder än konkurrenter. 
Småhandlarna i Umeå fick  däremot 
nöja sig med den växande kundkretsen 
i staden och de omkringliggande byar-
na. (10) Vid seklets mitt hade Umeås 
befolkningstal  stigit till 1. 500 perso-
ner och kurvan pekade brant uppåt. (11) 
Liksom på andra håll i Sverige var 
det i Västerbotten städernas handels-
hus som med sitt kapital bidrog till 
den första  industrialiseringen. På 
1700-talet hade umeborgarna investe-
rat i ett flertal  finbladiga  sågverk 
och i bruksrörelse i bl a Hörnefors, 
Sävar och Strömbäck. (12) Efter  ned-
gångsperioden vid 1800-talets början, 
engagerade sig de främsta  handels-
husen åter i industrien, denna gång 
i trävarubranschen. Så anlades lä-
nets första  ångsåg i Sandvik nära 
Umeälvens mynning av umeborgarna 
Glas, Sparrman och Öhman år 1860. 
(13) Man måste dock hålla i minnet 
att Umeå var en småstad, och att han-
delshusens ekonomiska kapacitet här 
var obetydlig i jämförelse  med t ex 
de stora handelsfirmorna  i Sundsvall. 

Stadens hantverkare organiserade sig 
när skråväsendet upphörde i Umeå 
fabriks-  och hantverksförening.  Den 
startade 1847 som en obligatorisk 
sammanslutning, men även efter  18 64, 
då den blev frivillig,  var det en själv-
klarhet att den som ville räknas som 
hantverkare i Umeå tillhörde denna 
förening.  En teknisk söndagsskola 
öppnades i Umeå fabriks-  och hant-
verksförenings  regi redan 1857. Den 
stod öppen för  hantverkarlärlingar, 
bodbiträden, skolungdomar och andra, 
som ville förkovra  sig i svenska, ma-

tematik och tekniska ämnen. Skolan 
utökades 1881 och fick  namnet "Tek-
niska söndags- och aftonskolan".  (14) 

En stadigt växande kategori som allt-
mer skulle komma att sätta sin prä-
gel på staden var ämbetsmännen vid 
landsstaten samt lärare och andra 
tjänstemän. Dessa ägde inte burskap 
såsom stadens handelsmän och hant-
verkare och var därför  länge ute-
stängda från  direkt inflytande  på sta-
dens inre angelägenheter. Inte förrän 
184 5 då De äldstes uppgift  att handha 
stadens ekonomi övertogs av den ny-
bildade drätselkammaren, fick  de 
stadsbor som saknade burskap for-
mellt politiskt inflytande,  förutsatt 
att de innehade tomt och hus i staden. 

Definitivt  slut på de burskapsägandes 
privilegier blev det emellertid först 
då stadsfullmäktigeinstitutionen  in-
fördes  i Umeå 1863 till följd  av 1862 
års kommunallagar. 

Alla skattebetalare fick  nu rösträtt 
till stadsfullmäktige,  men eftersom 
röstetalet stod i viss proportion till 
den skatt man betalade, blev arbeta-
re och mindre bemedlade i praktiken 
utan möjlighet att påverka samhället. 
Stadsfullmäktige  kom att bestå av r e -
presentanter för  de tre mäktigaste 
yrkeskårerna: ämbetsmännen, köp-
männen och hantverkarna, samt nå-
gon enstaka arbetare eller lägre 
tjänsteman. (16) 

2.2 STADSPLAN OCH BYGG-
NADSORDNING 

2.2 .1 HAC-KZELLS KARTA 174 5 

Efter  fredsslutet  1721 dröjde det in-
te länge förrän  umeborna satte igång 
att bygga upp sin nedbrända stad på 
nytt. Mathias Hackzells karta över 
Umeå 1745 visar att man i Umeå lik-
som i månjra andra av de städer som 
delat Umeås öde i kriget, återuppför-
de staden på den gamla planen (bild 
8). (1) Platserna för  rådhustorg och 
kyrka är desamma, det skeva gatunä-
tet och 1600-talsstadens tre kvarters-
rader är lätt igenkänneliga. Staden 
har växt mot norr och redan nu åter-
finnes  samtliga de öst-västliga lång-
gator som finns  i Umeå vid 1800-ta-
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8. Tomtområdet 1745. Detalj ur M Hackzells 
geometriska karta över stadens område. Ko-
pia i SIA. 

lets senare del, nämligen från  söder 
räknat Sjögatan, Storgatan, Andra 
gatan (senare Rådhusgatan), Tredje 
gatan (under 1800-talet omdöpt till 
Skolhusgatan), samt Nygatan och 
längst i norr Badstugatan, som kan-
tades med borgarnas torkbastur och 
stolpbodar och som samtidigt utgjor-
de fägata.  (2) Som vi ser mynnade 
den i öster i det östra fätået,  d v s 
den plats där kreaturen samlades, in-
nan de drevs vidare på bete. 

Som brandskydd mellan de eldfängda 
torkhusen och den övriga bebyggelsen 
ligger ännu stadens kålhagar, men en 
rad små tomter har här redan börjat 
styckas ut. I de nordligaste kvarteren 
avsåg man tydligen att anlägga dubbla 
tomtrader, medan de flesta  andra 
kvarter är av samma ålderdomliga, 
långsmala typ som under 1600-talet. 
De rymmer inte mer än en enda rad 
med tomter, och varje tomt går så-
ledes tvärs genom kvarteret och vet-
ter åt en gata i både norr och söder. 

På kartan 174 5 är tomterna numrera-
de i ordningsföljd  från  1 till 108. De 
största återfinnes  i kvarteren söder 
om Storgatan i backsluttningen ner 
mot älven. Närmast kyrkan är tom-
terna vid samma gata dock uppdelade 
i mindre lotter. Också i de bredare 
kvarteren norr om Rådhusgatan är 

tomterna rymliga, men i de nordli-
gaste kvarteren tämligen små. 

I väster har stadsdelen Malmen nu 
delats upp i elva byggnadstomter, 
men i öster har ingen expansion 
skett. Uppenbarligen är det tullstake-
tet strax öster om Kyrkotorget som 
hindrat utbyggnad åt detta håll. 

2 . 2 .2 BERGNERS KARTA 178 3 

En ny tomtkarta upprättades 1783 av 
lantmätare L Bergner (bild 9). (3) 
Någon större förändring  beträffande 
tomternas storlek, numrering eller 
lägen kan inte märkas sedan 174 5, 
men 15 nya tomter har tillkommit. 
Av numreringen att döma var det 
först  en tomtrad öster om Kyrkotor-
get som stakades ut sedan tullen flyt-
tats ca 40 meter österut 1745. (4) 
Därefter  togs ytterligare en del av 
kålhagarna i norr i anspråk. På kar-
tan har detta område nu betecknats 
som mark för  stadens utvidgning. 

2 .2 .3 DEGERMANS KARTA 184 5 

På 1780-talet flyttades  den östra tul-
len och tullstaketet ytterligare ett 
stycke österut, så att också res i -
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Charm 
Mt'A  . S T . I D A T O . k t e r 

9. Tomtområdet 1783. Karta av L Bergner i 
Allmänna brandförsäkringsverkets  arkiv. 

denstomten hamnade inom staketet. 
(5) Nya tomter stakades då ut utmed 
Storgatans förlängning  mot öster, och 
då staden under de goda konjunkturer-
na vid 18 30-talets slut fick  behov av 
byggnadsmark, utsågs området mel -
lan Storgatan och Badstugatan öster 
om tomtområdet såsom lämpligt för 
stadens utbyggnad. Området delades 
in • tomter efter  en ordinär rutnäts-
plan Nch en ny tomtnumrering genom-
fördes  för  hela staden år 1842, vilken 
kom att gälla ända till 1889. (6) Anta-
let tomter uppgick efter  utvidgningen 
till 154. 

En karta över gamla och nya tomter 
upprättades 184 5 av avvi terings lant-
mätare A G Degerman (bild 10). (7) 
10. Tomtområdet 184 5. Kopia efter  karta av 
A G Degerman. SIA. 

Den har här återgivits. Vi ser att 
endast varannan långgata fortsätter 
från  den gamla stadsdelen in på det 
nya området. Kvarteren blir därige-
nom dubbelt så breda och kan rymma 
två rader med tomter. Kvarteren är 
rektangulära och varje kvarter inne-
håller fyra  likformiga,  relativt rym-
liga tomter (drygt 1. 000 m^). Den 
gamla kvarterstypen med genomgå-
ende tomter har således här övergi-
vits, men däremot har gatubredden 
från  den gamla stadsdelen, ca 6 me-
ter, bibehållits. 

Mellan 1745 och 1783 hade inte någon 
tomtdelning skett, men under den ef-
terföljande  60-årsperioden skedde 
delningar i desto större utsträckning. 
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Exakt när dessa genomfördes  är inte 
bekant, men man kan konstatera, att 
1845 hade 27 tomter norr om Rådhus-
gatan, Mellangatan och Nygatan de-
lats i två eller tre smala remsor . 
Det var således ingalunda de större 
tomterna som delades. Vid Storgatan 
ser man i stället på Degermans kar-
ta hur flera  redan stora tomter sla-
gits samman till ännu större enheter. 

Tomterna i den breda kvartersraden 
söder om Badstugatan genomgick en 
märklig utveckling. På 1745 och 1783 
års kartor har en rad i det närmaste 
kvadratiska tomter stakats ut längs 
Nygatan, vilket visar att man avsett 
att i dessa kvarter rymma dubbla 
tomtrader, men på kartan 184 5 ser 
vi att tomterna i stället förlängts  ge-
nom hela kvartersbredden, och någ-
ra av den har dessutom delats i sma-
la remsor. De tomter som behållits 
odelade är nu bland de största i sta-
den. 

2 .2 .4 BYGGNADSORDNINGEN 
1827 

De ständigt återkommande svåra 
eldsvådorna i städerna framstod  un-
der 17 00-talet som ett allvarligt hot 
mot hela landets ekonomi. Direkta 
orsaker till att bränderna ofta  fick 
så stor omfattning  var det täta bygg-
nadssättet och de brandfarliga  bygg-
nadsmaterialen. Genom att omgärda 
byggenskapen med olika bestämmel-
ser borde man alltså kunna eliminera 
de värsta brandriskerna. Allmänna 
brandförsäkringsverket  grundades 
1782 och från  detta håll uppmuntrades 
städerna att skaffa  inte bara brandan-
ordningar utan också byggnadsord-
ningar. (8) I Umeå nöjde man sig vid 
denna tid med brandordning - den 
första  kom 1792. (9) 

Förnyade ansträngningar att förmå 
städerna att upprätta byggnadsord-
ningar som skulle garantera ett mer 
brandsäkert byggnadssätt gjordes på 
1820-talet på Brandförsäkringsver-
kets initiativ, I ett kungligt cirkulär-
brev till städerna 1824 presenterades 
en mall för  hur en sådan borde se ut. 
(10) Som en följd  av detta fick  Umeå 
1827 sin första  byggnadsordning 
och tillsammans med denna en ny 

brandordning. (11) Byggnadsord-
ningen var upprättad i nära anslut-
ning till de 21 punkterna i förebilden, 
men vissa av dess paragrafer  var 
strängare och andra mildare än i för-
lagan. Någon annan målsättning än 
ökad brandsäkerhet kan knappast spå-
ras bakom föreskrifterna  i denna sta-
dens första  byggnadsordning. 

Endast en bestämmelse rörde stads-
planen. I paragraf  2 står att man då 
tomter och kvarter skulle bebyggas 
måste följa  "samma reguliera ord-
ning som vid Stadens anläggning blif-
vit iakttagen, på det inga hinder för 
sprutors och arbetares verksamhet 
må möta vid timande eldsvåda". (12) 
Rutnätsplanen betraktades således 
som lämpligast ur brandsäkerhets-
synpunkt. Övriga bestämmelser gäl-
ler främst  byggnadsmaterial, bygg-
nadssätt och eldstäder, samt hur sär-
skilt eldfarliga  byggnader skulle in-
redas och var de skulle ligga. 

Byggnadsordningens föreskrifter  r ö -
rande byggnadsmaterial var mindre 
rigorösa än i förlagan,  där i första 
hand sten, tegel eller lera rekommen-
deras för  alla hus, något som "mera 
torde vara att önska än hoppas". (13) 
I Umeå byggnadsordning fanns  heller 
inte något sådant krav, utan man ut-
gick fran  att alla byggnader också i 
fortsättningen  skulle komma att byg-
gas av trä. ; 

Näver, spån och bräder hörde till de 
taktäckningsmaterial man i det kung-
liga cirkulärbrevet ville förbjuda, 
men i Umeå byggnadsordning var des-
sa material tillåtna för  mindre bygg-
nader. Endast för  boningshus i två 
våningar var tak av tegel, skiffer  el -
ler plåt obligatoriska. (14) 

Vidare förbjöds  det ålderdomliga bru-
ket att dra upp skorstenarna direkt 
från  eldstäderna utmed ytterväggen. 
Hädanefter  måste skorstenarna sitta 
vid taknocken och inte vid takfoten. 
<15) 

Hushöjden begränsades till 10 alnar 
från  marken till väggbandet, d v s 
långväggens överkant, och mer än 
två våningar fick  boningshusen inte 
ha. Uthusen fick  inte uppföras  med 
mer än en våning (se bild 113). (16) 
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I en särskild paragraf  stadgas att al-
la vindar på såväl boningshus som ut-
hus måste vara väl upplysta och " för-
ses med tillräckligt antal fenster  el -
ler gluggar". Detta skulle gälla för 
nybyggda hus, men där det var möj -
ligt också för  äldre byggnader. Ge-
nom denna åtgärd skulle man lättare 
kunna inspektera skorstensstockar 
och spismurar. Bestämmelsen hade 
hämtats ur brandförsäkringsverkets 
ovannämnda förlaga,  och den kom att 
indirekt få  stor betydelse för  byggna-
dernas utseende. 

En annan paragraf  som övertogs till 
Umeå byggnadsordning från  förlagan 
var i viss mån estetiskt betingad. 
Den rörde färgen  på plank och husväg-
gar. Myndigheterna hade upprepade 
gånger sökt påverka städerna under 
1800-talets början att måla husen i 
ljusare och gladare färger  (18), vil-
ket kom till synes också i brandför-
säkringsverkets mall för  byggnads-
ordningar. Kokt tjära skulle inte 
längre få  användas, utan i stället 
skulle rödfärg  med vitriol eller "an-
dra ljusare färger  begagnas". (19) 

1827 års byggnadsordning kom med 
vissa ändringar att gälla ända till 
1866. Byggenskapen i staden reglera-
des även av bestämmelser i form av 
magistratsbeslut och föreskrifter  ut-
färdade  av Konungens befallningsha-
vande. 

2. 3 DEN PRIVATA MILJÖN 

2 .3 .1 KÄLLÖVERSIKT 

Vår möjlighet att få  kunskap om hur 
den privata bebyggelse som tillkom 
under perioden såg ut är starkt be-
gränsad, eftersom inga byggnader 
finns  kvar, och bilder och arkivma-
terial på grund av stadsbranden till 
stor del saknas. Hela den gamla 
stadsdelen, med undantag för  Mal-
men väster om bäcken, förstördes. 

Byggnadsbeståndet på Malmen som 
huvudsakligen härstammade från 
1800-talets första  hälft,  har rivits 
under de sista decennierna, men 
hann till en del fotograferas  bland 
annat av Nordiska museet och Väs-
terbottens museum. (1) Den västli-

gaste byggnaden flyttades  1958 till 
friluftsmuseet  Gammlia i Umeå, men 
förändrades  starkt vid återuppföran-
det. Detsamma gäller det sista bo-
ningshuset på Malmen, som flyttades 
och återuppfördes  i Hissjö 1973. (2) 
Den nedbrända centrala stadsdelens 
enskilda byggnader finns,  på några 
undantag när, inte ens dokumentera-
de i bild. På panoramafotografierna 
över Umeå från  1870- och 80-talen 
är det sjöbodarna och magasinen vid 
älven som framträder  tydligast. (3) 
Några få  av de stora gårdarna vid 
Storgatan skymtar även. I vissa fall 
ger, som vi ska se i nästa del, de 
ombyggnads ritningar som fr  o m 
187 5 bevarats i byggnadsnämndens 
arkiv upplysning också om hur huset 
tedde sig före  ombyggnaden. 

Sten Rentzhog har i sin avhandling 
om den svenska trästaden före  1850 
med framgång  använt sig av brand-
försäkringshandlingar  som byggnads-
historisk källa, framför  allt för  be-
byggelsen i Hudiksvall, som varit 
hans viktigaste studieobjekt. (4) Sam-
ma källa skulle mycket väl kunna an-
vändas för  Umeås del, vilket en 
provundersökning av brandförsäk-
ringsbreven 1828 visat. Detta år 
övergick ansvaret för  brandförsäk-
ring av bebyggelsen i städerna från 
Allmänna brandförsäkringsverket 
till det nybildade Städernas allmänna 
brandstodsbolag. (5) För alla mer be-
tydande gårdar nytecknades därför 
brandförsäkring  i det nya bolaget, 
vilket i Umeå gällde 39 fastigheter  .-
de flesta  belägna vid Storgatan. 

2 .3 .2 TOMTERNA 

När Umeå byggdes upp igen efter  1721 
rättade man sig som tidigare nämnts 
efter  den gamla planen. Det är tro-
ligt att man till och med gärna använ-
de sig av de gamla husgrunderna. 
Byggnads skicket kom att inte nämn-
värt skilja sig från  det som rådde fö-
re katastrofen. 

Umeborgarna var ju förutom att de 
bedrev handel och hantverk eller an-
dra till en stad hörande näringar ock-
så jordbrukare och måste på sina 
gårdar i staden rymma inte bara bo-
ningshus utan också ladugård, stall, 
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bodar, magasin och bagarstuga. Lik-
som på landet var gårdarna i staden 
helt kringbyggda, och för  att komma 
in på den trånga gårdsplanen måste 
man passera en portbod. (6) 

Under 17 00-talet fick  gaturummet i 
de svenska småstäderna en mer utta-
lat representativ karaktär och bo-
ningshusen flyttades  fram till gatu-
linjen, där de ofta  bildade samman-
hängande längor. Uthusen med sitt 
illaluktande innehåll fick  en diskreta-
re placering utmed de inre tomtgrän-
serna inne på gårdarna, där de inte 
sällan lades "rygg mot rygg" med ut-
husen på granntomten. (7) Samma ut-
veckling tycks ha skett i Umeå, men 
ännu 17 50 klagade landshövding Gyl-
lengrip på bebyggelsen i staden. (8) 
En anledning till hans missnöje torde 
ha varit att ladugårdarna ofta  låg 
granne med boningshusen vid gatan, 
vilket till stor del berodde på att 
tomterna var genomgående och be-
gränsades av en långgata åt två håll. 
De inre tomtgränserna räckte inte 
till för  de många uthus man hade be-
hov av, utan några måste med nöd-
vändighet läggas vid gatan. I andra 
städer med denna kvarterstyp utbil-
dades vissa gator till ekonomigator, 
utmed vilka helt naturligt uthusen 
fick  sin plats. (9) Så skedde inte i 
Umeå, utan gatorna här var likvärdi-
ga med undantag för  Storgatan, som 
tidigt hade karaktären av huvudgata. 

I den på 1840-talet nyplanerade stads-
delen i öster bestod ju kvarteren av 
dubbla tomtrader. Uthusen lades där 
vid den inre tomtgränsen eller vid 
gränden, medan boningshuset på tom-
ten fick  sin huvudfasad  mot långgatan 
(se bild 4 9). 

Området mellan Sjögatan och älven, 
där borgarnas sjöbodar och magasin 
haft  sin plats sedan äldsta tid, räkna-
des inte in bland byggnadstomterna, 
utan hade en egen tomtindelning. En-
ligt den äldsta kartan över "sjöbod-
tomtområdet", upprättad 1839 av 
lantmätare J G Håkansson, uppgick 
antalet sjöbodtomter vid denna tid 
till omkring 130. Byggnaderna var i 
huvudsak placerade i två täta rader -
en utmed Sjögatan och en vid strand-
linjen. Stadsplanens gränder genom-
korsade också sjöbodtomtområdet 
och slutade sålunda vid vattnet. (10) 

2 .3 .3 TOMTERNAS INNEHAVA-
RE 

Bergners karta från  178 3 åtföljs  av 
en beskrivning, som ger upplysning 
om tomternas format  och om tomtin-
nehavarnas namn och yrkestitlar. 
Rätt att inneha tomt i stad var ända 
till 1810 års privilegieutjämning för-
behållet stadens burskapsägande bor -
gare - i Umeå jämte handelsmännen 
och hantverkarna också fiskarna  -
samt vissa ämbetsmän och tjänste-
män. (11) 

Tomter och vretar på donationsjorden 
tillhörde staden, och innehavarna var 
tvungna att betala årligt arrende till 
stadskassan i form av tomtören och 
vretpenningar. (12) Under 1800-talets 
lopp överlät emellertid de styrande i 
Umeå, här liksom på andra håll, 
äganderätten till stadens mark på pri -
vata händer, och vid seklets slut be-
traktade sig de som innehade tomt de-
finitivt  som tomtägare. (13) 

Av Bergners tomtförteckning  framgår 
att de olika yrkesgrupperna fördelar 
sig över tomtområdet efter  ungefär 
samma mönster som i andra svenska 
småstäder. (14) Handelsmännen åter-
finnes  på tomterna vid Storgatan och 
kring Rådhustorget samt på några av 
de stora tomterna norr om Rådhusga-
tan, där de bor grannar med de för-
nämsta företrädarna  för  hantverkar-
nas skrå, fabrikörerna  Strotman och 
Dyhr samt guldsmeden Nils Retz. 

Om Rådhustorget är handelsmännens 
torg, måste Kyrkotorget betecknas 
som ämbetsmännens och tjänstemän-
nens speciella område. 1783 bor här 
bland annat en landskamrer, stadens 
borgmästare och komminister, en 
lantfältskär,  en räntmästare och än-
kan efter  en överinspektör. Också 
bland handelsgårdarna vid Storgatan 
ligger några ämbetsmannagårdar in-
sprängda, den förnämsta  - landshöv-
dingegården - på tomt nummer 91 i 
hörnet sydost om torget. 

Hantverkarnas gårdar ligger spridda, 
men en klar koncentration gör sig 
gällande på de mindre tomterna i de 
nordligaste kvartersraderna. Endast 
en hantverkare, den inflytelserike 
skomakaren Per Wall, "som räknade 
släkt med handelsmännen", (15) bor 
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centralt vid Storgatan. 2 .3 .4 BYGGNADERNA 

Bland tomtinnehavarna utgör fiskarna 
en av de talrikaste grupperna. Deras 
gårdar är spridda över hela området, 
men det är intressant att notera att 
några fiskare  står som innehavare av 
stora tomter i centrala lägen. 

Även till Degermans karta från  1845 
hör en förteckning  över tomterna och 
deras innehavare, vilka nu rubrice-
ras tomtägare. Denna term kommer 
att användas här, även om det är o -
visst i vad mån man vid den tiden in-
nehade tomten med äganderätt eller 
på annat sätt. 

Det är tydligt att trakten kring Råd-
hustorget och Storgatans västra del 
alltjämt är handelsmännens region. 
Vid Rådhusgatans norra sida återfin-
nes likaså en del handelsgårdar, me-
dan de båda nordligaste gatorna efter 
de många tomtdelningarna i än högre 
grad tycks ha fått  karaktären av hant-
verkar- och småfolksstråk.  Här hit-
tar man också en ny kategori bland 
tomtägarna, arbetskarlarna. 

Kring östra delen av Storgatan i 
trakten kring Kyrkotorget bor även 
184 5 i första  hand ämbetsmännen och 
de högre tjänstemännen. I denna del 
av staden kom som vi skall se längre 
fram en mängd offentliga  institutions-
byggnader att få  sin plats under 1800-
talet - skolhus, landsstatshus, ce l l -
fängelse.  Helt naturligt skaffade  sig 
många av dem som var knutna till 
dessa institutioner tomt i närheten av 
sin arbetsplats, gärna på någon av de 
nyutlagda tomterna norr om residen-
set. 

Inte mindre än 30 % av tomterna äg-
des 1845 av änkor, sterbhus, omyn-
diga barn eller ogifta  kvinnor. Hur 
dessa fastigheter  nyttjades och vilka 
som där var verksamma och bodde 
framgår  inte av förteckningen.  Ingen 
av tomtförteckningarna  ger heller 
upplysning om fastigheternas  storlek 
eller om eventuella hyresgäster. För 
en säkrare analys av stadens sociala 
struktur måste uppenbarligen även 
andra källor anlitas. (16) 

Ännu under 1700-talets senare del be-
stod bebyggelsen i Umeå av låga grå 
timmerstugor med tak av näver och 
takved. I en stadsbeskrivning från 
Umeå 1771 står att läsa att byggna-
derna till största delen ännu är upp-
förda  i en våning. (17)1 Abraham 
Hiilphers' skildring av staden, publi-
cerad 1797, finns  samma uppgift  men 
med tillägget att "i sednare år flere 
af  dem blifvit  försedde  med öfver-
rum. . . " . (18) Förmodligen rör det 
sig då om inredning av rum på vin-
darna, antingen på gavlarna eller i 
husets mitt, där de upplystes av tak-
kupor eller frontespisfönster. 

Möjligheten att inreda vindsrum öka-
de ju, om man timrade på envånings-
huset några stockvarv, så att en 
vindsvåning bildades. Denna försågs 
ofta  med en rad små låga fönster  ut-
med långsidorna och har motiviskt 
sin motsvarighet i den förnämare  ar -
kitekturens attikavåning. Den låga 
fönsterförsedda  vindsvåningen åter-
finnes  på borgarnas träbyggnader 
framförallt  i städerna i norra Sverige 
och i Finland under 1800-talet. Där-
ifrån  fördes  motivet vidare till allmo-
gebebyggelsen. (19) 

Rentzhog hävdar att den påbyggda 
vindsvåningen i första  hand var ett 
uttryck för  borgarnas ambition att ge 
sina byggnader ett mer imponerande 
yttre. (20) Motivet hänger uppenbar-
ligen också samman med bestämmel-
sen att alla vindar skulle vara väl be-
lysta - den paragraf  som från  brand-
försäkringsverkets  förlaga  infördes 
i byggnadsordningen i många städer 
(s 27 ). (21) Om gavelkamrar inred-
des på vinden, var fönsterraden  ut-
med långsidan ett lämpligt sätt att få 
in dagsljus också till den mellanlig-
gande, oftast  oinredda delen av vinds-
våningen. I Umeå byggnadsordning 
1866 blev för  övrigt rymliga vindar" 
obligatoriska, och man angav t o m 
ett minimimått för  dess vägghöjd. 

Tvåvåningsbyggnader var i Umeå 
sällsynta ännu vid sekelskiftet  1800, 
och bland de byggnader som brand-
försäkrades  i staden 1828 var inte 
mer än sex uppförda  i två våningar. 
(22) 
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Beträffande  ytterväggarnas behand-
ling vet man att bruket att stryka röd-
färg  på timret infördes  till Umeå om-
kring 1780. (23) Vid vilken tidpunkt 
man började klä in husen med bräder, 
är däremot inte bekant. Brädfodring 
av timmerhusen blev i vissa delar av 
landet vanligt redan vid 17 00-talets 
mitt. Bruket hängde samman med att 
tillgången på bräder ökade i takt med 
utbyggnaden av de finbladiga  sågarna. 
Kring Umeå byggdes de första  av des-
sa moderna sagar redan på 17 60-ta-
let, men produktionen var de första 
årtiondena av blygsam omfattning. 
Vid seklets slut vet vi att åtminstone 
rådhuset var försett  med brädfodring, 
men hur många privata gårdar som 
då ännu fått  denna fasadbeklädnad  är 
okänt. Brandförsäkringsbreven  från 
1828 upplyser dock om att ett fyrtio-
tal av de då brandförsäkrade  bonings-
husen i Umeå var klädda med bräd-
fodring.  (24) 

Såväl praktiska som estetiska skäl 
ligger enligt Rentzhog bakom det till-
tagande bruket att panela timmerhu-
sen. Husen blev efter  denna åtgärd 
varmare och bättre skyddade mot rö -
ta, och eftersom man under panelens 
bräder kunde använda timmer av se -
kunda kvalitet utan att det syntes, kun-
de byggnadskostnaden sänkas. (25) 
Men bortsett från  dessa praktiska för-
delar, erbjöd ju panelningen möjlighet 
att ge det enklaste trähus ett repre-
sentativt yttre. 

Rentzhog delar in panelhusen, till-
komna före  1850, i två huvudtyper. 
(25) Den ena är enklare, med panel 
av ohyvlade rödfärgade  bräder, ibland 
med vita oljemålade knutbräder och 
foder  kring dörrar och fönster.  Den 
andra huvudtypen har mer påkostad 
panel bestående av hyvlade och spon-
tade bräder, strukna med oftast  vit 
eller gul oljefärg.  Formerna i dessa 
senare paneler är mer eller mindre 
fritt  genomförda  omtolkningar i trä 
av den klassicistiska stenarkitektu-
rens element: pilastrar med baser 
och kapitäl, rikt utformade  profilera-
de taklister, fönsteröverstycken  i 
form av frontoner  eller kornischer. 
Rentzhog urskiljer i denna kategori 
två former,  av vilka den mest avan-
cerade utmärker sig genom större 
omsorg i detaljutformningen,  men 
framförallt  genom en mer medveten 

arkitektonisk helhetskomposition. 
För panelhus av denna mer utvecklade 
form tog man inte sällan blindfönster 
och blindpilastrar till hjälp för  att 
åstadkomma symmetri i fasaderna. 
Under panelarkitekturens blomstrings-
tid 1810 till omkring 1850 uppfördes 
träbyggnader av hög arkitektonisk 
klass (bland annat i Hudiksvall), som 
tål att jämföras  med de främsta  bygg-
nadsverken i sten i Sverige under 
samma tid. 

De omkring fyrtio  boningshus som i 
Umeå var brädfodrade  1828 var en-
ligt brandförsäkringsbreven  i de allra 
flesta  fall  försedda  med panel av den 
enklaste sorten med rödfärgade,  o -
hyvlade bräder. Endast ett tiotal av 
husen var bemålade med oljefärg  och 
hade således en mer påkostad panel. 
Om något av dessa besatt några arki-
tektoniska kvaliteter är ovisst i brist 
på kvarstående byggnader och bilder. 
Enligt en resenär i Umeå samma år 
fanns  i staden "icke ett enda hus, som 
skulle kunna kallas vackert. . . " (27) 

Den blomstringstid Umeå fick  uppleva 
kring 1800-talets mitt avsatte tydliga 
spår i stadens bebyggelsebild. Man 
hade nu också rik tillgång på bräder 
från  de betydande sågverken i Norr-
fors  och Baggböle. I sin skildring 
från  Umeå 1855-57 noterade kommi-
nister Johan Anders Linder att "un-
der sednare åren flera  tvåvåningshus 
blifvit  uppförda  och ornerade i vacker 
byggnadsstil". (28) 

Några tvåvåningshus skymtar också 
på den här återgivna spröda blyerts-
teckningen, utförd  av C J F Plage-
mann 1856 (bild 11). (29) Den visar 
hur bebyggelsen öster om rådhuset 
tedde sig från  Teg på andra sidan äl-
ven. Bland de handelsgårdar som går 
att urskilja uppe vid Storgatan är de 
flesta  envåningsbyggnader med kraf-
tiga brutna tak av 1700-talssnitt, men 
där ligger också tre tvåvåningshus i 
trä, alla täckta med flacka,  valmade 
sadeltak. Denna byggnadsform blev 
något av ett typhus i vissa städer 
från  1800-talets början och senare. 
(30) I Umeå infördes  den troligen re -
dan på 1820-talet med det nya rådhu-
set och länsresidenset som förebilder 
och blev där den dominerande typen 
för  privata tvåvåningshus i trä under 
hela 1800-talet. 
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11. Umeå avbildad från  Teg 1856. B lyer ts -
teckning av C J F Plagemann. VMU. 

Karakteristiska drag är utom det låga 
valmtaket med dess symmetriskt pla-
cerade skorstenar, den slutna rektan-
gulära byggnadsplanen med rummen 
i dubbla filer.  En låg vindsvåning 
upplyst av en rad små fönster  i takfo-
ten kröner oftast  de bägge huvudvå-
ningarna. Byggnadstypen bär i sin ur-
sprungliga form omisskännliga empi-
redrag (bild 12-13). 

Linders uttrvck "ornerade i vacker 
byggnadsstil ' måste tolkas som att 
flera  av byggnaderna i Umeå vid sek-
lets mitt försågs  med arkitektoniskt 
utformade  paneler. När ett t immer-
hus panelades steg det i värde, och 
ägaren tecknade i allmänhet en ny 
brandförsäkring  när panelen stod fär-
dig. I ett av de försäkringsbrev  som 
studerats i detta sammanhang (31) 

kan man exempelvis läsa, att bonings-
huset på tomt nr 37 vid Rådhusgatan, 
vilket tillhörde provinsialläkare C 
Haij, 1853 förhöjts  och försetts  med 
panel av oljemålade 1 1/4 tums hyv-
lade "halfspåntade"  bräder. Runt hu-
set löpte "en prydlig 1 3 / 4 aln bred 
efter  architektoriska reglor förfärdi-
gad taklist". Dessutom anmärktes 
att "huset, ehuru ej af  de största 
inom staden, är måhända det wack-
raste". 

Den klassicistiska panelarkitektur det 
här är frågan  om stod till sina former 
nära den samtida stenarkitekturen. 
Med panelens hjälp kunde man sken-
bart förvandla  sitt trähus till ett sten-
hus, som ju hade betydligt högre sta-
tus. 

13. Tvåvåningshus av okänd ålder på tomt 9 b 
i Umeå. Detalj ur panoramafotografi  från 
1880-talets början. VMU. 

12. Tvåvåningshus med attikavåning och 
flackt  valmtak i Gävle år 1800. Ur Rentzhog, 
Stad i trä. 
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Mer renodlade trästilar introducera-
des i Umeå på 1850- och 60-talen med 
några centralt ritade offentliga  bygg-
nader i trä, och deras formspråk  kom 
så småningom att sätta sina spår ock-
så i den privata bebyggelsen. Men som 
vi skall se kom umeborgarna även i 
fortsättningen  att för  sina boningshus 
vid gatan hellre välja förebilder  bland 
de stenbyggnadsstilar som var på mo-
det. 

2 .3 .5 DE PRIVATA BYGGNA-
DERNAS FORMGIVARE 

Den som ville bygga nytt eller bygga 
om på sin tomt pa stadsområdet var 
tvungen att anmäla detta till magi-
straten, men om det i Umeå som i 
en del andra städer existerade rit-
ningstvång (33) före  byggnadsnämn-
dens tillkomst på 1860-talet är inte 
känt. Med det traditionsbundna bygg-
nadssätt som rådde under 1700-talet 
hade man inte heller behov av bygg-
nadsritningar för  byggnadernas kon-
struktion eller yttre utformning, 
utan man kunde lita på timmermän-
nens och snickarnas yrkesskicklig-
het och kännedom om de gängse bygg-
nadstypernas hävdvunna planindel-
ning och proportioner. Annat blev 
förhållandet  när borgarna började 
lägga ner omsorg på byggnadernas 
fasader  och förse  dem med påkosta-
de paneler. Även om det inte kräv-
des byggnadsritningar för  att få  till-
stånd att bygga, behövdes ritningar 
som visade hur pilastrar, listverk 
och andra detaljer skulle se ut, och 
hur de skulle sättas samman för  att 
bilda en arkitektonisk helhetskompo-
sition. 

I Umeå fanns  under perioden en rit-
kunnig person som av allt att döma 
flitigt  anlitades av umeborgarna då 
staden kring seklets mitt upplevde en 
"ansiktslyftning",  nämUgen den re -
dan omnämnde Johan Anders Linder 
(1783-1877), komminister och vice 
pastor i Umeå landsförsamling  mel -
lan 1822 och 1877. Han var en mång-
sysslare och en kulturpersonlighet i 
ordets vidaste bemärkelse. Vid s i -
dan av sin gärning som prästman 
framträdde  han som lokal historiker, 
kompositör, författare,  dialektfors-
kare, botaniker och möbelsnickare. 

Dessutom verkade han som byggmäs-
tare och arkitekt. (34) 

Någon systematisk undersökning av 
Linders omfattande  produktion som 
arkitekt finns  ännu inte. En god käl-
la utgör hans efterlämnade  dagböcker 
och minnesanteckningar, där många 
av hans arbeten står omnämnda, men 
oftast  mycket summariskt och ospe-
cificerat.  (35) Som arkitekt var han 
självlärd. Han berättar att han på-
började sina studier i arkitekturens 
teori under en vistelse i Skellefteå 
1810. (36) 

Också i sin dagbok skriver Linder 
om den livliga byggnadsverksamheten 
i Umeå på 1850-talet. Han räknar upp 
en rad ämbetsmän, handelsmän och 
hantverkare, som antingen är i färd 
med att bygga en ny gård eller att 
bygga om en gammal. Han uppger 
också att han själv lämnat ritningar 
till många av dessa umebor. Efter 
några år förses  byggnaderna med 
"beklädnad och ornering", vilket mås-
te betyda att panelerna var av påkos-
tat slag. (37) Hur de såg ut är svårt 
att veta, eftersom de byggnader han 
nämnde låg i den stadsdel som brann 
ner 1888, och bilder saknas. 

En levande tradition uppger Linder 
som arkitekt till en av de gårdar som 
stod kvar på Malmen efter  branden, 
den s k Scharinska gården, vid Råd-
husgatan strax intill Renmarksbäcken 
(bild 14a-b). (38) Det vinkelbyggda 
huset som kvarstod ända till 1973 var 
täckt av ett flackt  sadeltak med av-
valmade gavelspetsar. Fasaden var 
klädd med stående lockpanel med 
breda, släta hörnpilastrar. Taklisten 
var profilerad  med inte alltför  kraf-
tigt språng och en fint  utarbetad tand-
list. (39) 

Uttrycket "beklädnad och ornering" 
återkommer, då Linder beskriver 
sitt arbete med inspektorsbostaden 
vid Baggböle såg, den s k Baggböle 
herrgård (bild 15). Sommaren 1846 
var han där sysselsatt med brädfod-
ring av byggnaden, "efter  den ritning 
jag gifvit  '. (4 0) Den förnämliga  bygg-
naden med sin klassicistiska panel i 
liggande slätspont har således Linder 
som upphovsman, något som tidigare 
varit okänt. 
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14. a. Huvudbyggnaden på tomt nr 86. Lär ha 
ritats av komminister J A Linder. Handels-
man Nils August Scharin flyttade  in i huset 
1856. Rivet och flyttat  1 973. Foto : Sune Jons-
son. 
b. Fasaddetalj. Foto: Sune Jonsson. 

15. Baggböle herrgård uppförd  efter  J A Lin-
ders ritningar. Brädfodrad  sommaren 1846. 
Äldre foto.  VMU. 
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16. J A Linders egen gård, Johannesgård, 
vid Umeå landsförsamlings  kyrka. Huset fick 
sin klassicistiska panel 1845. Äldre foto. 
VMU. 

Hans egen gård, Johannesgård, l ig-
ger ännu kvar vid landsförsamlingens 
kyrka. Till det yttre är den välbeva-
rad. Den detaljrika klassicistiska pa-
nelen ritades och utfördes  av Linder 
själv 184 5, efter  en påbyggnad av hu-
set året innan (bild 16). (41) 

Linders omfattande  verksamhet som 
kyrkoarkitekt och skolarkitekt kom-
mer att tas upp i kapitlet om de of-
fentliga  byggnaderna i Umeå under 
denna period. 

En person som umeborna säkerligen 
också anlitade som arkitekt till sina 
privata byggen under 1850- och 60-
talen var kommissionslantmätare An-
ders Reinhold Hörnell (1818-1876), 
som var bosatt i Umeå. (42) 
Hörnell hade ett gott anseende i 
staden och blev 1862 invald i den 
första  stadsfullmäktigeförsam-
lingen. Som vi skall se längre 
fram var det han som signerade den 
"moderna" nya stadsplanen 1864. 
Hans förmåga  att rita hus är känd 

från  bevarade projekt till några of-
fentliga  byggnader, som beskrivs 
längre fram.  Från hans arkitektverk-
samhet för  privata byggherrar är 
dock endast en enda ritning bevarad. 

2.4 DEN OFFENTLIGA MIL-
JÖN 1722-1863 

2 .4 .1 GATOR OCH TORG 

Storgatan var den förnämsta  av huvud-
gatorna i 1700-talsstaden. Den hade 
den jämförelsevis  imponerande bred-
den 6-8 meter och var den första  ga-
ta som blev stenlagd (1781) - den an-
dra i ordningen blev Rådhusgatan. (1) 

Storgatan korsade västerut den bäck 
som avvattnade den sanka Myrängen 
norr om staden. Bäcken, som under 
1800-talet gick under namnet Ren-
marksbäcken eller Fattighusbäcken 
efter  det närliggande fattighuset, 
rann i en djupt nedskuren ravin kan-
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17. 
Renmarksbäckens ra -
vin med Storbron och 
Lillbron. Akvarel l av 
lektor C N Pahl. Ur 
Umeå fabriks-  och 
hantverksförenings 
minnesskrift  1932. 

tad av rik växtlighet (bild 17). (2) Där 
Storgatan korsade bäcken hade redan 
innan staden kom till funnits  en bro. 
Den hade sedan ersatts av andra bro-
byggnader, alla av trä. Av stabilare 
konstruktion var den järnbro som 
uppfördes  1861 efter  ritningar av ma-
jor C L Adelsköld. (3) Bron vid Stor-
gatan gick under namnet Storbron. 
Lillbron kallades den som låg vid 
nästa gata, Rådhusgatan. 

Över Umeälven tog man sig med fär-
ja, vilket kunde vara förenat  med 
stora svårigheter framförallt  under 
höst och vår. Under 1850-talets goda 
tider började man på initiativ av 
landshövdingen att planera för  en bro 
över älven. (4) Även denna gång var 
det Adelsköld som kontaktades och 
denne presenterade 1859 ritning och 
kostnadsförslag  till en bro av trä på 
murade landfästen  och nio stenpelare 
i älven. Av de tre alternativa lägen 
som angavs, förordade  han själv en 
plats ett gott stycke väster om staden 
i närheten av lasarettet. Här var äl-
ven visserligen bredare och djupare 

än på de andra ställena, men botten-
förhållandena  var bättre och därmed 
skulle projektet bli det billigaste. 
Detta blev utslagsgivande, trots att 
stadsborna hellre önskade få  bron ut-
lagd vid det gamla färjeläget  vid 
Packhusgränden i stadens centrum. 
Med sina 990 fot  (ca 297 meter) var 
bron den längsta i Norrland, och man 
ansåg också allmänt att den var den 
vackraste. Så här diktade skalden 
och kyrkoherden A A Grafström i 
samband med den nya brons invig-
ning: 
"Dyrbar gåva är med dijj oss given, 
sköna bro! Dig prisa må min sång! 
Länge efter  traktad är du bliven 
Nordens gagn och prydnad på en gång. 
Där du stolt på breda Urnan vilar 
vandrarn ser dig och sig känner glad. 
Strida älven, som mot havet ilar, 
speglar i sin våg din pelarrad. " 

På 1700-talet hade Umeå tre torg, 
Packaretorget, Rådhustorget och 
Kyrkotorget från  väster räknat (bild 
18). Det förstnämnda  torget var en 
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mark av Gustaf  Liunggren. SIA. 

högst oansenlig öppen plats, som 
tillkommit 1750 som tjärupplag på 
Malmen strax invid Storbrons västra 
ände vid Storgatan. (5) 

Rådhustorget var. som det alltid va-
rit, salutorg. Torgrummet var väl 
slutet och inramat av förnäma han-
delsgårdar. Utrymmet för  torghan-
deln var tämligen inskränkt, eftersom 
den norra delen av det trånga t o r g -
kvarteret upptogs av rådhusbyggnaden 
och dess flyglar.  Bättre plats blev 
det då det nya rådhuset vid 1800-ta-
lets början flyttades  till kvarteret 
norr om torget. 

Kjrkotorget upptog slutligen liksom 
pa 1600-talet ett kvarter mellan Stor-
gatan och Rådhusgatan norr om kyr-
kan. Här började man under 17 00-ta-
lets slut försiktigt  försköna  stadsmil-
jön, först  genom att anlägga krydd-
gårdar på själva torget och plantera 
träd omkring kyrkan, där stadens be-
gravningsplats låg sedan 1600-talet. 
Enligt Steckzén var det landshövding-
arna som uppmuntrade plantering och 
trädgårdsodling, i synnerhet sedan 

landshövdingen med landskansliet ef-
ter en mellanperiod utanför  staden 
flyttat  tillbaka till stadens centrum 
1780. (6) 

På 1850-talet tog detta intresse ny 
fart,  och en trädgårdsförening  bilda-
des som fick  i uppdrag att itu med 
plantering av Kyrkotorget. Aren 1860 
och 1861 utgick inte mindre än 2. 000 
riksdaler ur stadskassan för  plante-
ringar vid Kyrkotorget, skolgården 
samt vid den nya begravningsplatsen 
som omkring 1815 anlagts strax in-
till lasarettsbyggnaden väster om sta-
den. Redan då kom också förslag  att 
Storgatans förlängning  västerut skul-
le planteras med träd, men detta för-
verkligades först  senare. (7) 

Denna första  planterings etapp blev 
bara en blygsam inledning till vad 
som komma skulle. Några år senare 
var man beredd att i stadens nya 
byggnadsordning skriva in bestämmel-
ser om trädplanteringar vid gator och 
torg, men detta hör hemma i kapitlet 
om den följande  tidsperioden. 
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2 . 4 . 2 OFFENTLIGA BYGGNA-
DER 

2 . 4 . 2 . 1 Översikt 

Under 1600-talet hade man i Umeå 
inte haft  behov av mer än ett högst 
begränsat antal offentliga  byggnader. 
Där fanns  kyrka, skola samt rådhus 
för  rättsväsendet och för  stadens 
styrelse och gemensamma angelägen-
heter, och där fanns  residens med 
utrymme för  länets förvaltning  och 
landshövdingens bostad. Tullhusen 
vid västra och östra utfarterna  kan 
kanske också räknas dit. 

Efter  förödelsen  1714-21 återuppför-
des dessa institutioner, men res i -
dens och landsstatshus kom såsom 
nämnts att under en mellanperiod 
ligga utanför  stadens område. Inte 
helleor under 17 00-talet tillkom mer 
än några få  ytterligare byggnader av 
offentlig  karaktär. I statlig regi upp-
fördes  kronobränneriet och kronorna-
gf^sifiet.  Ett~stycke väster om bebyg-
gelsen anlades också länets första  la-
sarett. 

Bland de byggnader staden hade att 
omuesörja var prästgård för  försam-
lingens komminister. Troligen hade 
den ända sedan äldsta tid legat på 
samma tomt vid Kyrkotorget. 1772 
restes där ett nytt boställshus, som 
byggdes på och försågs  med ny panel 
1848. (8) Ett tullpackhus vid hamnen 
uppfördes  på stadens bekostnad 1781, 
då Umeå blev stapelstad. (9) 

Av tradition präglades stadens ekono-
miska liv av stor sparsamhet, vilket 
även gick ut över de byggnader staden 
hade att svara för.  Ett nytt rådhus, 
uppfördes  trots detta vid 1800-talets 
början, men de nya skolor som sam-
tidigt inrättades fick  hålla tillgodo 
med gamla uttjänta byggnader. (10) 
Under seklets första  hälft  fick  staden 
också sina första  sociala inrättningar, 
ett f attighus och ett änkehus, det 
sistnamnda som en gåva från  en av 
stadens borgare. (11) 

1820 flyttade  landshövding och lands-
stat tillbaka till den ursprungliga re -
sidenstomten på älvbrinken strax ös -
ter om kyrkan, och ett privathus som 
redan låg där förvandlades  till läns-

Kring mitten av 1800-talet fick  ju 
Umeå uppleva ett ekonomiskt upp-
sving, och det fanns  då ett uppdämt 
behov av nya offentliga  byggnader. 
Under åren 1850-1860 anslogs inte 
mindre än 103. 200 riksdaler för  att 
förbättra  dels de olika offentliga  in-
stitutionsbyggnaderna, dels den yttre 
miljön. (12) Denna betydande satsning 
berodde, enligt stadens historieskri-
vare, till stor del på att det ekono-
miska ansvaret över staden 184 5 
övergick från  De äldste till en drät-
selkammare, där inte bara de bur-
skapsägande var representerade utan 
även den växande kåren av ämbetsmän, 
läkare, lärare och andra personer ur 
det bildade skiktet. Staden hade fått 
en "societet", som kom att bli tongi-
vande. 

De offentliga  byggnader man redan 
hade fick  nu en välbehövlig upprust-
ning. Inte minst gällde detta kyrkan, 
rådhuset och prästgården. En rad nya 
skolhus kom till. Den kulturellt in-
tresserade societeten byggde en tea-
terlada vid Badstugatan, och några 
kvarter därifrån  fick  vid samma tid 
"läsarnas" första  bönhus sin place-
ring. Stadens badhus måste också 
nämnas i sammanhanget. Såväl kall-
badhus som varmbadhus inrättades i 
filantropiskt  syfte  för  att genom ökad 
hygien förbättra  folkhälsan. 

Under 1850- och 60-talen uppfördes 
också några statliga institutionsbygg-
nader. Lands staten- fick  ett nytt äm-
betshus på residenstomten, och ett 
cellfängelse  i sten byggdes öster där-
om vid~Storgatans förlängning. 

För det offentliga  byggnadsväsendet i 
Sverige utarbetades redan under 1700-
talet särskilda förordningar  med syf-
te "at förse  riket med beständige och 
prydlige byggnader". (13) Det blev 
obligatoriskt att sända ritningar och 
kostnadsförslag  till myndigheterna 
för  granskning och godkännande, en 
bestämmelse som från  begynnelsen 
174 0 endast avsåg kyrkor, men från 
1776 gällde alla publika byggnader" 
till vilka allmänna medel skulle utgå. 
Granskningen skulle i fortsättningen 
utföras  av överintendentsämbetet 
(byggnadsstyrelsens föregångare), 
medan Kungl Maj:t hade att besluta 
om projekten skulle gillas eller ej. 
Om kompetent arkitekt saknades på 
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platsen, stod överintendentsämbetet 
till tjänst med ritningar, något som 
också ofta  utnyttjades. 

I överintendentsämbetet föll  uppgif-
ten att rita offentliga  byggnader för 
landsortens småstäder i allmänhet 
på konduktörer och arkitekter i lägre 
befattning.  Dessa hörde sällan till de 
nyskapande och är föga  beaktade i 
arkitekturhistorien, men fick  genom 
sin omfattande  produktion av kyrkor, 
rådhus, residens, skolhus och andra 
offentliga  byggnadsverk en stor bety-
delse för  spridningen ut över landet 
av de arkitekturstilar som var på mo-
det i Stockholm. (14) 

I Umeå ritades lasarettshuset (1784), 
rådhuset (1814), landsstatshuset 
(1851), läroverket (1856), gymna-
stikhuset (1862) samt kyrkans ombygg-
nad (1852) av arkitekter vid överin-
tendentsämbetet, de tre sista dock 
med utgångspunkt från  förslag  utarbe-
tade av de i Umeå verksamma Johan 
Anders Linder och A R Hörnell. Den 
förstnämnde  anlitades också för  de 
många andra skolhusen i staden och 
även utanför,  medan den sistnämnde 
under 1860-talet fick  göra ritningar 
till lasarettets sinnessjukpaviljong 
och en del andra mindre byggnader 
av offentlig  karaktär. 

Enligt den ovannämnda förordningen 
177 6 skulle de publika byggnader som 
finansierades  med allmänna medel en-
dast fa  uppföras  av sten, men tydli-
gen var man generös med dispenser 
från  denna regel. I Umeå liksom i 
andra svenska trästäder vid denna 
tid uppfördes  även de offentliga  bygg-
naderna av trä. 

Under 1800-talets andra hälft  följer 
den "officiella"  träarkitekturen en 
annan stilutveckling än stenarkitek-
turen. Redan på 1840-talet började 
rationalistiska idéer rörande arkitek-
turen att vinna terräng i Sverige, 
främst  förespråkade  av arkitekterna 
Axel Nyström (1793-1868) och F W 
Scholander (1816-1881). Arkitekturen 
borde uppvisa "sanning i konstruktion 
och material", och ändamålsenlighe-
ten sättas i främsta  rummet. (15) 
Dessa idéer som hölls levande i 
flera  generationer tycks tidigast 
ha förverkligats  i träbyggandet. Den 

förhärskande  klassicistiska panelar-
kitekturen ersattes av schweizersti-
len och andra rena trästilar utan sten-
imiterande drag. I tidskriftsartiklar 
och mönsterböcker propagerades för 
detta "rationalistiska" träbyggnads-
ideal, och uppenbarligen fick  stilen 
också sin spridning genom de cen-
tralt ritade offentliga  byggnaderna i 
trä, bl a skolhusen, järnvägens och 
senare regementenas träbyggnader. 
(16) 

I det följande  presenteras de olika of-
fentliga  byggnader som tillkom i 
Umeå under denna period och samti-
digt görs försök  att sätta in dem i de-
ras stilistiska och idémässiga sam-
manhang. 

Så gott som samtliga av dessa insti-
tutionsbyggnader förstördes  i stads-
branden 1888, men det finns  ändå an-
ledning att stanna inför  dem, bland 
annat därför  att de offentliga  byggna-
derna i Umeå liksom på andra hall 
ofta  fått  tjäna som förebilder  för  den 
privata bebyggelsen. Residensstadens 
byggnader påverkade i nästa led hela 
länets byggnadskultur. 

2 . 4 . 2 . 2 Rådhusen 

Det nya rådhus som uppfördes  i Umeå 
efter  fredsslutet  1721 placerades lik-
som sin föregångare  på själva Råd-
hustorget. Pa 1783 års karta (bild 9) 
är "rådstufwutomten"  markerad som 
en smal remsa utmed torgets norra 
sida, men söder om Rådhusgatan. 
Någon bild som visar detta rådhus är 
inte känd, men Hulphers beskriver 
1797 byggnaden sålunda: "Rådhuset 
wid mindre torget beläget af  två vå-
ningar, brädslagit och spåntäckt, har 
ett litet torn med klocka och slagur, 
är i sednare år repareradt. " (17) Det 
skilde sig därmed avsevärt från  övrig 
bebyggelse i staden både genom sin 
höjd och sin fasadbeklädnad. 

Enligt samme författare  låg i botten-
våningen, som vanligt var i äldre 
rådhus, stadskällaren och en gäld-
stuga, medan övre våningen bland 
annat rymde en mindre sal för  sam-
manträden och en stor sal, som an-
vändes som stadens festsal.  Rådhuset 
hade två flyglar,  placerade i huvud-
byggnadens förlängning  i öst och väst. 
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19. Ritning till rådhus i Umeå av S Enander 
1814. Plan av bottenvåningen och övervåning-
en. RA. 

I den västra låg två rum som dispone- Vid 1800-talets början beslöt man i 
rades av skolan. (18) Umeå att med en nybyggnad ersätta 
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det gamla rådhuset som blivit alltmer 
förfallet.  Enligt den ovan nämnda för-
ordningen 1776 om de publika byggna-
derna skulle rådhusbyggnader uppfö-
ras i sten, men Umeå beviljades dis-
pens, och hösten 1814 kunde man bör-
ja bygga det nya rådhuset - det tredje 
i ordningen - 'af  furutimmer".  (19) 
Det blev en imponerande byggnad i 
två våningar med vind, 21 alnar (ca 
12, 6 m) från  marken till takfoten, 
47 3/8 alnar lång och 24 alnar bred 
(ca 28, 5 x ca 14, 4 m). 

Rådhuset fick  denna gång inte sin 
plats på torgkvarteret utan på tomten 
norr därom, med huvudfasaden  mot 
söder. På nordsidan lades en tre -
längad ekonomibyggnad. 

De här återgivna originalritningarna 
till Umeå radhus (bild 19) är signera-
de 1814 av Samuel Énander (1788-
184 3)/arkitekt vid överintendentsäm-
betet. (20) Utom rådhuset i Umeå har 
han ritat Borås rådhus 1824 och mer 
än 50 kyrkor i olika delar av Sveri-
ge. (21) 

Rummen är enligt planen huvudsakli-
gen förlagda  i tva rumsfiler,  men 
hjärtväggen är förskjuten  så att den 
södra rumsfilen  är betydligt bredare 
än den norra. Att byggnaden skulle 
uppföras  av trä framgar  klart av väg-
garnas dimensioner. 

I bottenvåningen ligger stadskällaren 
i anslutning till källarmästarens lä-
genhet och där återfinnes  också auk-
tionskammare, uppbördskontor, rum 
för  "seqvestrerade varor" samt by-
häktet, till vilket man bara kunde 
komma genom vaktmästarens lägen-
het om ett rum och kök. 

I övervåningen upptas på planritning-
en den östra halvan av en stor sal 
"för  högtideliga tillfällen"  med mu-
sikläktare vid ena långväggen. I an-
slutning till salen ligger tre rum i 
fil  mot norr: "rum för  förfriskningar" 
"conversationsrum" och "förmak". 
Den västra halvan av övervåningen 
var reserverad för  allvarligare ända-
mål - här ligger enligt planens be-
teckningar magistratens sessionssal 
och ett samlingsrum för  stadens äld-
ste. 

Umeå rådhus var således från  början, 
men också senare under hela perio-
den före  branden en byggnad, där 
många helt skilda funktioner  rymdes 
under samma tak. Detta sätt att lösa 
de kommunala lokalproblemen var 
synnerligen vanligt under 1800-talet. 
(22) 

Av tvärsektionen (bild 20 ) framgår 
att rumshöjden i bottenvåningen är 
lägre än i övervåningen, och även i 
fasaden  har den övre våningen mar-
kerats som huvudvåning med högre 
fönster  som också har rikare om-
fattningar. 

På Enanders ritning till sydfasaden 
kröns rådhuset av en låg vindsvåning, 
upplyst av en rad små fönster  utmed 
hela långsidan. Detta är emellertid 
endast ett skenarrangemang, efter-
som vind saknas över festsalens  hö-
ga tak i byggnadens östra halva. De 
fyra  översta små "vindsfönstren" 
släpper här in ljus till den övre de-
len av denna sal, eller också är de 
blindfönster.  Fasadens symmetri och 
regelbundenhet har varit viktigare än 
överensstämmelsen mellan fasaden 
och bakomliggande rum. Även på ga-
velsidorna har arkitekten använt sig 
av blindfönster  för  att skapa symme-
tri. 

Ritningen visar vidare att huvudfasa-
den mot torget i söder har nio föns-
teraxlar med lika avstånd mellan alla 
fönster.  Ingången är placerad i bygg-
nadens mitt och inramas av en enkel 
portal bestående av en fronton  buren 
av smala pilastrar. Övervåningens 
höga fönster  kröns av raka konsolbur-
na och profilerade  överstycken, bot-
tenvåningens fönster  däremot har en-
dast släta fönsterfoder.  Väggytorna 
är släta och saknar såväl vertikal som 
horisontal indelning. Av fasadritning-
en att döma skulle rådhuset lika gärna 
kunna vara en stenbyggnad med slät-
putsad fasad.  Kanske var det arkitek-
tens avsikt att byggnaden skulle reve-
teras. 

Taket är valmat och från  dess mitt 
reser sig ett klocktorn. Taklisten är 
profilerad.  Skorstenarna stiger upp 
vid hj ärtväggen ett stycke nedanför 
taknocken på byggnadens norra sida, 
och de skyms på så sätt nästan helt 
från  torgsidan. 
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20. Ritning till rådhus i Umeå av S Enander 
1814. Sektion och sydfasad.  RA. 

Rådhuset i Umeå skulle om man tro-
get följt  Enanders ritningar ha blivit 
en stilren empirebyggnad. Den stora 
timmerbyggnaden stod emellertid i 

flera  årtionden rödmålad, utan bräd-
fodring,  och när den slutligen panela-
des rättade man sig inte efter  den 
gamla fasadritningen. 
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Vissa delar av fasadutsmyckningen 
tillkom dock redan från  början. I 
brandförsäkringsbrevet  1821 (23) om-
talas exempelvis att byggnaden har 
"en gröfre  taklist 3/4 aln (ca 4, 5 dm) 
på höjden och 1 1 / 2 alns (ca 9 dm) 
språng från  väggen med källade och 
släta listverken . Tornet sägs vara 
"efter  jonisk methode med släta pi-
lastrar och listverk". Också portalen 
beskrivs noga: " . . . å båda sidor pi-
lastrar, och öfver  desamma ett eta-
blissement(!), liggande på consoler" . 
Beskrivningarna stämmer inte helt 
överens med motsvarande detaljer på 
ritningen, men de är ändå samma an-
das barn. 

1856 höjdes brandförsäkringen  för 
rådhuset på grund av att det nu blivit 
försett  med panel av 1, 5 tums rena 
furubräder,  målade med vit oljefärg. 
(24) Genom denna panel fick  byggna-
den en helt annan arkitektonisk ut-
formning  än den Enander hade avsett. 
Sydfasadens  utseende efter  panelens 
tillkomst framgår  av det här återgiv-
na fotografiet  från  1880-talet (bild 21). 

I stället för  den strikta, släta empi-
refasaden  från  1814 års ritning, ser 
vi en fasad  som fått  en livfull  rytm 
genom sex doriska kolossalpilastrar, 
vilka placerats så att de över fasaden 
jämnt fördelade  fönstren  synes bilda 
grupper enligt mönstret ff-f-fff-f-ff. 
Pilastrarna bär en väl utbildad takge-
sims som omfattar  hela vindsvåning-
en, och deras postament står i re -
lief  mot byggnadens murade sockel. 
Mittpartiet framhävs  av de växelvis 
triangulära och halvrunda fönstergav-
larna, medan övriga fönster  på denna 
fasad  har raka profilerade  överstyck-
en. En tunn gördellist löper under 
bottenvåningens fönster  - eljest domi-
neras husets fasad  av de kraftiga  ver -
tikaler som kolossalpilastrarna utgör. 
Fotografiet  är alltför  otydligt för  att 
man skall kunna avgöra om panelen 
utgörs av liggande eller stående brä-
der. 

Panelens upphovsman är inte känd -
det är dock fullt  möjligt att det är ett 
verk av -T A Linder, som ju var inten-

21 a. Rådhuset och Rådhustorget. Foto från 
1880-talet. VMU. 



b. Rådhusets fasadschema efter  brädfodring-
en ca 1856. 

sivt verksam som arkitekt i Umeå vid 
denna tid. 

Det har redan nämnts att rådhuset 
med sin slutna rektangulära plan och 
uppbyggnad med två vaningar och vind 
under flackt  valmtak representerar en 
byggnadstyp, som under en lång peri -
od blev mycket vanlig bland de privata 
tvåvåningshusen i staden. 

Enanders rådhus för  Borås 1824 (ned-
brunnet 1827) (bild 22) (25) tillhör 
samma typ. Det var mycket likt det 
rådhus han ritade för  Umeå}men det 
var uppfört  av sten, saknade torn och 
hade heller inte någon vindsvåning. 

14) sydost om rådhustorget i anspråk 
som landshövdingebostad, kansli och 
landskontor. (26) 

På 1783 års karta över Umeå kallas 
Herrtomten, där det gamla residen-
set legat, för  "Kronobränneritomten" 
efter  det kronobränneri som anlagts 
där 1776. (27) Dess första  byggnad 
var uppförd  av trä i två våningar -
kanske stadens andra tvåvåningshus 
efter  rådhuset. Efter  tre år brann 
den ner och ersattes av en stenbygg-
nad, som emellertid också förstördes 
av eld 1788. Då hade husbehovsbrän-
ningen blivit fri,  och något nytt kro-
nobränneri uppfördes  därför  inte. 

På en plats nedanför  tomten vid älven 
byggdes 1789-91 ett stort kronomaga-
sin i sten (bild 23). (28) Den ljusput-
sade byggnaden med dess stora brut-
na tak var det första  man såg av Umeå, 
då man kom uppför  älven, ända tills 
det skadades i stadsbranden 1888 och 
revs. 
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22. Ritning till rådhus i Borås av S Enander 
1824. Ur Forsse l l , Borås stads historia. 

23. Kronomagasinet från  1791. Detalj ur pa-
noramafotografi  från  1879. VMU. 

2 . 4 . 2 . 3 Länsresidens och andra 
byggnader pa residenstom-
ten 

Länsresidenset på älvbrinken strax 
öster om kyrkan brändes ner under 
ryssarnas andra svåra attack i Umeå 
1720, och det kom att dröja precis 
hundra år innan landshövdingen flyt-
tade in i ett nytt residens på samma 
plats. I mellanperioden var landshöv-
dingen först  bosatt på egendomen 
Grans ladugård i närheten av landsför-
samlingens kyrka, och landskontoret 
inrymt i en gård strax därintill, men 
1780 togs gården på tomt nr 91 (ny nr 

Residenset 

Vid 1800-talets början hade Herrtom-
ten övergått i privat ägo. Omkring 
1812 bosatte sig där landssekretera-
ren och lagmannen M W Cygnaeus. 
Huvudbyggnaden på hans gård var en 
stor timmerbyggnad i två våningar, 
vilken lär ha flyttats  dit från  Piteå. 
1820 återköptes Herrtomten och dess 
åbyggnader av kronan. (29) I huvud-
byggnaden inrättades bostad för  lands-
hövdingen och inrymdeg landskonto-
ret och landskansliet. Aret därpå 
byggdes ett arkivrum i tegel till vid 
östra gaveln, där lantränteriets 
pengar och arkivalier förvarades. 
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Till residenset hörde två flygelbygg-
nader mot Storgatan, som löpte norr 
om tomten, samt en del ekonomibygg-
nader. 

Residensbyggnadens utseende framgår 
av en här återgiven uppmätnings rit-
ning från  1834 (bild 24). (30) Planen 
är rektangulär och rummen förlagda 
i två filer.  I bostadsvåningen i det öv-
re planet är rummen symmetriskt 
ordnade kring en stor sal i husets 
mittaxel - en herrgårdsplan, som ut-
ökats med två rum i vardera änden. 
Utom övervåningen disponerade 
landshövdingen även fyra  rum i bot-
tenvåningen, som annars upptogs av 
tjänsterum, förlagda  öster och väster 
om en korridor, i husets mitt. 

Fasaden mot Storgatan i norr är sym-
metriskt komponerad med sju föns-
teraxlar, grupperade kring portalen i 
mitten. Vi känner igen hustypen med 
valmtaket, de symmetriskt ställda 
skorstenarna och vindsvåningen, som 

här är exceptionellt låg. Den får  dags-
ljus genom tre låga fönster  placerade 
över varannan fönsteraxel. 

Ritningen ger tyvärr inga upplysningar 
om hur fasaderna  var artikulerade el -
ler hur väggen var klädd, men ett fo-
tografi  från  1880-talet (bild 25) (31) av 
residensets nordfasad  visar att bygg-
naden då hade en enkel, odekorerad 
panel av stående, slätspontade bräder. 
Fönstren var inramade av en enkel 
bräda och en tunn profilerad  list för-
medlade övergången mellan taket och 
väggen. Denna fasad,  som ju var bygg-
nadens huvudfasad,  är således hållen 
i en mycket stram stil, med alla em-
pirens karakteristiska drag: symme-
trien, den släta odekorerade väggen, 
den tunna dekoren, de enkla fönster-
omfattningarna. 

Fasaden mot trädgården i söder har 
däremot ett helt annat uttryck (bild 26). 
Den delas in av åtta smala kraftigt  ut-
skjutande lådor av vilka några täcker 

24. Länsresidenset i Umeå 1834. Uppmät-
ningsritning av Er Ruth. RA. 
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25. Residenset. Fasaden mot Storgatan i norr. 
VMU. 

26. Residenset. Fasaden mot väster och s ö -
der. VMU. 



knutar och följare,  andra satts upp 
som ren dekoration. De 11 fönstren 
är rytmiskt placerade (ff-fff-f-fff-ff), 
men egendomligt nog följs  denna 
rytm inte av knutlådorna, och hela fa-
saden råkar därför  i otakt, vilket 
skissen här intill visar (bild 27). Fa-
sadens oregelbundna komposition stri-
der mot den klassiska arkitekturens 
grundprinciper. 

Panelens ålder är inte känd och inte 
heller dess upphovsman, men den 
frågan  skulle säkert fördjupade  studi-
er i arkivmaterialet ge besked om. 

27. Residenset. Sydfasadens  fasadschema 

På 1880-talet var länsresidenset lik-
som rådhuset täckt av plåttak, och pa-
nelen var målad med gul oljefärg.  Den 
inglasade verandan mot trädgården 
tillkom troligen först  efter  1857, då 
det nya landsstatshuset stod färdigt, 
och landshövdingen fick  tillgång till 
större delen av bottenvåningen i re -
sidenset. 

Lands statshus et 

Efter  några årtionden blev landssta-
ten alltför  trångbodd i residensbygg-
naden och det beslöts att ett särskilt 
"landshöfdingeembetshus"  skulle upp-
föras  invid Storgatan strax nordväst 
om residenset. Byggnadsritningarna 
(33) är signerade 1851 av Ludvig Ha-
verman (f  1821), en av överintendents-
ämbetsts så gott som anonyma "con-
ducteurer". (34) Han anställdes vid 
ämbetet 1848 och var verksam där till 
1886, men trots att han i sin tjänst 
hann med att signera ett mycket stort 
antal ny- och ombyggnadsritningar 

28. Landsstatshuset uppfört  1856-57 i nuva-
rande Döbelns park. Ritning från  1851 av A l -
fred  Ludvig Haverman. RA. 
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till kyrkor, skolor, residens och and-
ra offentliga  byggnader i hela landet, 
står han inte nämnd i några biografis-
ka uppslagsverk och heller inte i 
översikter över svensk 1800-talsar-
kitektur. 

Havermans ritning till landsstatshu-
set i Umeå har här återgivits (bild 28), 
Det var med tanke på dess offentliga 
ändamål en mycket anspråkslös bygg-
nad, uppförd  i trä i endast en våning 
med vind och försedd  med en kraftigt 
framspringande  frontespis  mot söder. 
Huvudfasaden  vette mot Storgatan i 
norr och var inte mer än 1 0 alnar hög 
(ca 6 m) räknat från  marken till tak-
foten.  Byggnadens bredd var 18 alnar 
(ca 10, 8 m) och dess längd ungefär 
det dubbla. 

Planen är en variant av den gängse 
herrgårdsplanen, men själva entré-
rummet hade försetts  med mellanväg-
gar, så att det rymde såväl förstuga 
som förmak och tambur. En del av 
denna rumsenhet tas också upp av ett 
murat arkivrum, "ränterihvalf".  Bot-
tenvåningen är symmetriskt uppdelad 
i två avdelningar och rymmer lands-
kansliet i den västra och landskonto-
ret i den östra delen. I husets mitt 
ligger en gemensam sessionssal, och 
i det stora rummet ovanpå denna sal 
har lantmätaren enligt ritningen fått 
sitt kontor. För övrigt innehåller 
övervåningen också en vaktmästarbo-
stad och ett stort arkivrum. 

Havermans ritning visar även fasaden 
mot gatan. Jämför  man denna ämbets-
byggnad med stadens rådhus finner 
man inte många likheter bortsett från 
den symmetriska kompositionen. Här 
finns  ingenting av den släta stramhe-
ten i empirens byggnader från  seklets 
början och inte heller den senare 
klassicistiska träarkitekturens arse-
nal av pilastrar, lister och andra 
stenimiterande element. Landsstats-
huset är i själva verket en tidig expo-
nent för  den träbyggnadsstil som in-
troducerades i Sverige under 1850-ta-
let - schweizerstilen - vars mest ut-
märkande drag är det långt utskjutan-
de taksprånget, buret av takstolarnas 
utdragna sparrar. (35) 

Av fasadritningen  framgår  att övre 
delen av väggen vilar i skugga under 
taksprånget, som skjuter fram ca 6 

dm och bärs av profilerade  sparrän-
dar. Schweizerstilen karakteriseras 
också av en äkthets strävan - bygger 
man i trä skall träets konstruktion 
och material klart redovisas och inte 
döljas i stenbyggnadskonstens former. 
Här är väggen klädd med en enkel 
locklistpanel, upptill avslutad i en 
sågad båglist och en tunn profilerad 
gördellist under vindsvåningens föns-
ter. (36) Ännu saknas dock de lövså-
gade dekorationer, "snickarglädjen", 
som kom att bli ett av stilens mest 
omhuldade drag. 

Det nya landsstatshuset byggdes först 
1856-57, och då med bagare Tegström 
som entreprenör och komminister J A 
Linder som byggnadskontrollant. (37) 
Att döma av ett bevarat fotografi  från 
1880-talet (bild 29) följdes  Havermans 
fem år gamla ritning ändå i detalj. I 
förgrunden  ser vi träd och buskar 
från  Döbelns park, som anlades 1865. 
Det ljusmålade landsstatshuset ham-
nade då i parkens nordöstra hörn och 
dess uthus fick  rivas, för  att 1867 ge 
plats åt ett monument över Georg 
Carl von Döbeln. (38) 

Även landsstatshusets form och panel 
hade rimligen inflytande  på den priva-
ta bebyggelsen. Envåningshuset med 
vindsvåning och med frontespis  samt 
täckt av ett tunt utskjutande tak blev 
en vanlig byggnadstyp i Umeå under 
1800-talets senare del. Samma typ av 
locklistpanel med båglister som den 
som klädde landsstatshuset förekom-
mer på många ännu bevarade manbygg-
nader på gårdar i trakten rumt Umeå 
och även i länets övriga delar. Om 
landsstatshuset varit den enda före-
bilden för  dessa är inte säkert - kan-
ske spelade mönsterritningar och 
propagandalitteraturen vid denna tid 
en lika stor roll för  stilens spridning. 
(39) 

2 . 4 . 2 . 4 Kyrkan 

17 00-talskyrkan. 

Grunden till en ny kyrka i stället för 
den som gått förlorad  under kriget 
lades 1723 på den gamlas plats uppe 
på älvbrinken i stadens östra del. Den 
första  gudstjänsten kunde äga rum i 
oktober 1724, men kyrkan stod inte 
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29. Landsstatshuset från  sydväst. Ti l l väns-
ter skymtar Döbelnsmonumentet på sin vita 
sockel . Den stora timmerbyggnaden vid Stor-
gatan i fonden  tillhörde landskamrer Ljung-
berg. VMU. 

helt färdig  förrän  in på 1730-talet. 
(40) Umeå stad var då fortfarande  ka-
pellförsamling  till moderkyrkan i 
Backen. 

Stadens 1600-talskyrka hade som 
nämnts varit en s k blockpelarkyrka, 
ursprungligen byggd på rektangulär 
plan, men vid seklets slut försedd 
med korsarmar i norr och söder. 
Den nya kyrkan uppfördes  också i 
timmer, men nu utan stödjande tim-
merkistor. Planen fick  i det närmas-
te formen  av ett grekiskt kors med av-
fasade  inre hörn (bild 30). I öst-väst-
lig riktning var kyrkan fyra  alnar 
längre än i nord-sydlig - 44 3/4 alnar 
mot 40 3/4 alnar (ca 26, 5 mot ca 
24, 75 m) - men till bredd och höjd 
var korsarmarna lika, och de var al-

Umeå stad 1724 
5 0 10 20 30m 
i tu • i 

30. Umeå kyrka 1724. Rekonstruktion av 
planen. Ur Beskow, Bidrag till studiet av 
Övre Norrlands kyrkor. 
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la försedda  med likadana spetsiga, 
rakt avslutade sadeltak. Höjden från 
marken till kroppåsen var 25 alnar 
(ca 15 m). Över korsmitten red en 
spenslig takryttare, uppförd  på ått-
kantig plan (bild 31). (41) 

Innertaket var indelat i fem trävalv, 
vilkas bågar vilade på fyra  fristiende 
pelare. Sakristian låg först  bakom al-
taret i den östra korsarmen, men flyt-
tades 1781 till en låg utbyggnad vid ko-
rets norra sida. (42) 

Kyrkans upphovsman är inte känd. 
Det kunde ligga nära till hands att 
misstänka att den finländske  byggmäs-
taren Hans Biskop, som var verksam 
i Övre Norrland från  1717 till 1753, 
skulle ha ritat även kyrkan i Umeå, 
men det har konstaterats att denne 
inte deltog i detta kyrkobygge förrän 
i slutskedet efter  1733. (43) Enligt 
Lindberg (44) förekommer  inte heller 

31. Umeå kyrka och klockstapel 1832. Teck-
ning av Theodor Linder, J A Linders son. 
HLA. 

den kyrkotyp umekyrkan represente-
rar på finskt  område förrän  under 
1700-talets andra hälft  och senare. 
Förebilderna måste därför  sökas i 
Sverige. 

Beskow och Hamberg har påpekat lik-
heten mellan Umeå andra kyrka och 
S:t Olofs  kapell i Stockholm från  167 3-
74. (4 5) Denna var också en korskyrka 
med avfasade  inre hörn och med valv 
på fyra  pelare, och utgjorde i sin en-
kelhet ett fint  exempel på stormakts-
tidens kyrkoarkitektur med rötter i 
kontinentens protestantiska kyrkobygg-
nadskonst. Andra tidiga exempel på 
denna kyrkotyp är det gamla kapellet 
i Rådmansö i Uppland från  1630-talet 
(4 6) och den ännu kvarstående korkan 
i Roslagskulla några mil därifrån. 

Till skillnad från  kyrkan i Umeå har 
dessa tre emellertid riktiga torn över 
korsmitten i stället för  takryttare. 

""'miwr • 
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Takvinkeln är i Umeå också mycket 
spetsigare. 

Klockstapeln 
Efter  ryssarnas härjningar i Umeå 
1721 lär endast en byggnad ha stått 
kvar, nämligen klockstapeln vid kyr-
kan. Enligt Steckzén (47) skulle det 
vara denna stapel som fanns  kvar än-
nu vid mitten av 1800-talet, men den 
klockstapel vi ser en del av på den 
här återgivna mycket noggranna teck-
ningen från  1832 visar stora olikhe-
ter med den vi känner från  Läws pa-
noramabild över Umeå 1695 (se bild 
6). Visserligen är kyrkans klocksta-
pel 18 32 uppförd  i en ålderdomlig öp-
pen konstruktion av lutande stolpar, 
men denna har ingen likhet med 
klockbocken på 1600-talsbilden. På 
Läws teckning skyddades klockorna 
av två små korsade sadeltak med fyra 
dekorativa spiror. 18 32 ser vi i stäl-
let ett spånklätt tälttak på kvadratisk 
plan och med karnisprofilerade  tak-
fall.  1600-talsstapeln var vidare av 
Läws bild att döma uppförd  på fyrkan-
tig plan, men i beskrivningen till 
teckningen 1832 skriver J A Linder 
att klockstapeln var uppförd  "i åttkant 
af  Korswirke" (48). Dess nedre del 
var då dessutom utformad  som en bod 
(4 9). Stapeln mäste uppenbarligen an-
tingen ha bytts ut under 17 00-talet 
eller genomgått en radikal ombygg-
nad. 

Kyrkans ombyggnad 184 6-1856 

I en reseskildring från  år 1800 be-
skrivs kyrkan i Umeå som "den aldra 
fulaste  stadskyrka man kan göra sig 
begrepp om. Utantill brädslagen, ser 
den ut som ett brädlider", och i jäm-
förelse  med Skellefteå  landsförsam-
lings kyrka "skulle denna ej en gång 
kunna anses för  benhög". (50) 

Inte förrän  på 184 0-talet togs emel-
lertid frågan  om en ombyggnad av den 
gamla kyrkan upp till diskussion. Den 
27 december 1846 fattade  kyrkostäm-
man beslut om att man skulle kosta på 
kyrkan en renovering och ombyggnad 
efter  ett omfattande  program. (51) 
Kyrkan skulle förlängas  i öster och 
förses  med klocktorn i väster. Den 
gamla klockstapeln skulle rivas. Den 
rödfärgade  brädfodringen  skulle er -
sättas av en ny liggande panel "med 

nödiga pilastrar", och en del andra 
förändringar  i interiör och exteriör 
skulle dessutom företagas  för  att för-
bättra kyrkans utseende. Uppdraget 
att upprätta ritning till ombyggnaden 
beslöt stämman ge åt landsförsam-
lingens komminister J A Linder, som 
själv var närvarande. Enligt egen ut-
sago var det också han själv som 
stått bakom det ombyggnadsprogram 
stämman antagit. (52) 

Linder säger sig ha arbetat med om-
byggnadsritningen till Umeå stads 
kyrka under året 1847 (53), men 
först  den 31 december 1848, presen-
terades den för  kyrkostämman (54), 
sedan den granskats av en kommitté. 
Linders ritning och kostnadsberäkning 
godkändes nu, men stämman avskräck-
tes samtidigt av den dryga kostnad om-
byggnaden skulle innebära - 8. 810 
riksdaler - och beslöt att inte bygga 
om utan endast nödtorftigt  reparera 
den gamla träkyrkan i avvaktan på 
möjlighet att bygga en helt ny kyrka i 
sten. 

Inte förrän  i augusti 1851 togs frågan 
om en genomgripande ombyggnad av 
träkyrkan upp pa nytt. (55) Man hade 
börjat inse att en stenkyrka inte skul-
le gå att realisera inom överskådlig 
tid för  den lilla stadsförsamlingen. 
Linders ombyggnadsförslag  som kyr-
kostämman antagit redan tre år tidi-
gare togs åter fram,  och sändes nu 
genom landshövdingens försorg  till 
överintendentsämbetet i Stockholm 
för  granskning och eventuell fast-
ställelse. 

Ritningen omarbetades i överinten-
dentsämbetet av arkitekten C G Blom 
Carlsson, och denna ändring godkän-
des av församlingen  i januari 1852. 
(56) Kungl Maj:ts fastställelse  av rit-
ningen kom emellertid att dröja ända 
till den 15 mars 1853. (57) Ombygg-
nadsarbetet hade uppenbarligen kom-
mit igång redan under 1852, och till 
det yttre var det avslutat under hös-
ten 1853. (58) Men arbeten i det inre 
återstod - bland annat lades nytt golv 
in och ny bänkinredning installerades 
- och först  1856 kunde kyrkan återin-
vigas. (5 9) När kyrkan nu fått  sitt 
torn, var den gamla klockstapeln obe-
hövlig och revs därför  1852. 

I överintendentsämbetets arkiv finns 
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såväl Linders projekt från  1847-48 
(bild 32) som Blom Carlssons ritning 
från  1852-53 (bild 33) bevarade. (60) 
En jämförelse  mellan dem visar att 
Blom Carlsson efter  några smärre 
ändringar övertog Linders förslag 
till plan och till helhetskomposition. 
Blom Carlssons insats inskränkte sig 
till en omarbetning av tornets fasad 
och konstruktion och av dess övre 
parti med lanterninen och spiran. 

Att döma av senare fotografier  av 
kyrkan genomfördes  ombyggnaden i 
nära anslutning till den fastställda 
ritningen, med undantag för  en fris 
på tornets övre del (bild 34). (61) 

På planritningen kan man tydligt ur-
skilja hur ombyggnaden skulle ske, 
eftersom gamla och nya väggar mar-
kerats med olika färger.  Genom tor-
net i väster och utbyggnaden med rum 
för  sakristia och arkiv bakom altaret 
i öster förlängdes  kyrkan, så att den 
till det yttre fick  karaktären av lång-
kyrka. Korsarmarna i norr och söder 
reducerades på så sätt till ett tvär-
skepp. Långkyrkokaraktären fram-
stod alltså uteslutande i exteriören, 
medan själva kyrkorummet fick  behål-
la sin ursprungliga centralkyrkoform. 

Den komposition Linder föreslog  för 
stadskyrkans ombyggnad påminner i 
hög grad om en annan kyrka som han 
väl kände till - träkyrkan i Burträsk 
(Västerbotten). Denna hade efter  en 
ritning från  1817 av L W Palmroth 
uppförts  som en korskyrka med avfa-
sade inre hörn och med en betonad 
längdriktning tack vare torn i väster 
(bild 35). (62) I östra korsarmen låg 
likaså sakristia och arkiv bakom al-
taret. Västtornet i Burträsk hade 
lagts till först  på 182 0-talet, och en-
ligt Linders uppgift  skulle såväl detta 
som kyrkans panel ha tillkommit ef-
ter hans egna ritningar. (63) 

Den ombyggda kyrkan i Umeå hade 
drag av både nyklassicism och nygo-
tik. Med sina släta väggar, indelade 
av breda lisener och krönta av en 
profilerad  taklist, påminde kyrkan 
om de nyklassicistiska "ladukyrkor-
na" av gängse norrlandstyp. Blom 
Carlssons strama torn avslutas lika-
så av en fris  med kasetter, som dock 
då tornet byggdes kom att bli ersatt 
av en slät fris  med tandlist. 

I sina övriga detaljer visar sig kyr-
kan emellertid som en rent ny gotisk 
skapelse. De äldre fyrkantiga  föns-
tren har bytts ut mot spetsbågiga, 
och även portalerna har fått  samma 
form och dessutom försetts  med 
rent gotiska dekorationsmotiv såsom 
krabbor och blindmasverk. Man kan 
notera att det rör sig om riktiga run-
dade spetsbågar och inte den senare 
trägotikens så omhuldade spets- el-
ler trubbvinkliga öppningar för  dörrar 
och fönster. 

Över de smala ljudspringorna på tor -
net gick en bruten profilerad  list av 
medeltida typ, och de norra och söd-
ra korsarmarnas gavlar pryddes med 
hängande båglister. 

De gotiska dragen återfanns  redan i 
Linders projekt från  1847-48, och 
detta faktum placerar Umeå ombygg-
da kyrka bland den tidiga nygotikens 
kyrkobyggnader i vårt land. Nygoti-
ken, "den göthiska stilen", som så 
starkt kom att dominera kyrkobyg-
gandet ända in på 1900-talet, började 
komma till användning som kyrkostil 
i Sverige i slutet av 1830-talet, men 
slog igenom först  på 1840-talet. (64) 
Bland föregångsmännen  var medel-
tidssvärmaren och lundaprofessorn 
C G Brunius, vars kyrka i Kristine-
hamn, ritad 184 6, räknas som den ti-
diga svenska nygotikens huvudarbete. 
(65) Medeltida inspiration visade ock-
så J F Abom i bland annat två norr-
landskyrkor vid denna tid: en träkyr-
ka i Norsjö (Västerbotten) från  184 5 
(66) och en stenkyrka i Hamrånge 
(Hälsingland) från  1846. (67) Här är 
det snarast romanska drag som går 
igen - såväl fönster  som bågfriser  är 
rundbågiga. Att Linder väl kände till 
också kyrkobygget i Norsjö får  man 
förutsätta,  eftersom han tidigare va-
rit verksam som komminister i denna 
socken. Speciellt tornfasaden  i Lin-
ders projekt till umekyrkan med dess 
trubbiga gavel, dekorerad med häng-
ande baglister för  tankarna till 
Aboms entréfasad  på Norsjö kyrka. 

Av det här återgivna citatet ur Lin-
ders dagbok framgår  att Linder själv 
var medveten om den debatt som på-
gick om den rätta kyrkostilen samt 
hans egen ståndpunkt i denna fråga. 
Vid ett besök i juli 1840 vid Skellef-
teå landsförsamlings  kyrka - den me-
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32. Projekt till kyrkans ombyggnad av J A 
Linder 1848. RA. 
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33. Ritning av C G Blom Carlsson till kyr -
kans ombyggnad fastställd  1853. RA. 
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34. Umeå kyrka efter  ombyggnaden. Foto 
från  nordväst. VMU. 

deltida stenkyrka, som efter  Jacob 
Rijfs  ritning byggdes om till ett ny-
klassicistiskt tempel åren 1795-1800 
- gör Linder följande  reflektioner: 
"De flesta  våra nyare kyrkor, de der 
aflånga  salarne, med sina låga, plat-
ta hvalf,  stundom rektangelformiga 
fönster,  ut- och invändigt släta väg-
gar, med en liten så kallad taklist, 
utan både fris  och architrav och utan 
stöd att hvila på, såsom de vanligen 
byggas och orneras samt med eller 
utan ett halfgrekiskt  torn på ändan. 

35. Ritning till kyrkan i Burträsk av L W 
Palmroth 1817. RA. 
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De må kallas vackra, ljusa, prydliga 
- gerna för  mig - men ej finnes  deri 
något stort och vördnadsbjudande, ej 
något af  detta djerfva,  sublima, an-
daktsväckande, som anslår åskåda-
rens sinne då han inträder i ett af  vå-
ra gamla Göthiska tempel. De samti-
da Theologerna hafva  smittat archi-
tecturen. Det har uppkommit neolo-
gism i kyrkornas architectur, lika-
som i predikotalen; i byggnadsstilen, 
likasom i predikostilen, och likasom 
neologerna hafva  nedrifvit  och om-
stöpt de gamla theorierna och syste-
merna, så hafva  de moderna architec-
terna nedrifvit  de gamla templen och 
af  deras antiquariska lemningar och 
minnesvårdar gjort nya grundmurar, 
trappsteg och trottoirer. Här förirra-
de jag mig nu i en lång afhandling! 
Men att återkomma till Skellefteå  kyr-
ka, hvilken ej varit föremålet  för 
mitt klander, så försonar  mig dess 
korsform;  djerfheten  i det på medel-
punkten deraf,  upresta tornet; dess 
peristil; dess, isynnerhet invändigt 
rena och correcta entablement; med 
frånvaron  af  det Göthiska byggnads-
sättet. Korsformen  har christnat det 
hedniska i architecturen. - " (68) 

medlemmar, skomakare J R Bur-
ström, i en gård på Malmen. 1853 in-
köptes emellertid en gammal timmer-
byggnad på tomt 136 vid Badstugatan 
på initiativ av en av de ledande inom 
Luthervännernas krets, guldsmeden 
Erik Linderoth d y. (7 2) 

Det första  bönhuset kallades helt en-
kelt "Samlingshuset", och det måste 
räknas som ett av Sveriges allra äld-
sta bönhus. Det var en mycket an-
språkslös envåningsbyggnad under sa-
deltak och med måtten 63 x 21, 5 fot 
(ca 18, 9 x 6,45 m). Höjden från 
marken till taknocken var 20, 5 fot 
(ca 6, 15 m). Den innehöll kök och 
kammare och därefter  i fil  två stora 
salar med plats för  cirka 200 perso-
ner. 

När Luthervännerna omorganiserades 
till Umeå missionsförening  1876 utö-
kades "Samlingshuset" väsentligt, 
men detta faller  under nästa tidspe-
riod och skall beskrivas längre fram. 

2 . 4 . 2 . 6 Trivialskolans och lärover-
kets byggnader 

2 . 4 . 2 . 5 Bönhuset 

Den lågkyrkliga rörelsen hade redan 
på 184 0-talet slagit rot i Umeå. Lä-
sarna eller Luthervännerna samla-
des på söndagarna före  och efter 
gudstjänsten till konventiklar med 
sång, bön och läsning ur Luthers 
skrifter.  (69) 

På våren 1849 gjorde Carl Olof  Rose-
nius ett besök i Umeå och samlade 
under flera  dagar stora skaror andäk-
tigt lyssnande åhörare. Publiken ut-
gjordes framförallt  av folk  från 
kringliggande byar, men också av 
några handelsmän och hantverkare i 
staden. De bildade klasserna däremot, 
heter det i Missionsföreningens  min-
nesskrift  1916, "ställde sig i regel 
kallsinniga, oförstående  och ringak-
tande mot ' läsarnas' såväl sedlighets-
strävan som religionsutövning. . , (70) 
På andra håll i Sverige gick lågkyrk-
ligheten genom alla samhällslager. (71) 

De första  åren samlades de varmt re -
ligiösa Luthervännerna hos en av sina 

Trivialskolan 

Den högre undervisningen i Umeå 
räknar sitt ursprung från  1600-talets 
barnaskola. (73) På uppmätningskar-
tan 164 8 ligger skolhuset vid sidan om 
rådhuset pa torget, och under 1700-ta-
let var två rum i rådhusets västra fly-
gel upplåtna som undervisningslokaler. 

Barnaskolan" ombildades 1810 till 
trivialskola och i samband därmed in-
köptes tomterna 108 och 109 (nynr 4 9 
och 62) vid Kyrkotorgets östra sida 
för  skolans behov. På denna tomt låg 
skolan kvar ända till stadsbranden 
1888. 

På den nya skoltomten stod redan en 
träbyggnad som ursprungligen till-
hört överstelöjtnantsbostället i Böle 
men utdömts därifrån  och omkring 
177 0 flyttats  till staden. Huset var 
i mycket dåligt skick, då trivialsko-
lan fick  överta det, men det repare-
rades och fungerade  sedan som skol-
byggnad ända in på 1850-talet. 

En teckning av Plagemann från  1840 
visar trivialskolans utseende (bild 
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36. Umeå trivialskola. Detalj ur blyertsteck- 37. Trivialskolans gymnastikhus. Detalj ur 
ning av C J F Plagemann. VMU. blyertsteckning av C J F Plagemann. VMU. 

36). (74) Den var en högst oansenlig 
byggnad med planmåtten 31, 5 alnar 
(ca 18, 9 m) x 17 alnar (ca 10, 2 m). 
Den hade en våning med vind och räk-
nade 10, 5 alnar (ca 6, 3 m) i höjd. Ta-
ket var nävertäckt och timmerväggar-
na var klädda med rödfärgsbräder  -
dock inte tätare än att det på 1850-ta-
let snöade och regnade rakt in genom 
väggarna. Skolhuset rymde samman-
lagt sex inredda rum, däribland en 
stor skolsal. Sin yttre karaktär av 
skolhus fick  byggnaden genom skol-
klockan, som var uppsatt i en klock-
bock på taknocken. 

sysselsatta med uppsättningen av hu-
set. 

Gymnastikhuset som återges av Pla-
gemann 1840 (bild 37) (76) användes 
inte bara för  gymnastiska övningar 
för  trivialskolans elever. Under någ-
ra år hade teatersällskapet Thalia 
(s 65 ) föreställningar  där, och det 
fungerade  även en tid som proviso-
riskt folkskolehus,  trots att möjl ig-
heterna att hålla lokalen varm var 
mycket otillräckliga. 

Läroverkets skolhus. 

Trivialskolans gymnastikhus Med läroverksreformen  1849 ombil-
dades landets trivialskolor till ele-

För trivialskolans elever uppfördes  mentarläroverk och så skedde också 
1832 ett gymnastikhus ett stycke från  i Umeå. (77) Skolan fick  nu fem klas-
skoltomten. (75) Det var en t immer- ser, och behovet av ett ändamålsen-
byggnad som var 21 alnar lång, 14 ligt och tillräckligt stort skolhus blev 
alnar bred och 8 alnar hög (ca 12, 6, akut. (78) Provisoriskt löstes lokal-
8,4 resp 4, 8 m). Arbetet utfördes  problemet genom att läroverket bytte 
under J A Linders ledning, som i si - skolhus med folkskolan,  vars nya bygg 
na minnesanteckningar ger en intres- nad invigts 1853. 
sant skildring av hur det gick till. Un-
der vintern timrades byggnaden upp Beslut om ett nytt läröhus för  läro-
av bönder i Långviken vid Tavelsjö verket fattades  1854. Som så många 
några mil från  staden. Därefter  mon- gånger tidigare anlitades komminis-
terades den ner, och timret fraktades  tern J A Linder för  att upprätta bygg-
med slädar över sjöns is och vidare nadsritningar till den nya byggnaden, 
till Umeå. Under juni månad timra- Linder arbetade med denna uppgift 
des gymnastikhuset upp igen, och när under 1854 (79), och därefter  skicka-
inredningen var färdig  kunde det tas des hans projekt till Kungl Maj:t för 
i bruk. Umeborna bidrog dels med fastställelse.  Det blev emellertid in-
dagsverken, dels genom att ställa te godkänt, utan omarbetades kraf-
slädar och körkarlar till förfogande  tigt i överintendentsämbetet. De nya 
för  frakten,  och dels genom att i sina ritningarna blev "i nåder gillade" den 
hushåll föda  de timmermän som var 12 februari  1858. 
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38. Läroverkshuset vid Kyrkotorget. Ritning 
till sektion och planer. Signerad 1856 av Axel 
Nyström. RA. 

Ritningarna till det nya läroverkshu-
set i Umeå är signerade 1856 av 
Axel Nyström (1793-1868). (80) Ny-
ström räknas vid sidan av Fredrik 
Blom som den mest betydande och 

inflytelserika  arkitekten i Sverige un-
der 1800-talets förra  hälft.  Hans ar-
kitektverksamhet inföll  framförallt 
mellan 1820 och 1840, medan han un-
der senare år var upptagen som lära-
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re och ämbetsman. Vid den aktuella full  överensstämmelse mellan fasa-
tidpunkten 1856 var han sekreterare dens indelning, fönstrens  placering 
vid Konstakademien, stadsarkitekt i och bakomliggande rum. Några blind-
Stockholm och intendent vid överin- fönster  eller andra skeneffekter  har 
tendentsämbetet. således inte kommit till användning. 

Läroverkshuset kan stå som illustra-
Det nya läroverkshuset i Umeå är tion till en av de viktigaste punkterna 
som vi skall se uppfört  i Nyströms i den teori om arkitekturen Nyström 
anda, men att han själv skulle utarbe- utvecklade redan på 1840-talet. Inom 
tat skolhusförslaget  förställer  föga  byggnadskonsten är "det inre, kon-
troligt. Den triviala uppgiften  att r i - struktionen, indelningen, inredningen 
ta ett läroverkshus i trä för  en lands- hufvudsak,  det yttre måste reglera 
ortsstad överlät han förmodligen  på sig därefter".  (82) 
någon av sina underordnade, även om 
han sedan själv signerade ritningarna En annan av Nyströms huvudteser var 
för  att visa att han godkänt dem - ett kravet på äkthet i fråga  om byggnads-
förfarande  som var mycket vanligt. material, Nyströms läroverkshus är 

en träbyggnad, som inte söker ge 
Det gamla skolhuset revs 1858 och sken av att vara uppförd  i sten eller 
byggnadsarbetena med det nya inled- puts. 
des på den gamla skolans plats vid 
Kyrkotorgets östra sida. (81) Den 28 Även hans stilhistoriska intresse går 
januari 1860 kunde invigningen äga igen i läroverkshuset. I panelen finns 
rum, men redan från^början  var bygg- omisskännliga drag av gotik - en mer 
nåden alldeles för  snålt tilltagen. Den renodlad trägotik än i den nyrenove-
var ju projekterad för  ett femklassigt r a d e kyrkan strax intill. Dekoratio-
läroverk, men under byggnadstiden nerna i Nyströms läroverkshus är in-
hade skolan enligt ett riksdagsbeslut t e efterbildning  i trä av gotiska for-
omorganiserats till högre elementar- m e r j u t a n gotiska former  som anpas-
läroverk med inte mindre än 10 klas- s a t s efter  träets naturliga förutsätt  -
ser. Nu stod man alltså med ett all- ningar. Alla fönster  är upptill spets-
deles nybyggt läroverkshus med på vinkligt avslutade, eftersom rundade 
tok för  få  klassrum, och man blev former  är svårare att utföra  i snicke-
tvungen att ta tamburer, bibliotek och r i . Samma form har givits de "blind-
samlingssal i anspråk som lärosalar bågar" som pryder gavelröstena på 
(bild 38). fasaden  mot Kyrkotorget. 

Skolhusets huvudfasad  med ingång på 
mitten vette mot Kyrkotorget i väs-
ter och den södra gavelfasaden  mot 
Storgatan. Skolhuset karakterisera-
des av ett rörligt spel mellan olika 
byggnadsvolymer, mellan högt och 
lågt, mellan rakt och spetsigt mellan 
framskjutna  partier och tillbakadrag-
na (bild 39-40). En jämförelse  med 
rådhusets slutna byggnadskropp visar 
på en tydlig skillnad i formspråk.  Lä-
roverkshuset måste ha väckt stor upp-
märksamhet, då det stod färdigt. 

Skolhusets entréfasad  dominerades 
av den kraftiga  mittpaviljongen, ut-
formad  som en kub i två våningar och 
försedd  med tälttak. Detta höga mitt-
parti flankerades  av två lägre sidopa-
viljonger med framspringande  gavel-
fasader  mot torget. 

Såväl till plan som fasad  var skolhu-
set helt symmetriskt, och det rådde 

Taket är långt utskjutande, men till 
skillnad från  schweizertaken är tak-
språnget här inklätt med bräder så 
att takfoten  blir horisontal och bärs 
upp av en rad konsoler. 

Detalj ritningen visar hur byggnadens 
panel skulle utformas.  Väggen skulle 
indelas i ett sockelparti med stående 
locklistpanel och ett övre parti med 
en kraftig  panel på förvandring. 

En intressant detalj som visar hur 
mån arkitekten var att redovisa bygg-
nadens timmerkonstruktion är att ut-
knutarna bibehållits (bild 41). Dessa 
döljs inte heller under en gemensam 
bred knutpilaster, utan har i stället 
klätts in i två smala lådor som står 
vinkelrätt mot varandra i hörnet, så-
som man ofta  gjorde på de enklaste 
timmerhusen i syfte  att skydda knu-
tarna mot röta. 
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39. Läroverket. Ritning till huvudfasaden  mot 
öster . RA. 

Den fältindelade  frisen  med sin list 
i form av hängande fjäll,  samt de löv-
sågade dekorationerna kring skol-
klockan och på gavelspetsarna är for-
mer som även hör hemma i schwei-
zerstilen. 

40. Läroverket och Kyrkotorget med dess 
rönnplanteringar. VMU. 

59 



JM.I, *['»>») 
timra. 

T 
• i 

I 1 -4 . , 

fa-
- j . , , . , f  t — 

41. Läroverkshuset. Detaljritning av brädfod-
ringen. Gillad 1861. RA. 

Trägotikens stiliserade former,  som 
här var relativt nya, stelnade snart i 
en konvention, och stildrag som exem 
pelvis de spetsiga fönstren  levde kvar 
i byggnader för  kyrkligt ändamål, för 
ordenshus och för  skolhus långt in på 
1920-talet. 

2 .4. 2. 7 Folkundervisningen och 
dess byggnader 

Lancasterskolan 

Det finns  ännu inte någon uttömman-
de skildring av folkundervisningens 
historia i Umeå, och det följande  gör 
inte anspråk på att fylla  denna lucka. 
1600-talets barnaskola ombildades 
som vi sett till trivialskola vid 1800-
talets början, men denna föregångare 
till läroverket blev på grund av sina 
terminsavgifter  huvudsakligen en sko-
la för  de bättre bemedlades barn, 
trots att där fanns  en del friplatser. 
(83) 1812 öppnades därför  på privat 
initiativ en s k fattigskola,  där under-
visningen var gratis. Här infördes 

redan 1822 en engelsk undervisnings-
metod, som introducerats i Sverige 
tio år tidigare, det s k bellancaster-
ska systemet. (84) Detta innebar att 
äldre elever, monitorer, undervisa-
de de yngre i grupper under överin-
seende av en enda lärare. Tack vare 
sträng disciplin och ett mekaniskt un-
dervisningssätt kunde med denna me-
tod flera  hundra elever undervisas 
samtidigt i samma sal utan att det 
kostade mer än en enda lärarlön. Det 
bellancasterska systemet, Lancaster-
systemet eller växelundervisningen • 
som det också kallades, fick  mycket 
stor spridning i Sverige - vid folksko-
lestadgans införande  184 2 fanns  redan 
över 500 skolor av denna typ i olika 
delar av landet. (85) 

Folkskolan 

Lancasterskolan i Umeå omorganise-
rades först  1848 till folkskola.  Som 
reglemente för  den nya skolan antogs 
med några få  ändringar det ett år t i -
digare fastställda  reglementet för 
den fasta  skolan i Umeå landsförsam-
ling. I dess fjärde  paragraf  står att 
undervisningen fortfarande  skall för-
siggå efter  växelundervisningsmeto-
den. (86) 

- Folkskolan för  flickor 

Trivialskolan och förmodligen  också 
lancasterskolan var i Umeå reserve-
rad för  pojkar. Flickorna undervisa-
des i hemmen, om de över huvud ta-
get fick  någon undervisning alls. Ef-
ter folkskolans  genomförande  i sta-
den 1848 blev det allt vanligare att 
också flickorna  sändes till skolan. 
När elevantalet växte delades folksko-
lan, och en särskild privat, men av-
giftsfri,  folkskola  för  flickor  öppna-
des 1862, på initiativ av prosten A A 
Grafström.  (87) 

Folkskolan för  flickor,  eller flicksko-
lan som den också kallades, löd un-
der en egen direktion och hade ett 
eget reglemente som väsentligt skil-
de sig från  det som gällde för  gossar-
na. (88) Skolan hade utformats  efter 
förebild  från  andra städer och var re -
dan från  början uppdelad i en läsesko-
la och en slöjdskola. Alla elever mås-
te vid avgång från  skolan uppfylla 
folkskolestadgans  minimikrav. För 
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de läsintresserade flickorna  fanns  en 
frivillig  överkurs med bland annat 
grunderna i historia, geografi,  na-
turlära, rättskrivning och linearteck-
ning. Slöjdavdelningen var öppen un-
der eftermiddagarna  fyra  dagar i 
veckan, och där fick  flickorna  lära 
sig att sy och sticka, spinna och väva. 
Slöjdundervisningen förefaller  ha va-
rit som en slags belöning, förbehål-
len ett utvalt antal av de äldsta och 
mest försigkomna eleverna. Också 
flickor  som slutat skolan kunde kom-
ma ifråga  som elever i slöjdskolan. 

Skolhusen 

Den s k fattigskolan  inrymdes 1812 i 
det gamla västra tullhuset vid Storga-
tan (tomt nr 26a), som blev ledigt då 
den "lilla tullen" upphävdes samma 
år. Dess utseende är okänt, men det 
bör ha varit en mycket anspråkslös 
byggnad, med en inredning av samma 
slag som i andra lancasterskolor: en 
enda skolsal för  samtliga elever, vid 
väggen stålbågar där barnen skulle 
sta uppställda vid gruppundervisning-
en, långbänkar av vilka de främsta 
var fyllda  med sand för  de första 
skrivövningarna. (89) 

Den nja folkskolan  fick  den första  ti-
den halla till godo med fattigskolans 
lokaler, men redan vid kyrkostämman 
den 28 oktober 184 9 beslöts att ett 
nytt skolhus skulle uppföras,  och att 
staden för  detta ändamål skulle köpa 
in tomterna nr 114 och 115 i det plan-
område som just stakats ut öster om 
Kyrkotorget. (90) Det beslöts också 
att det nya skolhuset skulle innehålla 
dels en stor skolsal, dels en lärarlä-
genhet. Måtten för  byggnaden preci -
serades, och slutligen gick uppdraget 
att upprätta byggnadsritningar i van-
lig ordning till komminister J A Lin-
der i Backen. 

Det folkskolehus  Linder ritade var 
en timrad envåningsbyggnad på en 
långsmal, rektangulär plan med måt-
ten 89 x 33 1 /4 fot.  (91) Höjden från 
marken till takfoten  var 1 8 fot  - det 
var således en envåningsbyggnad, 
eventuellt med en låg vindsvåning. 
Skolhuset innehöll både skolsal och 
lärarbostad, såsom kyrkostämman 
föreskrivit.  Skolan var täckt med ett 
flackt  valmtak, men hur dess yttre 
i övrigt tedde sig är däremot okänt. 

Skolan stod klar att tas i bruk 1853 
(92), men folkskolebarnen  hade de för-
sta åren föga  glädje av sin nya bygg-
nad, eftersom den som tidigare 
nämnts snart lånades ut som proviso-
risk lokal för  läroverkseleverna, än-
da tills det nya läroverket stod klart 
1860. 
Folkskolan för  flickor  var de första 
åren inrymd i stadens änkehus, men 
1865 fick  skolan ett eget skolhus, som 
närmare skall beskrivas under följan-
de tidsavsnitt. 

Linder hade redan 1847 varit lands-
församlingen  behjälplig med att inre-
da socknens första  skolsal i en gam-
mal gård på Västerbacken. (93) Var 
Linder hämtat sina förebilder  till des-
sa tidiga skolhus är ovisst - några 
officiella  normer för  skolhus fanns 
ännu inte. 

Intresset för  folkskolebyggnadernas 
utformning  ökade emellertid starkt 
i Sverige under 1850-talet mycket 
tack vare pedagogen P A Siljeströms 
föredrag  och skrifter  i skolbyggnads-
frågor.  (94) Skolhuset skulle enligt 
denne framstå  som en sinnebild för 
uppfostrans  och undervisningens höga 
värde och därför  ges en framträdande 
plats och ett vackert och stilfullt  ytt-
re. Ur "skönarkitektonisk synpunkt" 
borde folkskolehuset  dock "tala ett 
populärt språk", förståeligt  för  de 
unga och för  den stora allmänheten. 
(95) Monumentalitet borde undvikas, 
i stället skulle skolhuset "hafva  tycke 
af  boningshus", och kunna tjäna som 
en "förebild  af  trefnad,  komfort,  ord-
ning. . . en nyttig lärdom för  lifvet". 

Siljeström pläderade 1856 i en av s i -
na skrifter  också för  att omsorg skul-
le ägnas skollokalens inredning, be-
lysning och luftväxling.  Skolsalens 
luftvolym måste anpassas efter  anta-
let barn. Som minimum satte han 
3-400 kubikfot  per elev med hänvis-
ning till senaste internationella rön 
på området. (96) 

2 . 4 . 2 . 8 Lasarettet 

Några hundra meter väster om plan-
området vid landsvägen mot socken-
kyrkan uppfördes  1784 Västerbottens 
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läns första  lasarett (97), en byggnad 
som fortfarande  ligger kvar på sin 
ursprungliga plats, men i ombyggt 
skick. Tomten skänktes för  ändamå-
let av staden och utgör nu en del av 
kvarteret Sandåkern (Storgatan 28). 
(98) 

Det moderna lasarettsväsendet i Sve-
rige har sitt ursprung i 1700-talet. 
(99) Sjukvården hade sedan reforma-
tionen varit en statens angelägenhet, 
men de kronohospital som inrättats 
hade inte utrymme annat än för  sin-
nessjuka, obotligt sjuka och patienter 
med smittosamma sjukdomar, och 
någon läkarvård i egentlig bemärkel-
se förekom där knappast. Övriga sju-
ka vårdades i hemmen. 

På 1730-talet togs initiativ att skapa 
en vårdanstalt för  "botligt sjuka" i 
Stockholm, och detta gav som resul-
tat att Sveriges första  lasarett, Kung-
liga Serafimerordenslasarettet,  kun-
de invigas 17 52. Det var reserverat 
för  fattiga  sjuka och för  tjänstehjon, 
och hade hela landet som upptagnings-
område. 

1765 kom emellertid ett riksdagsbe-
slut på att de "stift,  län eller lands-
orter" som så önskade kunde på egen 
bekostnad få  uppföra  lasarett. De 
kollekter och andra insamlade medel 
som tidigare skickats in från  länen 
till Serafimerlasarettets  underhåll 
skulle i fortsättningen  få  användas 
till länslasaretten. På många håll 
började man skapa fonder  för  att kun-
na uppföra  ett eget lasarettshus, men 
först  efter  påstötning från  Kungl 
Maj:t 177 6 kom lasarettsbyggandet 
igång på allvar i Sverige. Vid sekel-
skiftet  1800 fanns  det i landet ett 
trettiotal lasarett, av vilka ett fler-
tal byggts upp i anslutning till äldre 
hospital. 

Den högsta ledningen över lasaretten 
och hospitalen låg till en början hos 
en särskild överstyrelse, men över-
flyttades  1787 på Serafimerordens-
gillet och 1859 pä sundhetskollegium, 
medicinalstyrelsens föregångare.  På 
det lokala planet var det landshöv-
dingen som hade överinseende över 
lasarettens verksamhet (100), ända 
tills ansvaret för  hälso- och sjukvår-
den efter  kommunallagarnas tillkomst 
1862 lades i händerna på de nybildade 

landstingen. 

Också i Västerbottens län började man 
1765 samla in medel för  ett framtida 
lasarett, men inte förrän  efter  tjugo 
år kunde planerna förverkligas.  (101) 
Eftersom länet inte heller hade något 
hospital, trots att ett sådant beslutats 
redan 1763 (102), fick  den nya inrätt-
ningen, som öppnades i september 
1785, tjäna både som lasarett för  akut 
kroppsligt sjuka och som hospital för 
obotligt sinnessjuka. Obotligt kropps-
sjuka patienter skickades hem. Vid 
1800-talets början måste lasarettet 
upplåtas för  ytterligare en växande 
kategori sjuka - de veneriskt smitta-
de. Att fungera  som kurhus, innebar 
givetvis en belastning, men en fördel 
var att lasarettet småningom kom att 
få  fritt  disponera över den obligato-
riska kurhusavgiften.  (103) 

Umeå lasarett var det enda i hela Öv-
re Norrland, ända tills det nybildade 
Norrbottens län fick  ett eget lasarett 
i Piteå 1827. (104) 

Originalritningarna till Umeå lasarett 
som gjordes upp i överintendentsäm-
betet har inte återfunnits.  Den här 
återgivna uppmätningsritningen från 
1834 är den äldsta kända avbildningen 
av byggnaden (bild 42). (105) 

En jämförelse  mellan äldre skriftliga 
källor och ritningen från  1834 ger vid 
handen att lasarettet vid denna tid-
punkt ännu hade sitt ursprungliga ut-
seende. Planen är rektangulär och 
har måtten 42 x 21 1/4 alnar (ca 25, 2 
x ca 12, 7 m). Bottenvåningen är in-
delad i tio kvadratiska rumsenheter 
på ömse sidor om en korridor genom 
hela byggnadens längd. Utgången lig-
ger i korridorens östra ända i rikt-
ning mot staden. 

De fem västligaste rummen i botten-
våningen var enligt beskrivningen till 
ritningen 1834 avsedda för  lasaret-
tets patienter, medan de båda rum-
men närmast utgången var hospitals-
rum försedda  med vol ierer" , burar 
i vilka de sinnessjuka förvarades,  och 
vilka var utrustade med väggfasta 
sängar och latriner. (106) 

Sjuksalarna var till ytan ca 25 m^ och 
hade en takhöjd på tre meter, vilket 
med tanke på att det bara fanns  två å 
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42. Länslasarettet i Umeå 1834. Uppmätnings-
ritning av Er Ruth. RA. 

tre sjuksängar i varje sal måste sä-
gas vara rymligt tilltaget. (107) Anta-
let vårdplatser i lasarettsdelen var 
nämligen från  början inte fler  än åtta 
(108), och ännu 1861 hade lasarettet 
inte sängplatser för  fler  än 12 patien-
ter. Lasarettets låga kapacitet berod-
de således inte på utrymmesbrist, 
utan på att erforderliga  medel sakna-
des till vård och underhåll av de in-
tagna patienterna, som för  det mesta 
fortfarande  under 1800-talet kom ur 
de lägre samhällsskikten. (109) 

Lasarettshuset var en timmerbyggnad 
uppförd  i en våning, men försedd  med 
vindsvåning upplyst av fönster  på gav-
larna och på frontespiser  åt norr och 
söder i husets mitt. Förmodligen 
fanns  dessa utbyggnader i övervå-
ningen redan från  början - Htilphers 
nämner nämligen redan 17 97 att bygg-
naden har "tvenne överrum". (110) 

Den lägenhet om två rum och kök som 
låg här 1834, inreddes dock först  om-
kring 1820. (111) Där bodde en tid la-
sarettets läkare. Vindsvåningens ga-
velrum förblev  oinredda kallutrym-
men. 

Lasarettshuset hade brutet tak med 
valmat övre takfall.  Det var täckt 
med bräder, men försågs  vid 1800-
talets början med taktegel. (112) Re-
dan år 1800 fick  byggnaden panel, för-
modligen med enkla rödfärgsbräder. 
1834 uppges alla byggnader på lasa-
rettstomten vara rödfärgade. 

Fönstren var 1834 i bottenvåningen 
försedda  med korspost och hade inte 
mindre än 20 små glasrutor infattade 
i trä. 

Fasaden mot landsvägen i norr hade 
en arkitektonisk utformning,  förmod-
ligen för  att visa att detta var en of-
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fentlig  byggnad. Utan hänsyn till att 
rumsraden åt detta håll bestod av fem 
lika stora rum, har fasaden  fått  sju 
fönster,  placerade i grupper. Efter-
som två av mellanväggarna på så sätt 
slutar mot ett fönster,  har två av 
dessa utformats  som blindfönster. 
Vidare har mittgruppens fönster  i 
bottenvåningen komponerats samman 
med frontespisens  fönster,  för  att 
mittpartiet skall få  en viss resning. 

Vid en inspektion av Umeå lasarett 
184 5 (113) föreslog  medicinalrådet 
Ekströmer att byggnaden skulle för-
ses med hel övervåning, dit sjuksa-
larna kunde förläggas  så att bottenvå-
ningen kunde ge utrymme åt "nödiga 
rum för  bad och ekonomi". Denna ra-
dikala förbättring  kom emellertid till 
stånd först  i samband med att det ny-
bildade Västerbottens läns landsting 
år 1862 övertog ansvaret för  länets 
sjukvård. Redan påföljande  år inled-
des en genomgripande ombyggnad av 
1700-talslasarettet, vilken gav bygg-
naden det utseende den har ännu idag. 
Detta faller  i huvudsak in under nästa 
tidsperiod och skall därför  närmare 
beskrivas i ett senare kapitel. 

2 . 4 . 2 . 9 Fängelsebyggnader 

Under 1700-talet hade länsfängelset 
ännu haft  sin plats intill tingshuset 
vid sockenkyrkan i Backen, troligen 
på en plats mellan själva kyrkobygg-
naden och området Hamnen. Byggna-
den hade brunnit ner 1809, och det 
nya fängelset  kom i stället att byggas 
upp på stadens mark omkring 1810. 
Det blev nu granne med lasaretts-
byggnaden väster om planområdet. 
Om denna fängelsebyggnad  är inte 
mycket känt. Linder skriver 1855-57 
att den var uppförd  i två våningar "af 
trä och sten, omgifven  med ett högt 
plank af  bräder". (114) 

En ny fängelsebyggnad  uppfördes  1861 
vid Storgatans förlängning  åt öster in-
te långt från  länsresidenset och lands-
statshuset. Fängelset byggdes i form 
av ett cellfängelse  och företräder  en 
standardtyp utarbetad under 1840-ta-
let med fängelser  i Amerika, Tysk-
land och England som förebilder.  (115) 
Jämfört  med tidigare förhållanden,  då 
fångarna  förvarades  fastkedjade  i fuk-

tiga källarvalv i slott och borgar, in-
nebar cellfängelsesystemet  en stor 
förbättring  i hygieniskt och humani-
tärt avseende. Reformen  genomför-
des tack vare ett riksdagsbeslut 1840. 
Cellfängelset  i Umeå var ett av de få 
stenhusen i staden under 1800-talet. 
Det ligger ännu kvar väl bibehållet. 
Byggnaden uppfördes  i två våningar 
på en rektangulär plan. Den placera-
des så att kortsidan blev huvudfasad 
mot gatan i norr. Fångavdelningen 
förlades  åt söder och omfattade  24 
celler fördelade  i två våningar på var -
dera sidan om ett öppet genomgående 
galleri. I norra änden som vetter mot 
gatan lades vaktrum, kök och ursprung-
ligen en bostad för  fängelsedirektören. 
De slätputsade fasaderna  har medel-
tidsinspirerade former. 

2 .4 .2 .10 Byggnader och lokaler för 
nöje och umgänge 

En stad har också behov av lokaler 
för  representation, för  fester  och 
andra glada sammankomster. Som 
redan nämnts täcktes i Umeå till en 
del detta lokalbehov såväl under 1700-
talet som under följande  sekel i sta-
dens rådhus, där både stadskällare 
och festivitetssal  var inrymda. Andra 
gånger uppläts någon av handelsgår-
darna och landshövdingegården vid 
torget. (116) 

På 1850-talet uppfördes  också ett 
societetshus, troligen på tomt num-
mer 104 vid Skolhusgatan, dit stads-
källaren fick  flytta  då det blev för 
trångt i rådhuset. (117) Vid seklets 
mitt fanns  det i Umeå "tvänne s k 
buskrogar och tvänne guldkrogar". 
(118) Till de .förra  hörde säkert kro-
gen "Sista Styfvern",  som var in-
rymd i ett av de gamla tullhusen nere 
vid Sjögatan. Rusdrycker serverades 
även i stadskällaren och i konditor 
Fredrik Plagemanns konditori med 
dess salonger och smårum på tomt 
nr 5 vid Storgatan. 

En gård, som ännu ligger kvar vid 
Storgatan 33, och byggdes före  1864 
lär från  början ha varit gästgivare-
gård - senare kallas den "Schweize-
riet" och "Bierhall" och ägdes av 
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Umeå bryggeriaktiebolag. Där anla-
des till gästernas förnöjelse  en kä-
gelbana på gården vid 1800-talets se -
nare del. (119) 

Något stadshotell i egentlig bemär-
kelse fanns  inte i Umeå före  branden. 
Den förpliktelse  staden hade enligt 
gästgiveristadgan att ge resande till-
gång till kost och logi, uppfylldes  ge-
nom att gästgiverirörelsen lämnades 
ut på entreprenad. (120) Ofta  ser man 
i tidningarna på 1850-talet att gästan-
de fotografer  eller försäljare  på be-
sök annonserar att de tagit in hos nå-
gon privatperson. 

Societeten i Umeå utgjordes, liksom 
i andra residens- och skolstäder i 
landsorten, av den stadigt växande kå-
ren av ämbetsmän och lärare samt av 
de mest ansedda handelsmännen och 
hantverkarna. (121) Man umgicks fli-
tigt sins emellan i de olika hemmen 
och hade då ofta  kulturella aktivite-
ter på programmet. Någon sjöng en 
romans, andra höll konsert, men 
mest populära var sällskapsspektak-
len, dramatiska föreställningar,  där 
rollerna spelades av amatörskåde-
spelare ur den egna kretsen. För 
umesocieteten blev assessor C J F 
Plagemann en stor inspirationskälla. 
Plagemann flyttade  till Umeå 1841 så-
som direktör för  salpetersjuderiet i 
Västerbottens län och var sedan bo-
satt där till 1856. (122) På hans ini-
tiativ bildades 1847 teatersällskapet 
Thalia, och societetsspektaklen bör -
jade nu uppföras  för  en större allmän-
het. Först hölls teaterföreställning-
arna i läroverkets gymnastikhus, men 
drömmen om ett eget teaterhus växte 
snart. 

och en trång salong. En ritning till 
ombyggnad av teatern 1883 finns  beva-
rad och skall beskrivas längre fram. 

På umeteaterns scen visades inte bara 
societetsspektakel utan även teaterfö-
reställningar av kringresande teater-
sällskap, bland annat det Roosska. 
(125) 

Teaterverksamhet sågs med oblida 
ögon av överheten i Sverige och var 
formellt  förbjuden  i landsorten sedan 
1750-talet - teater ansågs liktydigt 
med gyckelspel till ungdomens förfö-
relse. (126) Från 1800-talets första 
hälft  steg emellertid intresset för 
teatern hos den bildade borgarklassen. 
De tidigaste landsortsteatrarna upp-
fördes  i residens- och stiftsstäder 
med societeten som pådrivande grupp. 
De äldsta teaterhusen var som i Umeå 
enkla ombyggda lador och logar i stä-
dernas utkanter, men efter  seklets 
mitt och framförallt  på 1870-80-talen 
blev teaterhusen representativa sten-
byggnader, centralt placerade i sta-
den. (127) 

Det är svårt att veta om teatern i 
Umeå från  början var uteslutande ett 
societetsnöje, medan de lägre socia-
la skikten ägnade sig åt andra förlus-
telser. Plagemann skriver i ett brev 
1855 en aning föraktfullt  om artisten 
Riego, som dansar på lina "för  ple-
bejerna och visar panoramer i folk-
skolans local" . (128) 

Redan i byggnadsordningen för  Umeå 
1827 stod teaterhus uppräknade bland 
de speciellt eldfarliga  byggnader som 
av brandsäkerhetsskäl måste placeras 
utanför  den "tätare bebyggda delen af 
staden". (123) 

Norr om Badstugatan och således i 
stadens utkant låg en lämplig stor 
timmerlada som inköptes och byggdes 
om till teaterhus. (124) 

Teaterladan, som fick  det ståtliga 
namnet Thalias tempel, invigdes den 
11 september 1853. Den rymde från 
början inte mer än en minimal scen 
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3 Perioden 1863 till stadsbranden den 25 juni 1888 

/ Y\ 

> 
3. 1 BEFOLKNING OCH NÄ-

RINGSLIV 

De svåra mis^växtåren i Övre Norr-
land 1864-68 var kännbara också för 
invånarna i Umeå. (1) Vid 187 O-ta-
lets slut inträdde en långvarig kon-
junktursvacka, och någon egentlig för-
bättring hade inte inträtt ännu vid 
stadsbranden 1888. Sjöfarten  och 
skeppsbyggeriet var ännu under 1870-
talet handelshusens viktigaste inkomst-
källor, men förlorade  därefter  alltmer 
i betydelse. Segelfartygen  slogs ut i 
konkurrensen om frakterna  av de snab-
bare ångfartygen,  främst  de engelska. 
Ett efter  ett lades varven på Teg ner. 
1875 byggdes det scharinska varvets 
sista segelfartyg.  (2) Ett växande pro-
blem för  sjöfarten  var att segelleden 
till Umeå på grund av älvens uppgrund-
ning inte längre var framkomlig  för 
större fartyg.  (3) 

Vid tiden för  branden hade Umeå 56 
köpmän och 46 hantverkare med res -
pektive anställda. (4) Utvecklingen i 
näringsfrihetslagstiftningens  spår med 
den hardnande konkurrensen från  de 
många nyetablerade lanthandlarna och 
bondehantverkarna, hade redan åstad-
kommit en omstrukturering av stadens 
handel. De största handelshusen hade 
förutom minuthandeln, nu utökat sin 
verksamhet med partihandel. (5) Nå-
gon egentlig industri av större omfatt-
ning fanns  ännu inte i staden. Enligt 
den officiella  statistiken uppgick indu-
striarbetarnas antal till inte mer än 
14 personer, sysselsatta i några fär-

gerier, garverier och urmakerier. (6) 

Kategorin tjänstemän och ämbetsmän 
ökade i stället stadigt i residenssta-
den Umeå, som under 1800-talets an-
dra hälft  också utvecklades till en be-
tydande skolstad; elementarlärover-
ket byggdes ut, flickläroverk  och 
slöjdskola inrättades, och slutligen 
fick  Umeå år 1879 landets nordligas-
te folkskolelärarinneseminarium. 

Staden hade 1887 en befolkning  på 
3. 051 personer. Det politiska livet 
dominerades av de tre starka korpo-
rationerna handelsmännen, hantver-
karna och ämbetsmännen, vilka yr -
kesgrupper var för  sig valde repre-
sentanter till stadsfullmäktige.  Kom-
munreformen  innebar att arbetsupp-
gifterna  inom kommunen delegerades 
till nämnder och styrelser. Även här 
var de olika samhällsgrupperna före-
trädda. 

3. 2 STADSPLAN, BYGGNADS-
ORDNING OCH BYGGNADS -
STADGA 

3. 2. 1 STADSPLANEN 1864 OCH 
BYGGNADSORDNINGEN 
1866 

I början av 1860-talet ville borgarna 
i Umeå börja bebygga sina ägor väs-
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43. Stadsplanen 1864. Innehöll en utvidgning 
av planområdet åt öster och väster samt ett 
förslag  till reglering av den gamla stadsdelen. 
SIA. 

ter och öster om det område som upp-
togs i Degermans karta från  1845. (1) 
En stadsplanekommitté tillsattes, och 
i samråd med denna gjorde lantmäta-
re A R Hörnell 1863 upp ett förslag 
till utvidgning av stadsplanen. Planen 
fastställdes  av Kungl Maj:t den 22 ju-
li 1864. (2) 1864 års stadsplan för 
Umeå innehåller många stadsplanehi-
storiskt intressanta drag. Den blev 
också vägledande då den nya planen 
skulle utarbetas efter  branden 1888, 
och det finns  därför  all anledning att 
närmare beskriva den och redogöra 
för  dess bakgrund. 

Utvidgningen av planområdet har, som 
den här återgivna planen visar (bild 
43) (3), skett genom att Storgatan och 
Badstugatan förlängts  fram mot Bro -
gatan och den nya bron i väster, samt 
ungefär  motsvarande sträcka mot ös -
ter, d v s fram till nuv Häradshöv-
dingegatan. En ny huvudgata har lagts 
ut mellan dem, och med nya tvärgator 
har de nya stadsdelarna delats in i ett 
rätvinkligt kvarterssystem. Norr om 
Badstugatan har ytterligare en tomt-
rad tillkommit. 

Liksom i Degermans karta från  184 5 
(se bild 10) är de rektangulära kvar-
teren indelade i två tomtrader, nu 
med 4 -6 tomter i varje kvarter. Men 
på två väsentliga punkter skiljer sijj 
de nu projekterade stadsdelarna fran 
den stadsdel som tillkom på 1840-ta-
let. För det första  har gatubredden 
ökats till 60 fot  (ca 18 m) för  huvud-
gatorna i östvästlig riktning och 4 0 
fot  (ca 12 m) för  tvärgatorna, vilket 

med tanke på att stadens gator dit-
tills varit 4, 5-8 meter breda innebar 
en radikal förändring.  För det andra 
har en 20 fot  (ca 6 m) bred ekonomi-
gata dragits genom alla kvarter. Det-
ta intressanta nya gatusystem med 
gator av tre olika typer kommer att 
närmare beröras längre fram (bild 
44a-c) . 

1864 års stadsplan omfattar  inte bara 
en utvidgning av planområdet utan 
också ett förslag  till reglering av den 
gamla stadsdelen i centrum. Samma 
strikta planmönster som i de nya 
stadsdelarna ligger som ett galler-
verk över den gamla stadskärnans be-
byggelse. Här sammanfaller  bara 
några få  av gatorna i planen helt med 
existerande gator och gränder. Det 
gamla tomtmönstret bryts också sön-
der av planens stora regelbundna 
kvarter och av föreslagna  breddningar 
av gator och torg. Torgens, kyrkans 
och residensets placering behålles 
dock i planen och de båda sistnämnda 
byggnaderna omges av ett samman-
hängande grönområde. Sjöbodtomtom-
rådets gytter av bodar och magasin vid 
älvstranden försöker  planen komma 
tillrätta med; magasinstomter läggs 
ut i en prydlig rad, och en strandgata 
föreslås  löpa närmast stranden. Sju 
stora lastbryggor skall ersätta de 
många enskilda kajerna och småbryg-
gorna. 

I den nya östra stadsdelen har ett 
torg lagts ut framför  cellfängelset, 
som nu med sin monumentala gavelfa-
sad får  bilda fond  för  en bred gata 
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norrifrån  i torgets mittaxel, Nytorgs -
gatan. 

Kustlandsvägen sorp tidigare svängt 
av söder om fängelset,  sammanfaller 
nu med Storgatan och den östra gräns-
gatan, Häradshövdingegatan, för  att 
sedan i rät vinkel fortsätta  vidare ut-
med älven österut. Mellan byggnads-
tomterna i östra stadsdelen och älven 
har en öppen plats lagts ut i direkt 
anslutning till grönområdet kring re -
sidenset och kyrkan. 

I planen hade ursprungligen tjärhovet 
i västra stadsdelen på älvsluttningen 
vid bron delats in i byggnadstomter, 
men Kungl Maj:t satte som ett villkor 
för  att planen skulle fastställas,  att 
detta område skulle lämnas obebyggt 
och i stället lämpligen anordnas som 
"promenadplats". (4) Stadens framsi-
da - fasaden  mot älven - skulle alltså 
om planen förverkligades  utgöras av 
parkområden avbrutna endast av en 
välordnad rad magasin vid en ny 
strandgata i den centrala stadsdelen. 

För den gamla stadskärnan var natur-
ligtvis planen i praktiken ogenomför-
bar. Bara inlösen av mark för  nya 
tomter, gator och torg skulle blivit 
alldeles för  dyrbar både för  den en-
skilde och för  staden. I de nya stads-
delarna i öst och väst stakades däre-
mot så småningom kvarter, tomter 
och gator ut efter  planen. 

Stadsplanen 1864 följdes  två år senare 
av en helt ny byggnadsordning för 
Umeå. (5) Jämfört  med den äldre från 
1827 var denna byggnadsordning 
mycket mer utförlig  och innehöll de-
taljerade bestämmelser för  hur gator-
na skulle anläggas och tomterna be-
byggas. Nu hade man instrument att 
effektivare  styra byggandet i staden. 
En riksgiltig svensk byggnadslagstift-
ning för  städerna saknades ännu, men 
var under förberedande. 

Stadsplanen 1864 och byggnadsord-
ningen 1866 tycks ha tillkommit efter 
påverkan framför  allt från  två håll -
från  samtida finsk  stadsplanering, 
och från  den idealstadsplan Edelsvärd 
publicerade 1859 i Tidskrift  för  bygg-
nadskonst och ingeniörsvetenskap. 

I de finska  städerna var byggenskapen 
redan tidigt under 1800-talet reglerad 

av utförliga  lokala byggnadsordningar 
och en för  hela storfurstendömet  Fin-
land gällande kejserlig förordning  r ö -
rande "städernas reglering och be-
byggande" hade utfärdats  1856. (6) 

Många finska  städer hade under sek-
lets första  hälft  drabbats av mycket 
svåra bränder, och i de nya stadspla-
ner som upprättades lade man stor 
vikt vid åtgärder som kunde öka brand-
säkerheten. Städerna delades in i 
brandsäkra zoner av trädplanterade 
esplanader och breda grönstråk, och 
tomterna skildes åt av obebyggda 
grönremsor genom kvarteren. Plante-
ringarna hade emellertid också ett an-
dra syfte,  nämligen att öka stadens 
"prydlighet". (7) I Sverige slog dessa 
idéer igenom vid stadsplanetävlingen 
för  Göteborg 1862. (8) I den nya plan 
som där fastställdes  1866 ingår grön-
bälten, allégator och förgårdar  med 
planteringar som karakteristiska drag. 

Till Umeå förmedlades  de finska  stads-
planeidéerna uppenbarligen genom di-
rektkontakt med grannstaden Nicolai-
stad, Vasa, som efter  branden 1852 
flyttats  till ett nytt läge närmare ha-
vet och där uppfördes  efter  en stads-
plan från  1855, utarbetad av arkitek-
ten C A Setterberg. (9) Förmodligen 
hade denne också mycket att säga till 
om då denna stads byggnadsordning 
tillkom två år senare. 
o 
Återuppbyggnaden av det nya Vasa 
följdes  med intresse i Umeå. Grann-
stadens nya stadsplan och de stränga 
bestämmelserna i byggnadsordningen 
kommenterades 1857 i en av ortstid-
ningarna, Nyare Umeåtidningen (10), 
för  vilken den redan nämnde lantmä-
taren A R Hörnell var redaktör. Då 
denne några år senare gjorde upp den 
nya planen för  Umeå var det Setter-
bergs plan för  Vasa som blev en av 
förebilderna  och till Umeå byggnads-
ordning 1866 hämtades flera  paragra-
fer  mer eller mindre ordagrant från 
den 10 år äldre byggnadsordningen för 
Vasa. (11) 

Detta gäller bland annat bestämmel-
serna om huvudgatornas bredd och 
profil.  (12) De tre nya långgatorna-i 
Umeå (nuv Storgatan, Kungsgatan och 
Skolgatan) skulle liksom i Vasa få 
bredden 60 fot  (ca 18 m) och delas upp 
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i körbana, trottoarer och "rabatter", 
(bild 44a). Vid trottoarernas kant 
skulle "dertill tjenliga löfträd"  plan-
teras med jämna mellanrum. Med or -
det "rabatt ' avsåg man en förgård, 
anlagd på en 10 fot  (ca 3 m) bred rem-
sa av gatumarken närmast husväggar-
na på ömse sidor om gatan. Dessa 
skulle på husägarnas bekostnad plan-
teras med blommor och buskar och 
inhägnas med en häck eller ett genom-
brutet staket. På så sätt skulle man 
slippa bekosta anläggning och under-
håll av gatan i hela dess bredd, och 
samtidigt skulle gatorna få  "ett pryd-
ligare utseende". (13) Hur dessa idéer 
föll  ut i verkligheten i Umeå skall vi 
se längre fram i kapitlet om gatumil-
jön. 

På den här återgivna stadsplanen för 
Vasa 1855 (bild 45) (14) ser vi hur 
det planerade grönområdet närmast 
älven i Umeå har sin motsvarighet i 
staden på andra sidan Kvarken, där 
den regelbundna rutnätsplanen mot 
sjösidan avgränsas av ett parkområ-
de. Esplanaderna och det i Vasa sär-
skilt monumentala grönbältet genom 
staden med platser för  offentliga  bygg-
nader togs däremot inte upp i Umeå-
planen. (15) 

Alla kvarter i Vasa genomskäres en-
ligt planen av en smal gata som i 
byggnadsordningen kallas brandgata. 
(16) Detta drag går igen i Umeåpla-
nen, men här är brandgatorna smala-
re, och de behövde inte heller förses 
med en trädrad som föreskrivet  var 
i Vasa. Brandgatorna i Umeå var mer 
renodlade ekonomigator, och enligt 
byggnadsordningens föreskrifter  skul-
le de användas för  att underlätta eld-
släckning, för  kreatursgång och för 
transporter till och från  uthusen, 
som hädanefter  skulle ha sin place-
ring här. För annan trafik  var de in-
te avsedda, utan skulle då de inte an-
vändes hållas stängda med portar i 
vardera änden (bild 44c). (17) 

Brandgatorna i planen för  Umeå 1864 
ingår dessutom på ett mer uttalat sätt 
än i grannstaden i öster i ett funktio-
nellt betingat differentierat  gatusystem 
Brandgatorna är alla dragna i öst-väst-
lig riktning och ligger således paral-
lellt med langgatorna och mynnar i de 
vinkelrätt dragna tvärgatorna, som gi-
vits bredden 40 fot  (12 m) (bild 44b). 
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44. Gatuprofiler  i de nya stadsdelarna enligt 
Umeå byggnadsordning 1866. - a. De öst -väst -
liga huvudgatorna med 60 fots  bredd. - b. De 
nord-sydliga tvärgatorna med 40 fots  bredd. 
- c De öst-västl iga brandgatorna genom kvar-
teren med 20 fots  bredd. 

Med detta gatusystem kunde kreatur 
och transporter från  uthusen passera 
ut ur stadsplaneområdet via brandga-
tor och tvärgator. Utmed långgatorna 
skulle boningshusen läggas (18), och 
dessa gator med sina planteringar och 
trädrader kunde reserveras för  per -
sontrafik  och bli angenäma som pro-
menadstråk. 

Det förefaller  troligt att man i Umeå 
hämtade idén till detta gatusystem 
från  den idealstadsplan som 1859 pub-
licerades i Tidskrift  för  byggnads-
konst och ingeniörsvetenskap av arki-
tekten vid Statens järnvägar, Adolf 
Wilhelm Edelsvärd (bild 4 6). Edel-
svärds plan var uppgjord i första 
hand med tanke på de stationssamhäl-

l e n som väntades växa upp utmed 
•västra stambanan, men kunde enligt 
Edelsvärd komma till användning även 
för  mindre landsortsstäder. (19) 

Kvarteren ligger symmetriskt ordna-
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45. Plan för  staden Nicolaistad (Vasa) 1855. 
Lägg märke till grönstråken, esplanaderna, 
de trädplanterade brandgatorna genom kvarte-
ren och de olikstora tomterna. Ur Lindahl, 
Karlstad 1865. 

de kring en mittaxel i form av en 
bred esplanad med torgplatser. In-
tressantare i detta sammanhang är 
emellertid att gatorna är differentie-
rade i huvudgator om minst 7 0 fots 
bredd, vinkelräta bigator om 4 0 fot 
och med 25 å 30 fot  breda ekonomi-
gator, dragna parallellt med huvud-
gatorna genom kvarteren, således 
samma system som i Umeå 1864, 
men där valdes gatubredderna 60, 4 0 
respektive 20 fot.  Alla huvudgator 
skulle enligt Edelsvärds förslag  för-
ses med "små trädgårdar eller lägre 
planteringar" utmed husraderna, vi l -
ket motsvarar "rabatterna" i Umeå. 

Bakom Edelsvärds förslag  ligger 
dels idéer i svensk och finsk  samtida 
stadsplanering, dels kan man spåra 
påverkan från  engelskt håll, där de 
hygieniska aspekterna på stadsmiljön 
vid denna tid livligt diskuterades. 
Edelsvärd förordar  en mycket låg 
byggnadsrätt och ett byggnadssätt 
med friliggande  hus. Uthusen skulle 
läggas med gaveln mot ekonomigatan 

- i Umeå med långsidan. Det regel -
bundna differentierade  gatusystem 
Edelsvärd rekommenderade var inte 
hans egen uppfinning  utan fanns  för 
övrigt utbildat redan under medelti-
den. 

Byggnadsordningen för  Umeå 1866 
lade den närmaste uppsikten över 
byggnadsväsendet i staden i händerna 
på en nybildad byggnadsnämnd, bestå-
ende av en stadsbyggmästare och fyra 
andra ledamöter valda av stadsfull-
mäktige. (20) Beslutande instans skul-
le dock fortfarande  magistraten vara. 
Nämnden började sitt arbete 1867, 
men först  1872 anställdes en stads- • 
byggmästare, Johan Gustaf  Axel 
Pettersson. 

Tre huvudprinciper sattes upp för 
byggnadsnämndens arbete. Den skul-
le vaka över att "annans rätt inte för-
närmas, wåda för  eld förekommes 
och wanprydnad i arkitektoniskt hän-
seende undwikes". (21) Magistraten 
hade att se till att eldstäderna var 
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46. A W Edelsvärds idealstadsplan 1859. Bo -
ningshusen l igger i förgårdslinjen  vid esplanad 
eller bred huvudgata, uthusen vid ekonomigata 
genom kvarteren. Ur Paulsson, Svensk stad. 

konstruerade på betryggande sätt, 
men också att "fästa  behörigt afseen-
de derpå att byggnaderna warda i 
smakfull  stil uppförda".  Det framti-

da Umeå skulle inte bara bli en 
brandsäkrare, utan också en vackra-
re stad. Denna nytillkomna estetiska 
målsättning för  byggandet var ännu 
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ett av direktlånen österifrån.  Formu-
leringarna i det sista citatet är så 
gott som ord för  ord övertagna från 
byggnadsordningen för  Vasa 1856.(22) 

Många bestämmelser i byggnadsord-
ningen 1866 var tillkomna för  att för-
bättra stadsmiljön i den äldsta stads-
delen, där man förstod  att reglerings-
planen inte skalle kunna genomföras. 
Detta gällde som vi skall se längre 
fram bland annat husens placering på 
tomterna och sjöbodtomtområdets be-
byggande. Förmodligen är dessa pa-
ragrafer  inte nya till sitt innehåll, 
utan endast en kodifiering  av bestäm-
melser som tidigare förelegat  i form 
av magistratsbeslut eller liknande. 

I ett viktigt avseende rättade man sig 
i Umeå inte efter  den finska  förebil-
den. De kejserliga myndigheterna ut-
nyttjade stadsplanen och byggnadsord-
ningarna som instrument att åstad-
komma en differentiering  av befolk-
ningen i olika sociala regioner i stä-
derna. (23) Längs de breda gatorna i 
centrum och i närheten av offentliga 
byggnader och platser lades de stör-
sta tomterna ut, och här var sten det 
enda tillåtna byggnadsmaterialet. (24) 
På denna väg astadkom man att de 
centrala tomterna fick  en representa-
tiv bebyggelse för  de mest välbärgade 
i samhället, i de yttre kvarteren, el -
ler t o m ett stycke utanför  själva pla-
nen, stakades små tomter ut för  de 
mindre bemedlades enkla stugor. Att 
överheten på detta sätt medvetet dela-
de in städerna i områden med olika 
social sammansättning, hade gamla 
anor i tsarriket. Man kan bara nämna 
den stränga segregeringen av befolk-
ning och bebyggelse i huvudstaden 
Sankt Petersburg redan på 1710-talet. 
(25) 

Även i det nya Vasa efter  branden 
1852 gick denna princip igen, vilket 
framgår  av stadsplanen (se bild 45). 
I stadens byggnadsordning återfanns 
särbestämmelser för  hur de olika r e -
gionerna skulle bebyggas (26), vilket 
kom till tydligt uttryck i stadsbilden 
i form av monumentalgator och ut-
präglade småfolksstråk. 

Man kan inte säga att Umeå vid stads-
planeutvidgningen 1864 delades upp i 
olika sociala regioner på detta medvet-
na sätt. Visserligen var tomterna i 

den östra stadsdelen något mindre än 
i den västra, men detta medförde  som 
vi skall se inte någon segregering av 
befolkningen. 

3 .2 .2 BYGGNADSSTADGAN 1874 
OCH DESS KONSEKVEN-
SER FÖR UMEÅ 

Även på riksplanet följde  man i Sve-
rige med uppmärksamhet vad som 
skedde på stadsplaneringens och bygg-
nadslagstiftningens  område på den 
finska  sidan. 1855 tillsattes en kom-
mitté med uppdrag att undersöka beho-
vet av en riksomfattande  svensk bygg-
nadslagstiftning.  (27) På 1860-talet 
tog man på nytt upp frågan  och initie-
rade ett lagstiftningsarbete  som 1874 
resulterade i Byggnadsstadgan för  r i -
kets städer. 

Den drivande kraften  bakom 1874 års 
byggnadsstadga var justitierådet A l -
bert Lindhagen i Stockholm. (28) Un-
der 1860-talet hade han varit ordfö-
rande i den kommitté som utarbetade 
en ny stadsplan för  Stockholms mal-
mar. Lindhagen noterade med gillan-
de stadsplanearbetet i Umeå. Han 
skrev 1866 (29) i berömmande orda-
lag om "ett litet men för  sitt väl va-
ket samhälle - Umeå", som antagit 
en plan där man tagit hänsyn till ' rö-
relsens (trafikens),  sundhetens och 
prydlighetens fordringar  samt vikten 
att skydda staden för  större elds-
olyckor". Lindhagen kände mycket 
väl till stadsplaneringen i de finska 
städerna, och det var lätt för  honom 
att spåra inflytandet  från  Vasa, "va-
rest Umeås invånare haft  gott tillfäl-
le att se huru planen för  en stad bör 
se ut". 

Enligt byggnadsstadgan 1874 skulle 
målet för  stadsplaneringen hädanefter 
vara att inte bara tillgodose brandsä-
kerhetens krav utan även motsvara 
"rörelsens behof  af  utrymme och be -
qvämlighet, sundhetens fordran  på 
ljus och frisk  luft.  . . samt skönhets-
sinnets anspråk på fritt  utrymme, 
omvexling och prydlighet". (30) Vi 
känner här igen de formuleringar 
Lindhagen använde i sitt omdöme om 
planläggningen i Umeå tio år tidigare. 

Inflytandet  från  finsk  stadsplanering 
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spåras mycket tydligt i byggnadsstad-
gans detaljerade bestämmelser om 
gatubredder, om byggnadsrätt och om 
byggnadssätt. Särskilt betonades vik-
ten att förse  städerna med plantering-
ar, esplanader, förgårdar  och grön-
remsor genom kvarteren. (31) En se-
rie litografier  med mönsterplaner sän-
des ut till de svenska städerna. De 
flesta  exemplen var hämtade från  Fin-
land, däribland planerna för  Björne-
borg 1852, Nystad 1855 och intres-
sant nog Setterbergs plan för  Nicolai-
stad (Vasa) från  1855. (32) 

Byggnadsstadgans bestämmelser skul-
le inte gälla redan bebyggda delar av 
staden, där de av kostnadsskäl skulle 
vara omöjliga att tillämpa. Man g jor -
de en klar distinktion mellan "gammal' 
stadsdel och "ny", och inom två år 
skulle städerna inkomma till Kungl 
Maj:t med en stadsplan där gränsen 
mellan dessa två områden klart mar -
kerats. (33) Detta gav upphov till ett 
intensivt stadsplanearbete över hela 
landet. De planer som sändes in inne-
höll även utvidgningsförslag,  alla i 
form av rymliga rutnätsplaner efter 
de nya riktlinjerna. (34) 

I Umeå tillsatte stadsfullmäktige  en 
kommitté som fick  i uppdrag att un-
dersöka hur man kunde omarbeta 1864 
års plan och bättre anpassa den efter 
byggnadsstadgans föreskrifter.  (35) 
187 9 presenterades ett planförslag, 
men detta har tyvärr inte återfunnits. 
Det omfattade  enligt stadsfullmäktige-
protokollet bland annat en utvidgning 
av planområdet norrut ända fram till 
nuvarande Norrlandsgatan. 

Denna plan lades tydligen på is, vil -
ket måste ha berott på att Kungl 
Maj:t ansåg 1864 års stadsplan till-
räckligt väl fylla  byggnadsstadgans 
krav. De där föreslagna  nya stadsde-
larna i öster och väster fick  beteck-
ningen "ny stadsdel". (36) Den enda 
ändring man behövde genomföra  var 
att skilja dessa stadsdelar från  den 
äldre delen av staden med två brand-
skyddande 120 fot  (ca 36 m) breda es -
planader. Renmarksbäcken med dess 
lummiga ravin vann godkännande som 
"naturlig esplanad". Kungl Maj:ts 
gillande av planen kom den 20 febru-
ari 1879. 

För de områden som betecknades som 

"ny stadsdel" skulle byggnadsstadgans 
bestämmelser gälla för  bebyggelsen, 
medan byggnadsordningen skulle inne-
hålla kompletterande föreskrifter  för 
den äldre. 

1866 års byggnadsordning för  Umeå 
arbetades nu om, och en ny version 
kom ut 1875. (37) Den ansluter sig i 
huvudsak till den tidigare, såväl vad 
beträffar  uppställning som sakinne-
håll, men vissa paragrafer  har änd-
rats och andra har uteslutits, efter-
som motsvarande bestämmelse nu 
fanns  i riksstadgan. 

Byggnadsnämnden i Umeå omorgani-
serades 1875 efter  den modell som 
angavs i byggnadsstadgan. (38) Av 
nämndens fem ledamöter skulle hä-
danefter  tre väljas av stadsfullmäk-
tige och två av magistraten. Av dessa 
senare skulle åtminstone en vara en 
lagfaren  magistratsperson. Byggnads-
nämnden hade att övervaka att bygg-
nadsstadgan och byggnadsordningen 
efterlevdes,  och dessutom fick  de an-
svaret för  en mängd praktiska arbe-
ten. Som nämndens biträde fortsatte 
den sedan 1872 anställde stadsbygg-
mästaren G A Pettersson, att fungera. 

I stadgans § 38 formuleras  de över-
gripande målen för  byggnadsnämndens 
arbete. Nämnden skall vaka över att 
byggnaderna är lämpade för  sin tomt, 
och att i synnerhet boningshusen får 
ett sunt läge och en sund inredning. 
Vidare har den att se till att byggna-
derna fyller  kraven på brandsäkerhet 
och dessutom "tillfredsställa  billiga 
anspråk på smak och prydlighet". Med 
stadsplanens hjälp gällde det för  nämn-
den att arbeta för  att åstadkomma en 
god stadsmiljö. 

Byggnadsnämndens arbete övervaka-
des i sin tyr av konungens befallnings-
havande. Åtminstone i Umeå tog denne 
sin uppgift  på allvar. Under 187 0- och 
80-talen klagar han upprepade gånger 
på nämndens försumlighet  att skriva 
protokoll och anklagar den för  att va-
ra alltför  släpphänt med "vanprydliga" 
byggnader. (39) 
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3. 3 DEN PRIVATA MILJÖN 

3.3.1 TOMTERNA 

Byggnadsbestämmelserna i planen, 
samt byggnadsordning och byggnads-
stadga fick  naturligtvis stor betydelse 
för  hur den enskilda bebyggelsen ut-
formades.  Här följer  ett försök  att 
fånga  några karakteristiska drag i 
stadsmiljön, och visa hur dessa i 
många fall  går tillbaka på gällande 
förordningar. 

Som tidigare nämnts hade mellan 1783 
och 184 5 inte mindre än 27 tomter de-
lats i två eller tre mindre lotter, och 
osäkert är hur många som ytterligare 
hunnit klyvas innan byggnadsordningen 
1866 satte stopp för  denna utveckling 
och förbjöd  styckning av tomter "utan 
att synnerliga orsaker dertill föran-
leda' . (1) Resultatet av delningarna 
under seklets lopp visar sig i att 
stadskärnan strax före  branden be-
stod av tre kvartersrader i söder in-
delade i relativt stora tomter (900-
1. 700 m^) och två kvartersrader i 
norr med mycket små tomtlotter 
(250-800 m 2 ) . 

Till rutnätsplanens idé hörde att gatu-
rummet skulle vara slutet, d v s kan-
tas av byggnader. Tomma tomter 
accepterades därför  inte. Om byggna-
derna brunnit ner eller rivits, var 
tomtägaren enligt byggnadsordningen 
tvungen att inom tre år åter bebygga 
tomten. Fullgjorde han inte detta fick 
han böta och om tomten ändå inte var 
bebyggd efter  sex år, fick  den lösas 
in av annan person. 

I byggnadsordningen fanns  också en 
bestämmelse om stängselskyldighet. 
(2) Den innebar bland annat att tomt 
mot gatan måste vara inhägnad med 
plank eller genombrutet staket, till 
högst 6 fots  höjd (ca 1,8 m) och upp-
fört  "i smakfull  stil". Också denna 
paragraf  hade ordagrant övertagits 
från  Vasa byggnadsordning 1856. 

För att hindra att man byggde alltför 
tätt fastslogs  i byggnadsordningen att 
minst en tredjedel av tomten skulle 
sparas till gårdsplan. (3) Tomterna 
i den gamla stadsdelen var i allmän-
het betydligt hårdare utnyttjade, och 
där fick  inte heller föreskriften  så 

stor betydelse annat än vid enstaka 
nybyggnader. 

De nya stadsdelarna i Umeå byggdes 
emellertid ut först  under 1870-talet, 
och då hade byggnadsstadgan 1874 
hunnit träda i kraft.  Dess bestämmel-
ser blev nu normgivande för  utform-
ningen av bebyggelsen här. Samma 
exploateringsgrad som i den lokala 
byggnadsordningen, d v s 2/3 av tom-
ten (eller förhållandet  2:1 mellan be-
byggd yta och gårdsplan), stadgades, 
men dessutom föreskrevs  vissa mi -
nimått för  gårdsplanen. (4) Dess yta 
fick  sålunda inte understiga 2. 000 
kvadratfot  (180 m 2 ) , dess bredd mås-
te vara minst 40 fot  (12 m) och ingen 
del av den fick  vara trängre än 1 5 fot 
(4, 5 m). 

Byggnad mot gata eller allmän plats 
skulle i allmänhet uppföras  i gatulin-
jen, men både öppet och slutet bygg-
nadssätt fick  användas. Om hela tomt-
bredden mot gatan utnyttjades, och 
byggnaden var av trä, måste denna 
dock vara försedd  med brandmur mot 
granntomten. Vid öppet byggnadssätt 
måste minst 15 fot  (4, 5 m) lämnas 
mellan byggnaden och tomtgränsen -
krav som dock mildrades genom en 
ändring av byggnadsordningen 1878. 
(5) De nya stadsdelarna i öster och 
väster bebyggdes under 1870- och 80-
talen - huvudsakligen med öppet 
byggnadssätt. Till skillnad från  den 
äldre stadsdelen, där boningshusen i 
regel bildade sammanhängande längor 
utmed huvudgatorna blev bebyggelsen 
här luftigare  med öppningar mellan 
husen. 

Av särskilt intresse är att byggnads-
ordningen 1866 också innehåller en 
paragraf  som anger, hur byggnader-
na hädanefter  skulle vara placerade 
på tomten. (6) Det har tidigare nämnts 
att boningshusen skulle ligga i tomtlin-
jen utmed de öst-västliga huvudgatorna 
och vid torgen. På hörntomterna mås -
te husens gavelsida gå ända fram till 
tvärgatan, så att gathörnet blev slu-
tet. Uthusen skulle i de nya stadsde-
larna hädanefter  ligga utmed brandga-
torna, så att transporter och kreaturs-
gång kunde ske på brandgator och 
tvärgator och inte på huvudgatorna. 

I stadskärnan där tomterna åt två håll 
vette mot huvudgator hade ju uthusens 
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placering tidigare varit ett problem. 
Nu bestämdes att i denna stadsdel ut-
husen "företrädesvis"  skulle ha sin 
plats vid "tomtskillnadslinjen, der-
näst vid gränd och sist invid mot norr 
liggande gata". Utmed Storgatan fick 
uthus inte uppföras  på någondera s i -
dan. 

Stadsplanen 187 9 (7), där alla byggna-
der finns  utsatta, även de som uppför-
des mellan detta år och den 25 juni 
1888, ger en god bild av hur bebyggel-
semönstret tedde sig i Umeå strax fö-
re branden. Den här återgivna detal-
jen ur planen visar ett parti av gamla 
stadsdelen (bild 47a). Det skeva gatu-
nätet från  den första  1600-talskartan 
är lätt igenkänneligt. Apoteksgränden 
öster om Rådhustorget har kvar sin 
sneda sträckning. Resultatet av de 
många tomtdelningarna framkommer 
tydligt i de små tomtlotterna i kvar-
tersraderna norr om Skolhusgatan. 
De största tomterna återfinnes  som 
tidigare utmed Storgatan och Rådhus-
gatan. 

På kartan har boningshus och uthus 
markerats på olika sätt. Beteckningen 
uthus innefattar  där ladugård, stall, 
avträden, bodar och magasin. Ännu 
på 1880-talet hade stadsbornas l ivs-
föring  många ålderdomliga drag. 
Självförsörjningsgraden  var hög. Vid 
de flesta  större gårdar i staden höll 
man kor, svin och getter, som nu och 
då måste drivas fram genom gatorna 
till och från  betet i grannskapet. (8) 
Hantverksgårdarnas verkstäder och 
lagerutrymmen räknas också till ut-
husen, medan däremot bagarstugan, 
som hörde till nästan varje gård, fått 
samma markering som boningshuset 
på tomten. Bagarstugans kök och kam-
mare tjänade vid handelsgårdarna of-
ta som övernattnings rum för  forbön-
derna och för  långväga kunder och l e -
verantörer, i de fall  då särskild bond-
kammare saknades. Planen visar att 
det inte var ovanligt med 4 -6 uthus på 
samma tomt, men ibland är alla ekono 
miutrymmen samlade i en eller två 
längor. 

Många gårdar är som vi ser fortfa-
rande helt kringbyggda, och bonings-
husen bildar sammanhängande längor 
utmed huvudgatorna. Man kan notera 
att boningshusen vanligtvis förlagts 
till tomternas södra sida, medan ut-

husen, när de inte får  rum vid tomt-
gränsen eller vid gränden ligger på 
tomtens nordsida såsom byggnadsord-
ningen 1866 föreskrev.  Som exempel 
på ett centrumkvarter av denna typ 
visas här kvarteret Hjorten vid Skol-
husgatan och Nygatan (bild 47b). Stor-
gatan behöll sin särställning som sta-
dens förnämsta  gata också under 
1800-talets senare del. Denna gata 
kantas till skillnad från  de andra ga-
torna på båda sidor av idel präktiga 
boningshus. Hur de andra gatorna i 
den gamla stadsdelen tedde sig med 
boningshusen vid den ena, och uthusen 
vid den andra sidan om gatan, får  man 
en föreställning  om av den här åter-
givna bilden fran  Rådhusgatans sträck-
ning genom Malmen (nuv kv Njord) 
(bild 48). (9) 

Vi ser också av kartutsnittet att s jö-
bodtomtområdet söder om Sjögatan 
fortfarande  upptas av stora och små 
magasin och bodar. Den föreslagna 
regleringen av den gamla stadskärnan 
i 1864 års plan har tydligen inte hel-
ler på denna punkt genomförts.  Den 
planerade strandgatan närmast älven 
kom aldrig till utförande.  Däremot 
ersattes under 70- och 80-talen många 
av de gamla timmerbodarna av större 
magasin, gemensamt ägda av flera  av 
handelsmännen, och den långa nya kaj 
som enligt planen skulle ersätta små-
bryggorna timrades upp i etapper ut-
med stranden. (10) 

Norr om Badstugatan urskiljs ännu 
ett resultat av 1864 års reglerings-
plan för  stadskärnan - en rad lika sto-
ra kvarter skilda åt av 12 meter bre-
da tvärgator. Det förefaller  emeller-
tid som om denna tomtindelning inte 

• genomförts.  De många bodarna och 
magasinen har ännu vid branden en 
annan numrering än den som tomter-
na hade enligt stadsplanen 1864. 

18 64 års plan gav 130 byggnadstomter 
i de nya områdena öster och väster 
•om stadskärnan samt norr om Badstu-
gatan, men ännu 1888 hade inte mer 
än 37 enskilda gårdar hunnit byggas 
upp på dessa tomter - 12 i den östra 
och 25 i den västra stadsdelen. (11) 
Eftersom man här byggde med öppet 
byggnadssätt, blev bebyggelsen lum-
migare och luftigare  än i den tättbe-
byggda gamla stadsdelen. I allmän-
het uppfördes  inte heller mer än två 
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47. Stadsplanen 1879. SIA. - a. Utsnitt med 
bebyggelsen i centrum. - b. Kvarteret Hjor -
ten öster om Enkhusgränden. 
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byggnader på varje tomt: ett bonings-
hus vid huvudgatan och ett uthus pla-
cerat med långsidan utefter  den 6 me-
ter breda nya brandgatan i kvarterets 
mitt. Som exempel på hur tomterna 
bebyggdes visas här kvarteret Ripan 
i östra stadsdelen enligt 1879 års 
plan (bild 49). 

Såsom en jämförelse  har här ur sam-
ma stadsplan 187 9 återgivits ett kvar-
ter ur 184 0-talets nya tomtområde 
(bild 50). Kvarteren bestod här av 
fyra  tomter i dubbla rader. Bonings-
husen fick  i denna stadsdel sin plats 
utmed långgatan, vare sig denna låg 
norr eller söder om tomten, och ut-
husen placerades vid gränden eller 
vid den inre tomtgränsen, ibland 
skilda åt av smala prång. 
48. a. Rådhusgatan genom kvarteren väster om 
Renmarksbäcken. Fotografiet  taget på 1950-
talet från 0Västra Esplanaden österut. Foto: 
Per -Uno Ågren. - b. Sektion av gata i äldre 
stadsdelen före  branden. 

I och med 1866 års byggnadsordning 
trädde också en bestämmelse i kraft 
som gällde byggandet utanför  plan-
området, och som är att jämföra 
med en utomplansbestämmelse i våra 
dagar. För området fram mot stads-
gränsen öster och väster om det plan-
lagda området gällde förbud  att upp-
föra  hus, "som hindrade stadsplanens 
framtida  likformiga  utvidgning '. (12) 
Samma bestämmelse gällde även för 
ett område inom 120 meters avstånd 
från  planområdets norra gräns. Pa-
ragrafen  överfördes  oförändrad  till 
187 5 års byggnadsordning, men som 
vi skall se var den i själva verket 
lagstridig: byggnadsstadgan 1874 fö-
reskrev nämligen att allt byggande i 
stad borde föregås  av planläggning. 

20 -2i FOT, 

BowiNieswus 
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49. Kvarteret Ripan i den nya östra stadsde-
len. Detalj ur stadsplanen 1879. 

Byggnadsförbud  infördes  enligt samma 
paragraf  i byggnadsordningen även 
kring kyrkogarden väster om staden, 
och Badstugatans förlängning  västerut 
fick  bilda den nordliga gränsen för 
detta reservat. På en karta över 
Umeå stads ägor 1857 (13) kallas den-
na trakt Amerika, ett namn som 

50. Kvarteret Pollux i 1840-talets nya tomtom-
råde norr om residenset. Detalj ur stadspla-
nen 1879. 

länge kom att bibehållas. Redan då 
fanns  här en viss oregelbunden bebyg-
gelse, bl a utmed Utgardsvägen, som 
följde  stadsområdets västgräns mot 
Ytterhiske by. 1875 fick  en lantmäta-
re i uppdrag att mäta upp området, 
(14) och troligen var det vid detta till-
fälle  som kvarteren norr om Badstu-

tCv.  POLLUX, 
t^OWlM&SWUt) 

Orwos 

eroe&ATAw 
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gatans förlängning  kom till. Än idag 
har detta stadsparti tomter, gatubred-
der och brandgator av samma typ som 
de östra och västra stadsdelarna fick 
i stadsplanen 1864. De flesta  av tom-
terna i Amerika bebyggdes emeller-
tid inte förrän  strax efter  branden 
1888, (se bild 18). 

3. 3. 2 TOMTERNAS INNEHAVA-
RE 

Tomtförteckningarna  1783 och 1845 
visade att den centrala stadsdelen i 
Umeå var uppdelad i olika sociala 
distrikt på samma sätt som de flesta 
andra svenska småstäder. Trakten 
kring Rådhustorget och Storgatan var 
handelsmännens område, och detta 
förhållande  bibehölls ända fram till 
stadsbranden. 1888 låg inte mindre 
än ett 20-tal handelsgårdar tätt intill 
varandra vid denna gata mellan Ren-
marksbäcken och Kyrkotorget. (15) 

Stadens andra centrum var Kyrkotor-
get. Redan på 17 00-talet hade tomter-
na här varit särskilt attraktiva för 
högre tjänstemän och ämbetsmän i 
staden. Omkring 1800-talets mitt för-
lades som vi har sett flera  offentliga 
byggnader i denna del av staden, dels 
folkskolornas  och läroverkets skolhus, 
dels landsstatshuset och cellfängelset. 
Flera av tomterna i 184 0-talets tomt-
område bebyggdes med stora gårdar 
av personer med anknytning till dessa 
institutioner. Här återfinnes  bland 
andra läroverksadjunkterna Léné och 
Waldenström, länsbokhållare Huss, 
landskamrer Lindberg och kronofogde 
Hamrin. 

De små tomterna i de nordligaste 
kvartersraderna i centrum ägdes även 
vid tiden för  stadsbranden av hantver-
kare, lägre tjänstemän och en del ar -
betsfolk,  och bland de många magasi-
nen och bodarna vid Badstugatans nor-
ra sida hade bland andra en sockerba-
gare, en lykttändare och en sjöman 
etablerat sig. 

Som redan påpekats innebar 1860-ta-
lets nya plan och byggnadsordning 
ingen styrning av byggandet i syfte  att 
differentiera  befolkningsgrupperna.  I 
byggnadsnämndens protokoll framgår 
vilka som under 1870- och 80-talen 

bebyggde tomterna i de nya östra och 
västra stadsdelarna. Tomterna i ö s -
ter var något mindre än de i väster, 
men detta hade uppenbarligen inte 
medfört  någon social segregering. På 
de större tomterna i väster är tvärt-
om arbetare och lägre tjänstemän 
klart överrepresenterade bland bygg-
herrarna, medan en så framstående 
person i samhället som läroverkets 
rektor valt en liten tomt vid Nytor-
get i östra stadsdelen. Här har tydli-
gen närheten till arbetsplatsen varit 
utslagsgivande. (16) 

Storgatan behöll sin ställning som 
stadens förnämsta  gata även när den 
förlängts.  De gårdar som kantade 
gatan i stadsdelen Malmen stod inte 
handelsgårdarna i stadens centrum 
efter  i storlek och fasadutsmyckning. 
Vid Storgatans västra ände skapades 
kring den planerade promenadplatsen, 
f  d tjärhovet, en offentlig  mil jö med 
ett bankhus, gästgiveri, en slöjdsko-
la och sist folkskolelärarinnesemina-
riebyggnad. Av de tre privata gårdar-
na utefter  denna sträcka byggdes en 
av en färgare,  två av officerare. 
Gästgiveriet köptes 1876 av en lant-
mätare och en annan lantmätare köp-
te granntomten mot Brogatan. (17) 

3. 3. 3 BYGGNADERNA 

Undersökningen av den privata be-
byggelsens utformning  har i detta 
sammanhang begränsats till ett stu-
dium av vilka bestämmelser som 
fanns  i gällande förordningar  samt 
till en analys av byggnaderna såsom 
de framkommer  av ritningsmateria-
let i byggnadsnämndens arkiv. De 
många byggnader från  denna period 
som finns  kvar i de östra och västra 
stadsdelarna tas däremot här inte 
upp. 

3. 3. 3. 1 Gällande bestämmelser 

Byggnadsordningen för  Vasa 1856 in-
nehöll detaljerade bestämmelser rö -
rande hur byggnaderna i sten respek-
tive trä skulle uppföras  inte bara ur 
praktiska, utan även ur rent estetis-
ka synpunkter. Synliga utknutar fick 
exempelvis inte förekomma,  utan 
dessa måste antingen döljas under 
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brädfodringen  eller utformas  som 
hörnpilastrar. (18) 

Men i detta avseende skiljer sig 
Umeå byggnadsordning 1866 från  fö-
rebilden. När det gäller byggnader-
nas utformning  finns  endast högst 
allmänna formuleringar  om smakfull 
stil. Kapitlet "Huru hus skall uppfö-
ras" (19) är i stället en utvidgning av 
de bestämmelser som 1827 års bygg-
nadsordning för  Umeå givit av brand-
säkerhetsskäl. Här finns  liksom ti-
digare begränsning av våningsantal 
och hushöjd samt uppräkning av till-
låtna och förbjudna  material för 
stomme och tak. Vissa minimimått 
slås fast  för  grundmurar, stenfot, 
invändiga trappor, samt för  eldstäder 
med därtill hörande murar och rör . 

Föreskriften  att vindar skall vara väl 
belysta går också igen från  1827. 
Vindsvåning över boningshus och ut-
hus blir nu obligatorisk, och dess 
vägghöjd från  golv till takfot  slås 
fast  till minst 2 fot  (ca 0, 6 m) (se 
bild 113). (20) Detta gällde även två-
våningshus. 

I den omarbetade upplagan av bygg-
nadsordningen för  Umeå 1875 är hela 
detta kapitel nästan oförändrat.  Be-
gränsningen av trähusens höjd - 30 
fot  för  boningshus och 20 fot  för  ut-
hus beräknat från  stenfoten  till "tak-
språngets öfre  kant" - skulle emel-
lertid nu endast gälla för  den gamla 
stadsdelens byggnader (se bild 113). 
I de nya stadsdelarna skulle bestäm-
melserna i byggnadsstadgan gälla. 
Där fick  byggnaderna i princip obe-
roende av byggnadsmaterial uppföras 
med fem våningar till en höjd som 
maximerades till gatans bredd plus 
fem fot  (21), i detta fall  ca 19, 5 me-
ter, men denna frihet  utnyttjades na-
turligt nog aldrig - man hade inte 
råd att bygga i sten, och trähusen 
fick  samma höjd som i den gamla 
stadsdelen. 

Under 187 0-talet gjordes ett tillägg 
till byggnadsordningen i anslutning 
till byggnadsstadgan. (22) Takhöjden 
i boningsrum fastslogs  då till 9 fot 
(ca 2, 7 m), med möjlighet för  bygg-
nadsnämnden att medge dispens, 
dock lägst till 7 fot  (ca 2, 1 m). Ba-
kom detta nya krav ligger otvivelak-
tigt den på 1800-talet rådande upp-

fattningen  om "luftvexlingens"  hälso-
givande betydelse. 

3.3. 3.2 Ritningar i byggnadsnämn-
dens arkiv 

Den som ville uppföra  en nybyggnad 
eller bygga om en gammal byggnad på 
sin tomt i staden måste efter  1866 års 
byggnadsordning anmäla detta för 
byggnadsnämnden och till sin anmälan 
bifoga  noggranna byggnadsritningar. 
(23) Den nyinrättade byggnadsnämnden 
hade att granska dessa och att inspek-
tera byggnaden under arbetets gång. 
Beslutsrätten låg emellertid hos ma-
gistraten, ända tills byggnadsstadgan 
1874 gav en ny modell för  byggnads-
nämndernas organisation och befogen-
heter, vilket i Umeå gällde fr  o m år 
187 5. Umeå byggnadsnämnds proto-
koll och byggnadsritningar finns  kvar 
från  och med 1871, och de därtill hö-
rande byggnadsritningarna i en nästan 
fullständig  samling från  och med 1875. 
(24) 

I byggnadsnämndsprotokollen kan man 
följa  hur alla ärenden rörande stads-
planen, byggenskapen, gatorna, tor -
gen och de allmänna platserna behand-
lats. Ofta  innehåller protokollen refe-
rat av diskussioner som föregått  be-
sluten. Byggnadsnämndens plikt att 
vaka över att byggnaderna i staden 
också uppfyllde  vissa estetiska krav 
har nämndens ledamöter tagit ad no-
tam. Inte sällan får  en tomtägare av-
slag på sin ansökan om byggnadslov 
med motivering att den planerade 
byggnaden skulle bli "vanprydlig". 
(25) Enligt konungens befallningsha-
vande var nämnden ändå ofta  alltför 
mild och rentav försumlig. 

Ritningarna visar våningsplaner, fa-
sader och sektioner i skala 1:100, så-
som byggnadsordningarna 1866 och 
1875 föreskrev.  Detta material är en 
förnämlig  källa till kunskap om be-
byggelsen i Umeå under 1870- och 80-
talen. Man bör dock inte glömma att 
byggnadslovsritningar inte framstäl-
ler hur en byggnad sett ut, utan hur 
man planerade att den skulle uppfö-
ras, vilket inte alltid är samma sak. 
I synnerhet när det gäller utformning-
en av fasaderna  kan avvikelser från 
ritningen ha förekommit,  eftersom 
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det i allmänhet låg lång tid mellan 
ritningens tillkomst och fasadbekläd-
nadens - timmerhusen måste ha någ-
ra år på sig att "sätta sig" . 

Boningshusen 

Ritningsmaterialet ger i vissa fall 
värdefulla  upplysningar även om det 
äldre byggnadsskicket i staden. De 
flesta  ritningarna är nämligen om-
byggnadsritningar, som visar hur 
man tänkt förändra  en redan befintlig 
byggnad genom tillbyggnad eller på-
byggnad, eller kanske bådadera. De 
nytillkomna partierna har på ritningen 
markerats med avvikande färg,  och 
den gamla byggnadens konturer har 
prickats in, så att det blir möjligt 
att tolka hur den äldre byggnaden sett 
ut, och framförallt  vilken planform 
den haft. 

Man kan konstatera att de hus som 
byggs om på 1870- och 80-talen, of-
tast har parstugans smala, enfiliga 
huskropp, men sällan i dess enklaste 
planform utan i mer sammansatta va-
rianter. (26) Mindre hus som byggs 
till har ofta  ursprungligen haft  en en-
kelstuguplan, men även fyrarumspla-
nen, med rummen samlade kring en 
central spismur har tydligen tidigt 
förekommit.  (27) 

För nybyggda medelstora hus är att 
döma av ritningarna (se bild 63) herr-
gårdsplanen med sex rum den vanli-
gaste under 1870- och 80-talen. Av de 
båda rumsfilerna  är den förnämsta 
med salen och dess angränsande rum 
alltid belägen utmed gatan. (28) 

Den slutna rektangulära planformen 
kommer till användning också för  bo-
ningshus av större format.  Ofta  läg-
ger man bara till ett rum i vardera 
rumsfilen  och samlar rummen kring 
två skorstensmurar (se bild 61 och 
55b). (29) 

Samtliga av dessa planformer  hör ju 
också hemma i den kringliggande 
landsbygden. Det hände inte sällan 
att man helt enkelt flyttade  sitt hus 
från  den gamla gårdsplanen på landet 
och satte upp det på någon av stadens 
tomter. (30) 

Mer komplicerade planformer  finner 
man på 1880-talet, då de förnämare 

lägenheterna förses  med en mängd 
differentierade  biutrymmen såsom 
garderober, serveringsrum. skaffe-
ri, ja t o m badrum och klosett (se 
bild 67). Det rörde sig dock inte om 
vattenklosett - denna modernitet in-
fördes  inte till Umeå förrän  efter  se -
kelskiftet  1900. (31) 

Boningshusen uppfördes  av ritnings-
materialet att döma fortfarande  på 
1880-talet i liggande timmer. Märk-
ligt nog har inte sällan utknutar mar-
kerats även på nybyggda hus under 
dessa decennier - släta knutar hade 
annars varit det man väntat finna  i en 
stad vid denna tid. För tillbyggda 
trapphus och förstugor  och för  uthu-
sens kallutrymmen användes dock den 
billigare stolpkonstruktionen med enk-
la eller dubbla panelväggar. (32) 
Även stående timmerkonstruktion an-
vändes, men har endast kunnat kon-
stateras i byggnader ritade av arki-
tekter från  Stockholm. (33) 

Sten var ännu sällsynt som byggnads-
material i staden. 1888 fanns  fyra 
offentliga  byggnader i sten, kronoma-
gasinet från  177 9, cellfängelset  från 
1861, Västerbottens enskilda bank 
från  1879 och folkskolelärarinnesemi-
nariet från  1887. Färgare Sandberg 
uppförde  187 9 ett maskinhus åt sin 
ångmaskin på tomt nr 74 och måste 
då av bragdsäkerhetsstäl använda te-
gel. (34) Aret före  branden uppfördes 
slutligen vid rådhuset i tegel med 
putsfasad  - det första  privata bonings-
huset i sten (bild 51), på tomt nr 78a 
av spegelfabrikör  J A Pettersson. (35) 

51. Spegelfabrikör  Petterssons stenhus på 
tomt 78 a av C Fr Sandgren. Ritning av väst-
fasaden.  BN:s arkiv, VMU. 
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Det traditionella taktäckningsmateri-
alet hade i Umeå varit näver med tak-
ved. Enligt byggnadsordningen 1875 
fick  nävertaken inte förekomma efter 
utgången av år 1880. (36) Tvåvånings-
husen var i allmänhet täckta med tak-
tegel, plåt eller sandad asfaltpapp. 
Vitrioldränkt spån eller papp var det 
material som oftast  tycks ha kommit 
till användning för  mindre boningshus 
och för  uthusen. 

Ombyggnadsritningarna från  1870-80-
talen visar att ryggåstak inte var 
ovanliga bland äldre byggnader. (37) I 
samband med förhöjning  av byggnader-
na sattes takstolar in, och vid nybygg-
nader är takstolsburna tak det enda 
som kommer till användning (se bild 
61, 63, 64 och 67). 

Några enstaka exempel på sadeltak 
med avvalmade gavelspetsar - något 
som måste räknas som en äldre tak-
typ - ser man också vid ombyggnader. 
Det brutna taket lyser däremot helt 
med sin frånvaro  bland de byggnader 
som ombyggdes eller nyuppfördes  un-
der de båda decennierna före  branden. 

Byggnadsstadgans bestämmelse att 
byggnaderna för  siktens skull måste 
vara snett avskurna i gathörnen (39), 
fick  konsekvenser också för  utform-
ningen av taken. Med det vanliga sa-
deltaket visade det sig svårt att finna 
en god hörnlösning. Däremot lämpade 
sig valmtaket väl i och med att också 
det avfasade  partiets takfall  valmades. 
I hörnpartiet placerades ofta  ingången 
till en handelsbod. 

Bland takformerna  dominerar det val-
made sadeltaket men dessutom före-
kommer det enkla sadeltaket, fram-
för  allt på mindre byggnader. Dessa 
tak har ofta  så kraftigt  språng, att 
man kan kalla dem schweizertak (se 
bild 48 och 64). (38) Taksprånget bärs 
då gärna av profilerade  sparrändar. 

När det gällde de enklare boningshu-
sen och uthusen var det inte ovanligt 
att man ännu på 1880-talet nöjde sig 
med att rödmåla timmerväggarna 
och stryka fönstersnickerier  och dörr -
foder  med vit oljefärg  (bild 52). Så 
skedde även med större nybyggda 
timmerhus som skydd mot röta och 

52. Fotograf  och "urmakerifabrlkör"  L O Lund-
marks bostadshus på tomt nr 4 a vid Storgatan 
och Kyrkotorget. Fotot taget troligen före 
1876. VMU. 



53. Handlanden och rådmannen L Fr Grahns 
gård på tomt nr 37 vid Rådhustorgets västra 
sida. Var som synes reveterad och försedd 
med plåttak. VMU. 

i väntan på att timret skulle sätta sig, 
så att de kunde få  sin mer represen-
tativa fasadbeklädnad  i form av bräd-
fodring  eller revetering. 

Enligt byggnadsordningen skulle rit-
ningarna på den planerade byggnadens 
fasader  utvisa "det arkitektoniska 
som vid byggnaden bör iakttagas, 
samt form och storlek af  fönster, 
portöppningar och ornamenter, som 
på husets yttre delar skola anbringas" 
(40) Trots detta saknas ibland helt en 
detaljerad ritning av fasadbeklädna-
den, vilket möjligen kan tydas som 
att byggnaden inte skulle förses  med 
sådan, eller att panelen skulle vara 
av så enkel typ att den inte behövde 
särskilt markeras. Ibland kan det va-
ra svårt att av byggnadsritningen ut-
läsa om man avsett att revetera el-
ler brädfodra  byggnadens fasader, 
men bruket att brädfodra  byggnaden 
var utan tvekan vanligast. 

Enligt en reseskildring från  1881 är 
några av trähusen klädda med "rus-
ticerad revetering som gör att de se 
ut som stenhus och därigenom bryta 
helhetsbildens enformighet".  (41) 
Hur vanligt förekommande  revete-
ring av byggnaderna var i Hmeå före 
branden är dock ovisst. 

Handelsman L Fr Grahns hus vid Råd-
hustorget, en av de få  privata gårdar 
i den centrala stadsdelen som beva-
rats i bild, var en reveterad envå-
ningsbyggnad (bild 53). 

Schweizerstilen gör sig gällande inte 
bara i form av utskjutande sadeltak, 
utan kanske framförallt  i de många 
lövsågade dekorationsdetaljerna. 
Entréerna omramas av tillbyggda 
snickeriverandor, lusthus och utsikts-
torn pryds med "snickarglädje" (bild 
54). (4 2) Boningshusen vid gatan är 
enligt byggnadsritningarna emeller-
tid oftare  strikta, indelade med l is -
ter och pilastrar i italiensk nyrenäs-
sans som påminner om storstädernas 
putsade hyreshus (se bild 65-71). (43) 

Bland ny- och ombyggnadsritningarna 
från  1870- och 80-talen återfinnes 
flera  boningshus uppförda  i två vå-
ningar med vindsvåning. Det fristå-
ende tvåvåningshuset av empiretyp 
med tvåfilig  plan och vindsvåning un-
der ett flackt  valmat sadeltak före-
kommer fortfarande  ofta.  (44) Under 
påverkan från  nyrenässansen har hus-
kroppens proportioner och fasadarti-
kulation ändrats, men typen är ändå 
densamma (bild 55a-b). Vanligast 
är ännu under 187 0- och 80-talen att 

83 



X 

54. Ritning till veranda för  fl ickläroverkets 
byggnad pa tomt nr 4 2, signerad av C F r Sand-
gren. Byggnadstillstånd den 2 september 1885. 
BN:s arkiv, VMU. 

byggnaderna inte uppfördes  i mer än 
en våning med vind, och ofta  med 
frontespis.  (45). 

På 1870- och 80-talen försågs  ofta 
boningshusen i staden med en förstu-
ga, som också innehöll trappa till 
vinden eller övervåningen. Den täck-
tes av sadeltak och placerades i bygg-
nadens mitt, där den sköt fram om-
kring tre meter. Vid seklets slut blev 
förstugor  av denna typ vanliga även 
på parstugor och enkelstugor på den 
kringliggande landsbygden. (4 6) 

Uthusen. 

Som redan nämnts kunde i den gamla 

stadsdelen samma gård rymma 4-6 
olika uthusbyggnader. Perioden när-
mast före  branden samlas de olika 
ekonomiutrymmena ofta  till en eller 
två uthuslängor. Uthusens höjd och 
disposition reglerades av bestämmel-
ser inte bara i byggnadsordningen 
utan också i Hälsovårdsstadgan för 
rikets städer 1874. Av sanitära skäl 
fick  stall, fähus  och gödselrum inte 
byggas ihop direkt med boningshus, 
utan måste skiljas från  dessa av vagn-
bod eller annan bod. Närmare gatan 
än 20 fot  (ca 6 m) fick  de illaluktande 
delarna av uthusen inte placeras. (47) 

I de östra och västra stadsdelarna 
finns  ännu några välbevarade exempel 

84 



55. Tvåvåningshus på tomt 135 a med valmtak 
och vindsvåning. Ombyggnads ritningar s igne-
rade C Fr Sandgren. Byggnadstillstånd den 18 
september 1884. BN:s arkiv, VMU. - a. Plan 
av bottenvåningen. - b. Fasad mot gatan. 

på den typ av uthus som var vanligast 
förekommande  under 1870- och 80-ta-
len. De har alla sin placering längs 
brandgatan genom kvarteret och är 
uppförda  i en våning med vind. De 
manga dörrarna är ett karakteristiskt 
drag i exteriören (bild 56). (4 8) 

Den del av uthuslängan som vette mot 
gränden uppfördes  i timmer och inred-
des vanligen till bagarstuga med kök 
och kammare. Ibland utbildades detta 
parti till en självständig byggnadskropp, 
högre och bredare än uthuset i övrigt, 
och lades då gärna i vinkel med uthus-

längan och med ena långsidan mot 
tvärgatan (bild 57). 

Närmast intill bagarstugudelen lades 
förvaringsutrymmen såsom vedbodar, 
matbodar eller vagnbodar, och denna 
del av uthusen var ofta  inte varmbonad 
utan hade väggar av stolpverk med en-
kel brädfodring.  Därpå följde  ett tim-
rat parti med ladugård och stall och 
längst från  gränden slutligen den del 
som rymde gödselrum och avträden. 

Under 80-talet införs  som vi ska se 
nya byggnadstyper till staden. Bland 
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nuvarande tomt nr 7 S i kvarteret Domherren. 
Uppförd  efter  byggnadstillstånd den 21 juni 
187 6, tillbyggd bl a 1880. Står ännu till s tör -
re delen kvar. Fasadritning av G A Petters -
son. BN:s arkiv. 

86 



ritningarna återfinnes  nu en del uthus 
av originellt slag samt lusthus och 
bodar. Ritningar till några av dessa 
byggnader återges här (bild 58-60). 

58. Uthus med vedbodar och inkörsport på 
tomt nr 95 b. Ritning signerad C Fr Sandgren. 
Byggnadstillstånd den 19 augusti 1884. BN:s 
arkiv, VMU. 

59. Uthuslänga sammanbyggd med bagarstuga 
på tomt nr 144. Innehåller ladugård, stall, 
vagnbod och andra bodar samt utom bagarstu-
gan även ett kök och två bostadsrum. Ritning 
signerad av C Fr Sandgren. Byggnadstillstånd 
den 6 april 1887. BN:s arkiv, VMU. - a. Plan 
över bottenvåningen. - b. Fasad mot Västra 
Rådhusgränden. 
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60. Iskällare med överbyggd paviljong på o -
känd tomt från  1880-talet. BN:s arkiv, VMU. 

3. 3.4 DE PRIVATA BYGGNA-
DERNAS FORMGIVARE 

Det ritningstvång som infördes  för 
allt byggande på planområdet efter 
Umeå byggnadsordning 1866 skärptes 
ytterligare när byggnadsstadgan trätt 
i kraft  1875. Innan minsta ombyggnad 
eller nybyggnad fick  företagas  måste 
noggranna byggnadsritningar inläm-
nas till byggnadsnämnden för  godkän-
nande. Stadsborna blev därmed allt 
mer beroende av en ny kategori y r -
kesmän - personer med ett teoretiskt 
byggnadstekniskt kunnande, som kun-
de bistå dem med korrekta byggnads-
ritningar. 

Man talar ofta  om bebyggelsen i de 
svenska trästäderna som anonym. 
Byggnadsritningarna i byggnadsnämn-
dernas arkiv fran  1800-talets senare 
del är emellertid oftast  signerade, 
och det går därför  många gånger att 
spåra upphovsmannen. Fragan om 
vilka dessa trästadens formgivare 
var, var de fått  sin utbildning, och 
varifrån  de kan ha hämtat sina idéer 
är inte oväsentlig, även om byggnader-
nas utformning  ju också i växlande 
grad var beroende av andra faktorer, 
exempelvis av byggherrens smakupp-
fattning  och ekonomiska ställning. 

Utbildning av arkitekter hade sedan 
1777 skett vid Akademien för  de fria 
konsterna, och 1867 hade en avdel-
ning för  husbyggnadskonst öppnats 
vid Tekniska Högskolan i Stockholm. 
(4 9) Den svenska arkitekturhistorien 
upptar nästan uteslutande arkitekter 

som utexaminerats från  någon av des-
sa läroanstalter, men i de svenska 
småstäderna var deras verksamhet 
begränsad till offentliga  byggnader 
och enstaka privata byggnader för  det 
övre sociala skiktet. Den stora mäng-
den övriga byggnader i dessa städer 
ritades under 1800-talets sista årtion-
den i stället antingen av arkitekter, 
ingenjörer och byggmästare med läg-
re utbildning eller av självlärda tim-
mermän. Dessa yrkesmän återfinnes 
sällan i några uppslagsverk eller 
konsthistoriska studier, trots att de 
med sin kvantitativt omfattande  pro -
duktion kan ha satt sin prägel på en 
hel stad. De var ofta  hart specialise-
rade på att rita trähus - den som vil-
le bygga ett hus av sten måste söka 
arkitekt från  annat håll,vilket också 
oftast  gällde då någon offentlig  bygg-
nad planerades. 

Lägre byggnadsteknisk utbildning kun-
de man under 1800-talet senare del 
skaffa  sig vid någon av landets nya tek-
niska elementarskolor i Borås, Mal-
mö, Norrköping eller Örebro, vilka 
alla hade ämnet "Byggnadskonst" på 
schemat. (50) Vid Slöjdskolan i 
Stockholm gavs vidare en byggnads-
teknisk utbildning, som efter  omorga-
nisationen 187 9 byggdes ut till en egen 
avdelning med namnet Byggnadsyrkes-
skolan. (51) 

En sammanställning av vad undervis-
ningen i dessa skolor egentligen om-
fattade  vore av stort värde, men sak-
nas tyvärr. Här måste ju de blivande 
husritarna ha tillägnat sig inte bara 
sitt tekniska kunnande, utan också en 
stor del av sitt formförråd.  Just på 
denna väg måste många byggnadstek-
niska och stilmässiga nyheter fått 
sin spridning till de svenska lands-
ortsstäderna och åstadkommit den 
förändring  av det traditionella bygg-
nadsskicket som ägde rum vid 1800-
talets slut. 

Genom sin utbildning kom denna ka-
tegori "arkitekter" också i kontakt 
med den oerhört rika flora  av för-
lageböcker och arkitekturtidskrifter 
som existerade vid denna tid. (52) 
Dessa skrifter  innehöll arkitekturhi-
storiskt stoff,  lämpat att kopiera och 
använda. De kan ha fungerat  som 
formkataloger  ur vilka landsortsar-
kitekten och byggherren tillsammans 
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valde ut vad som föll  i smaken. 

Praktik vid större arkitektkontor kan 
också ha varit ett viktigt led i lands-
ortsarkitektens utbildning. Här förfi-
nade han sin ritteknik och tillägnade 
sig det formspråk  som var på modet 
bland de högutbildade arkitekterna 
och deras byggherrar. 

Många timmermän förvärvade  på 
egen hand färdigheten  att göra upp 
byggnadsritningar. Dessa "t immer-
mansritningar' är valhänt gjorda, och 
de förklarande  texterna är ofta  fel-
stavade och klumpigt utförda:  De bygg-
nadsformer  som här förekommer  är 
de traditionella. Man har med andra 
ord lärt sig göra ritningar till byggna-
der, som man redan var van att byg-
ga. 

Bland de husritare i Umeå som här 
skall presenteras hörde skeppbygg-
mästare Erik Holmström (f  1836) 

61. Ritning till boningshus på tomt nr 101 a och 
b, signerad 1882 av skeppsbyggmästare Erik 
Holmström. BN:s arkiv, VMU. 

till denna kategori. Han hade varit an-
ställd vid det scharinska varvet på 
Teg. (53) När varvet lades ner på 
187 0-talet övergick han till att rita 
och bygga hus av vilka ett 10-tal låg 
i Umeå, de flesta  på det område som 
brann ner 1888 (bild 61). En annan 
timmerman som kunde göra upp bygg-
nadsritningar var Erik Lindmark. (54) 
vars signatur från  och med 1882 åter-
finnes  på ritningar till enklare bonings-
hus och uthus. Dessa båda hade sin 
beställarkrets främst  bland de mindre 
bemedlade hantverkarna, de lägre 
tjänstemännen och arbetarna. (55) 

De flesta  ritningarna i Umeå byggnads-
nämnds arkiv från  denna period är 
emellertid signerade av personer som 
fått  teoretisk byggnadsteknisk skol-
ning. Till dessa hör Johan Gustaf 
Axel Pettersson (1838-1916), som 
1872 anställdes som stadsbyggmästa-
re och biträde till byggnadsnämnden -
en tjänst som han innehade i fyrtio 
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62. Boningshusen på tomterna nr 1 - 3 i kvarte-
ret Ripan i östra stadsdelen är exempel på 
stadsbyggmästare G A Petterssons traditions-
bundna byggnadsstil. Foto: Göte Böhlin. 

63. Ritning till tvåvåningshus på tomt nr 200, 
signerad av G A Pettersson 1880. Typen är 
den vanligt förekommande  med herrgårdsplan, 
låg vindsvåning och flackt  valmtak. Av fasad-
ritningen att döma skulle fasaden  reveteras . 
B » : . , rk lv , VMU. 
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år. (56) Under början av 1860-talet 
hade han studerat vid Slöjdskolan i 
Stockholm (eller som det officiella 
namnet löd "Den av Svenska Slöjd-
föreningen  inrättade tekniska söndags-
och aftonskolan  i Stockholm"). (57) 

Pettersson var utan jämförelse  den 
mest produktive husritaren i Umeå 
under denna period. Hans ritningar 
är mycket väl utförda  i ett sirligt, 
men anonymt maner. Han håller sig 
gärna till de traditionella byggnads-
typerna (bild 62) men kan också kom-

64: Ritning till tillbyggnad av änkan Amalia 
Sandströms boningshus vid Badstugatan, s i g -
nerad 1886 av E O Mångberg. BN:s arkiv, 
VMU. 

ma med friare  kompositioner. Han 
behärskar schweizerstilen, men kan 
också göra upp en värdig fasad  i ny-
renässans (bild 63). Pettersson anli-
tades av stadsbor ur alla samhällsla-
ger och fick  även några mindre of-
fentliga  uppdrag, bland annat utbygg-
naden av Lutherska missionshuset 
1877-78. (58) 

En annan flitigt  anlitad husritare på 
187 0- och 80-talen var Erik Olof 
Mångberg (1848-1909), son till en 
lanträntmästare i Umeå. Han hade 
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aren 1870-71 studerat vid Ryssby-
lunds lantbruksskola i Kalmar län och 
kallade sig agronom. (59) Troligen 
fick  han redan här lära sig byggnads-
ritningens grunder. Ett viktigt led i 
lantbruksutbildningen var ju frågan  om 
"lantmannabyggnadernas" ändamåls-
enligaste utförande.  Löfvenskiölds 
spridda propagandaskrifter  och mön-
sterritningar, kände Mångberg säker-
ligen väl till. 

Mångberg blev sedan kamrer vid Väs-
terbottens läns sparbank och sekrete-
rare i Västerbottens läns hushållnings-
sällskap, men vid sidan om dessa 
sysslor ägnade han sig åt att upprätta 
byggnadsritningar, fran  början före-
trädesvis uthus och mindre bonings-
hus av enkelt slag. Trots sin rika 
produktion blev Mångberg aldrig an-
nat än en amatör (bild 64). Efter  ett 
uppehåll efter  stadsbranden 1888 åter-
upptog han sin arkitektverksamhet 
1897. 
65. Ritning till konsul Lars Glas ' boningshus 
på tomt nr 4 b strax väster om kyrkan. Bygg-
nadstillstånd den 9 maj 1877. BN:s arkiv, 
VMU. - a. Plan över övervåningen. - b. Fa-
sad mot Sjögatan i söder . 

Varken Pettersson eller Mångberg 
anlitades emellertid för  de bada stör-
sta privata byggnadsföretagen  på 187 0-
talet: konsul Lars Glas' tvavåningshus 
och bostadshuset vid den scharinska 
handelsgården. Ritningarna till dessa 
hus är anonyma, men skall ändå här 
tas upp. 

Den Glas'ska gården byggdes 1877 på 
tomt nr 4 b väster om kyrkan. (60) Bo-
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ningshuset skilde sig helt från  vad 
man var van att se i Umeå (bild 65a-b) 
Det hade ett brant tak och hörnen ut-
formade  som hörnpaviljonger med eg-
na tornhuvar - en avlägsen släkting 
till Jernkontorets hus i Stockholm. 
Byggnaden reveterades med rustice-
rad bottenvåning och kannelerade pi-
lastrar med korintiska kapitäl i över -
våningen. 

Den nya huvudbyggnaden vid den scha-
rinska handelsgården på tomt nr 14 
vid Storgatan uppfördes  efter  bygg-
nadslov 1878 av timmer från  det äldre 
huset på samma plats. (61) Byggnaden 
hade två våningar och valmat sadel-
tak som den redan beskrivna byggnads 
typen, men till proportioner och fasad 
utformning  hörde den hemma i nyre-
nässansen. Också denna byggnad för-
sågs med revetering, som att döma 
av byggnadsritningen skulle få  kraftig 
reliefverkan  (bild 66). 

Vid 1880-talets början etablerade sig 
i Umeå två unga arkitekter, som 
snart blev allvarliga konkurrenter 
till dem som tidigare fått  ritnings-
uppdragen i staden. Den ene hette 
Carl Fridolf  Engelbert Sandgren 
(1854-1936), son till en "kakel- och 
pottomakare" som på 1850-talet flyt-
tat till Umeå efter  att ha arbetat vid 

Rörstrands porslinsfabrik.  (62) Sand-
gren gick en tid vid Umeå läroverk, 
men sökte sedan in vid Slöjdskolan i 
Stockholm och den nybildade bygg-
nadsyrkesskolan för  att få  byggnads-
teknisk utbildning. 

När Sandgren återvände till hemstaden 
hade han med sig sin gode vän, Johan 
Nordqvist (1855-1912). Denne var 
bördig från  Säbrå och hade gått ige-
nom Tekniska elementarskolan i Öre-
bro. (63) Han kallade sig utom arki-
tekt också byggmästare och ingenjör. 

De båda vännerna Sandgren och Nord-
qvist fick  i Umeå snart anställning 
som ritlärare vid Umeå fabriks-  och 
hantverksförenings  nyinrättade Tek-
niska söndags- och aftonskola  (en ut-
vidgad fortsättning  på Tekniska sön-
dagsskolan från  1857). (64) Som mön-
ster för  undervisningen tjänade Slöjd-
skolan i Stockholm. Undervisningsar-
betet var lindrigt, och de båda ritlä-
rarnas fritid  fylldes  ut med byggnads-
uppdrag av större och mindre omfatt-
ning. 

Johan Nordqvist tycks redan från  bör-
jan ha fått  ämbetsmännens och köp-
männens förtroende.  Till Nordqvist 
gick så gott som alla större byggnads-
uppdrag under 80-talets första  hälft. 

66. Ritning till rådman C O Scharins gård på 
tomt nr 14 vid Storgatan. Byggnadstillstånd 
den 5 november 1878. BN:.s arkiv, VMU. 
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Dit hörde kronofogde  J O Hamrins 
nybyggnad vid Storgatan mitt emot 
residenset 1880, en reveterad tvåvå-
ningsbyggnad med flera  representati-
va lägenheter, som enligt planrit-
ningen visade många moderna drag 
(bild 67) (65). 

Handelsmännen Johan Björklund och 
Carl Johan Andersson beställde nya 
hus av Johan Nordqvist. Han fick 
också rita omfattande  fasadändringar 
och ombyggnader, för  den inflytelse-
rike järnhandlare N J Bäcklund och 
på gästgiveriet i stadens centrum. (66) 

Nordqvists fasader  är alltid hållna i 
italiensk renässansstil med fönster 
i täta rader och med rik indelning i 
pilastrar och profilerade  tak- och 
gördellister. Detta gäller vare sig 
byggnaden skulle förses  med panel 
eller reveteras. Taken är oftast 
flacka  och valmade, takfoten  i all-
mänhet inklädd och dekorerad med 
tätt ställda profilerade  konsoler. En 
intressant byggnad av hans hand är 

det ännu kvarliggande envåningshuset 
på tomt nr 2 i kvarteret Slöjdaren 
(Storgatan 37). (67) Det består av en 
rektangulär mittkropp och polygona 
hörnpaviljonger i fransk  lustslotts-
stil och byggdes som enfamiljsbostad 
1882 för  löjtnant Leopold Grahn. Pa-
nelen är detaljerat utformad  med pi-
lastrar och listverk (bild 68a-b). 

Nordqvist fick  också under denna pe-
riod utföra  ritningar till två offentli-
ga byggnader i Umeå, teaterhusets 
ombyggnad och folkskolelärarinnese-
minariet, vilka närmare beskrivs 
längre fram. 

Nordqvist flyttade  1886 från  Umeå 
till Stockholm, där han fick  anställ-
ning som kontrollant vid överinten-
dentsämbetet, en ganska eftertraktad 
befattning.  Han kom att under senare 
delen av sitt liv specialisera sig på 
kyrkliga byggnader, i all synnerhet 
metodistkyrkor, vilket föll  sig gans-
ka naturligt eftersom han själv var 
metodist. (68) 

67. Ritning till boningshus för  kronofogde  Fr 
Hamrin på tomt nr 54-55 vid Storgatan, s i g -
nerad 1880 av Johan Nordqvist. BN:s arkiv, 
VMU. 
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68. Löjtnant Leopold Grahns bostadshus på 
tomt nr 257 (nuv Slöjdaren 2), uppförd  efter 
ritningar av Johan Nordqvist 1882. - a. Fasad 
mot Hovrättsgatan och Storgatan. Foto: Göte 
Böhlin. - b. Detalj av panelen. Foto: Olle Bur 
man. 

Carl Fridolf  Engelbert Sandgren 
(sign C Fr Sandgren) blev heller inte 
utan ritningsuppdrag. Till en början 
hörde de flesta  av hans kunder till 
de mindre bemedlade samhällsskik-
ten, men när Nordqvist lämnat Umeå 
blev Sandgren den mest anlitade ar-
kitekten i staden, och vid tiden för 
branden kunde han räkna stadens 
grädda bland sina uppdragsgivare. 

Sandgrens verksamhet i Umeå och på 
andra platser i Västerbottens län har 
närmare beskrivits av mig på annat 
håll. Man kan i denne arkitekts rit-
ningar följa  hur trästaden Umeå un-
der 1880-talet ändrade gestalt, och 
hur de traditionella byggnadsformer-
na ersattes av byggnader som såväl 
i sina detaljer som i helhetskompo-
sitionen visar på inflytande  från  den 
samtida putsarkitekturen i storstä-
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derna (bild 69a-b). De modestilar 
som florerade  i Stockholm togs upp 
av Sandgren i Umeå, men stenarki-
tekturens former  översattes i snicke-
ri (bild 70). Helhetskompositionen är 
alltid i Sandgrens trähus mycket med-
vetet utförd.  Symmetrien är oftast 
den ledande principen, och arkitekten 
gör för  den skull avkall på fasadens 

69. Handlanden J Ullbergs gård på tomt nr 41 
vid Storgatan. Ombyggnadsritningar av C F r 
Sandgren signerade 1887. BN:s arkiv, VMU. 
- a. Plan över bottenvåningen. - b. Fasad 
mot Storgatan. 

överensstämmelse med bakomliggan-
de rum. Blindfönster  och blinddörrar 
är vanligt förekommande  (bild 71). 
(69) 

Nyrenässansens fasadschema går 
igen gång på gång och 80-talets för-
kärlek för  intressanta hörnkomposi-
tioner och varierade taksilhuetter 
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likaså. På ett projekt har Sandgren 
direkt angivit sin förebild  med orden 
"efter  en ritning af  Lundbergska hu-
set i Stockholm . (70) Troligen var 
det storbyggmästare Lundbergs hy-
reshus vid Stureplan från  1883 som 
åsyftades. 

Trähusritaren Sandgren fick  också 
äran att rita stadens första  privata 
stenhus - spegelfabrikör  Petterssons 
hus vid rådhuset 1887. (71) 

Undersökningen av Sandgrens verk-
samhet visade att han hade många 

70. Tullförvaltare  Fr F l iesbergs boningshus 
på tomt nr 65 vid Kyrkotorgets norra sida. 
Förs lag till ombyggnad, signerad 1887 av C 
Fr Sandgren. BN:s arkiv, VMU. 
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71. Skollärare H Glas ' boningshus på tomt nr 
152 vid Bastugatan. Ombyggnadsritning från 
1885 signerad av C Fr Sandgren. Av de åtta 
fönstren  mot gatan var tre blindfönster.  BN:s 
arkiv, VMU. 

uppdrag också på andra platser i lä-
net, inte minst i Lycksele. Förmod-
ligen anlitades också många av de an-
dra byggnadsritarna i Umeå av invå-
narna i de vid 1800-talets slut kraf-
tigt expanderande sockencentra och 
järnvägssamhällena i länet. 

3.4 DEN OFFENTLIGA MIL-
JON 

3 .4 .1 GATOR, TORG OCH PAR-
KER 

Byggnadsordningen för  Umeå 1866 
innehöll till skillnad från  den äldre 
ett helt kapitel om hur gator och torg 
skulle anläggas och underhållas, 
främst  i de nya stadsdelarna i öster 
och väster. Dessa bestämmelser 
övertogs utan ändring i byggnadsord-
ningen 1875 och gällde ännu vid tiden 
för  branden 1888. (1) 

Bebyggelsens utveckling mot norr ha-
de i alla tider hejdats av den sanka 
Långmyran, men också i de stadsde-
lar som planlades 1864 i öster och 

väster var grundförhållandena  mycket 
dåliga. Först 187 6 upprättades en 
dräneringsplan för  Umeå. Detta verk-
ställdes av löjtnant A F O Cederberg 
(2), som var stadens tekniska rådgi-
vare vid denna tid. Genom täckdik-
ning i gatornas mitt och genom av-
schaktning av Storgatan lyckades man 
förbättra  avrinningen och få  bukt med 
"bottensyran". (3) Men ännu somma-
ren 1883, då Östra Esplanaden skulle 
planteras med träd, klagade man 
över den vattensjuka marken. Så fort 
man hade grävt ett planteringshål 
fylldes  det omedelbart med vatten. 

Idén med det differentierade  gatunä-
tet förverkligades  så småningom, 
men inte helt så som man ursprung-
ligen hade tänkt sig. Att de 20 fot 
(ca 6 m) breda ekonomigatorna, 
brandgatorna som de kallades, verk-
ligen anlades i stadsdelarna öster och 
väster om stadskärnan har redan om-
talats (bild 72). Etappvis skedde där 
också anläggningsarbetet med de 4 0 
fot  (ca 12 m) breda tvärgatorna och 
de 60 fot  (ca 18 m) breda huvudgator-
na. Dessa sistnämnda som ju gick i 
nästan rakt öst-västlig riktning paral-
lellt med älven skulle som tidigare 
nämnts anordnas som promenadgator 
med plantering, "rabatt", utmed hus-
väggarna och med en trädrad vid trot-
toarkanten (se bild 44). Det visade 
sig emellertid snart att det var utom-
ordentligt svårt att få  någonting att 
växa i planteringarna på husens skug-
giga nordsida. Dessutom fann  man 
att där bara samlades snö om vintern 
till skada för  husen, och att de var 
besvärliga att underhålla: "Att hålla 
dem i snyggt och vårdat skick är näs-
tan omöjligt och deras ändamål, pryd-
lighet, i de flesta  fall  förfelas".  (4) 
Denna kritik resulterade i att man till 
att börja med inskränkte planteringar-
nas bredd, och därefter  troligen år 
1884 helt uteslöt paragrafen  ur bygg-
nadsordningen. "Rabatterna" blev då 
en del av trottoarerna, som därför 
är ovanligt breda i Umeå. 

De båda första  120 fot  (ca 36 m) bre -
da allégatorna, Östra och Västra Es -
planaden, drogs efter  stadsplane-
ändringen 1879 tvärs genom hela sta-
den från  norr till söder på vardera 
sidan om den gamla stadskärnan. (5) 
Deras tillkomst hängde ju samman 
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72. Brandgata kantad 
med uthus genom ett 
kvarter utlagt efter 
1864 års plan. Ur 
Sveriges städer nu 
och fordom,  5. 

med ett krav i byggnadsstadgan 1874, 
men av sparsamhetsskäl fick  de en 
annorlunda utformning  än den som 
där rekommenderades. I stället för 
två körbanor skilda åt av en trädplan-
tering, har dessa äldsta esplanader 
i Umeå en körbana i mitten och plan-
teringar på ömse sidor om denna 
(bild 7 3). Också esplanaderna skulle 
närmast husväggarna förses  med ra-
batter med häck eller staket mot 
gångbanan, en bestämmelse som ock-
så för  esplanadernas del upphörde att 
gälla troligen 1884. Här visas en bild 
av Västra Esplanaden vid 1890-talets 
mitt (bild 74). (6) Planteringarna är 
inhägnade och för  att komma in till 
gångbanan vid sidan, måste man pas-
sera ett vändkors. 

Inte förrän  på 1880-talet kom man på 
allvar igång med utbyggnaden av ga-
torna i de nya stadsdelarna. Enligt 
byggnadsordningen var underhåll av 
såväl rabatter som trottoarer och 
vägbanor husägarnas sak, medan sta-
den bekostade nyanläggningar, sten-
sättning, avloppsledningar samt un-
derhåll av torg och öppna platser (7) } 
till vilken kategori även esplanaderna 
räknades. 

1882 beslöts att man skulle övergå 
från  stensättning av gatorna till maka-
damisering, som var billigare i an-

läggning. (8) Trottoarkanter och ränn-
stenar stensattes däremot. Ännu finns 
denna gatutyp bevarad på några korta 
sträckor i de östra och västra stads-
delarna. 1885 omtalas i byggnads-
nämndens protokoll, att i den västra 
stadsdelen så gott som alla nya gator 
är iståndsatta. I den östra däremot 
var man ännu vid tiden för  branden 
1888 sysselsatt med gatuanläggnings-
arbeten efter  1864 års stadsplan. (9) 

I den centrala stadsdelen var gatorna 
inte bara trånga och smala. Den tek-
niska standarden var också länge un-
der all kritik. Så sent som 187 9 kla-
gades över att, gatorna vid fuktig  vä-
derlek var i det närmaste oframkom-
liga för  "inte allenast gående utan och 
åkande". (10) Under 80-talet anlades 
även vid Storgatan i centrum trotto-
arer med stensatta kanter och ränn-
stenar, och de gator som inte var 
stenlagda täcktes med makadam. 

Vid tiden för  branden hade Umeå tre 
torg. Rådhustorget var stenlagt pch 
tjänstgjorde sedan äldsta tid som sa-
lutorg. Kyrkotorget norr om kyrkan 
planterades med gräs på 1850-talet 
och kantades med rönnar (se bild 40), 
och enligt byggnadsordningen var av-
sikten att detta torg skulle bibehållas 
i samma skick. (11) Nytorget i den 
östra stadsdelen fungerade  tidigt som 

99 



EJOMIW&SHDS 
EU, L>THUS 
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73. Sektion för  Östra och Västra Esplanaden. -
a. Enligt stadsfullmäktigebeslut  1879. -
b. Efter  ändring i byggnadsordningen 1884, då 
"rabatterna" slopades. 

stadens festplats,  en funktion  som 
torget bibehöll ända in på 1950-talet, 
då det togs i anspråk för  lands stats-
husets nya byggnad. Packartorget på 
Malmen hade inte någon torgfunktion 
utan var snarast en mindre öppen 
plats intill Renmarksbäcken. 

De träd som planterats utmed Kyrko-
torget och på andra platser under 
1850- och 60-talen växte så småning-
om upp och staden gjorde nu ett min-
dre kalt intryck än tidigare. Säkerli-
gen uppskattades detta även av dem 
som varit motståndare till den "onö-
diga utgift"  trädplanteringen i deras 
ögon utgjorde. En riktig park sakna-
des emellertid ända till 1865, då ett 
stycke av residenstomten vid älven 

74. Västra Esplanaden på 1890-talet. Foto ta-
get mot norr . Till höger det nyuppförda  Soc ie -
tetshuset vid nuv Kungsgatan. Foto i Nordiska 
museet. 
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DOBELNS PARK 
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j.K/cc/t/, v/r 

genom riksdagsbeslut överläts på 
staden för  detta ändamål. (12) Den 
anlades som en "engelsk park" med 
buskar och blomsterrabatter kring 
slingrande parkgångar, och 1867 r e s -
tes ett monument över general Georg 
Carl von Döbeln i den nya parken, 
som fick  namnet Döbelns park (bild 
75-76). 

Enligt stadsplanen 1864 skulle en 
park anläggas också på det gamla 
tjärhovets plats vid bron i den västra 
stadsdelen. Först 1878 köptes mar-
ken in av staden och tjärhovet flytta-
des då över till Teg. (13) 1883 be-
slöt man slutligen att anlägga en 
park här. Enligt ett förslag  skulle 
den gamla tjärskorpan användas som 
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76. Döbelns park och kyrkan i Umeå. Xy logra -
fi  ur Ny illustrerad tidning 1877 efter  teckning 
av J O Högstadius. 

fyllnadsmaterial  i park^ångarna. Att 
döma av ett fotografi  fran  1888 hade 
dock ännu vid denna tid parken inte 
hunnit planteras. Inte förrän  på 194 0-
talet var Broparken färdigställd. 

3 .4 .2 OFFENTLIGA BYGGNA-
DER 

3 .4 .2 .1 Översikt 

Den blomstring staden ekonomiskt 
fick  uppleva kring seklets mitt hade 
tagit sig uttryck i en allmän upprust-
ning inte bara av enskildas fastighe-
ter, utan även av den offentliga  mi l -
jön och de offentliga  byggnaderna. 
Efter  1850- och 60-talens stora in-
vesteringar på dessa områden, var 
umeborna rustade med lokaler för  en 
god tid framåt,  och under perioden 
fram till stadens brand 1888 tillkom 
inte mer än ett fåtal  ytterligare bygg-
nader av offentlig  karaktär. Dit kan 
räknas Umeå häradsrätts tingshus, 
som uppfördes  strax intill bron över 
Umeälven efter  byggnadstillstånd 
1877 (14), samt ett bankhus i sten, 
som byggdes samtidigt vid samma ga-
ta för  Westerbottens enskilda bank 

(bild 77). (15) Några skolhus från 
samma tid kommer att behandlas 
längre fram,  liksom de större till-
byggnader och förändringar  som nu 
utfördes  på de äldre byggnaderna för 
offentligt  ändamål. 
Som vi sett beträffande  den privata 
träbebyggelsen under perioden hade 
det "rationalistiska" träbyggnadside-
alet med dess krav på ändamålsen-
lighet och på sanning i konstruktionen 
och material ännu inte slagit igenom. 
Det förefaller  som om man endast an-
vänt sig av stilens dekorativa element 
- snickarglädjen - men inte förstått 
den bakomliggande idén. Huvudbygg-
naderna vid gatan kläddes i stället 
med revetering eller panel med puts-
imiterande element, företrädesvis 
i italiensk renässansstil. Detsamma 
gällde de offentliga  byggnader arki-
tekterna Sandgren och Nordqvist rita-
de. Sandgrens skolhus från  året före 
branden hade ingen släktskap med de 
skolhus överintendentsämbetet i sina 
Normalritningar för  folkskolebyggna-
der propagerade för,  utan hade en fa-
sad i monumental nyrenässans med 
pilastrar, tempelgavlar och attika. 
Nordqvists fasad  för  teaterladan, 
"Thalias tempel", präglades av sam-
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77. Westerbottens enskilda banks första  bygg-
nad, uppförd  efter  ritning från  1877 vid Stor-
gatan i den nya västra stadsdelen. Foto från 
sekelskiftet,  VMU. 

ma strävan mot det monumentala och 
representativa. I detta syfte  offrades 
kravet på sanning. Blindfönster  och 
blinddörrar kom till användning, och 
överensstämmelsen mellan fasad 
och bakomliggande rumsindelning blev 
av underordnad betydelse. 

3 . 4 . 2 .2 Rådhuset 

Rådhusets yttre genomgick under pe-
rioden inte några förändringar  bort-
sett från  att tegeltaket byttes mot 
plåttak. Däremot föll  några av de 
funktioner  som rymts inom rådhusets 
väggar bort och andra tillkom. 

I telegrafens  barndom ålåg det kom-
munerna att ställa gratis lokal till 
telegrafverkets  förfogande,^  och of-
tast löstes detta på billigaste sätt ge-
nom att man upplät några rum i råd-
huset. (16) Till Umeå kom telegrafen 
1857 och den fick  då flytta  in i f  d 
lancasterskolans hus, som en gång 
varit tullhus. (17) 1880 flyttades  te-
legrafstationen  emellertid till råd-
huset och en "telefongalje"  restes på 
taket. 

Det berättas att det första  kaféet  i 

Umeå låg i rådhuset. Ända fram till 
stadens brand fungerade  dessutom 
rådhusets stora sal med sina tre bi -
rum som stadens förnämsta  festivi-
tetslokal. Här samlades man till 
musiksoaréer, välgörenhetsfester 
och baler. I synnerhet Oscarsdagen 
den 1 december firades  med en stor-
slagen bal. En av de sista välgören-
hetsfesterna  arrangerades här i mars 
1888 till förmån för  stadens nya klapp-
hus. (18) 

3 . 4 . 2 . 3 Kyrkan 

Omdömet om den lilla stadskyrkan ef-
ter förändringen  på 1850-talet var 
mycket positivt, och staden hade nå-
gonting att vara stolt över. Någon ny 
diskussion om att ersätta träkyrkan 
med en stenkyrka blev därför  aldrig 
aktuell. 

Under 1877 försågs  kyrkan som dit-
tills varit helt oeldad med en varm-
luftsanläggning,  calorifer,  som in-
stallerades i sakristian. (19) En ut-
och invändig restaurering företogs 
åren 1886-87, bland annat målades 
det inre med rikliga förgyllningar. 
(20) Då kyrkoherde Bexelius ansökte 
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om byggnadsnämndens tillstånd att 
få  mala om det yttre i samma vita 
färg  som kyrkan tidigare haft,  fick 
han emellertid avslag. Enligt bygg-
nadsstadgan fick  byggnader utvändigt 
inte målas med rent vit färg  - det 
kunde vara skadligt för  ögonen. (21) 
Kyrkan målades därför  i stället i en 
grå ton med vita hörnpilastrar och 
andra detaljer. 

På julaftonsmorgonen  1887, innan nå-
gon ännu hunnit till kyrkan, uppstod 
brand i värmeanläggningen, och kyr-
kan antändes och brann på 4 5 minuter 
ner till grunden (22), "ett hemskt 
men grant skådespel" för  att använda 
kyrkoherdens egna ord (bild 7 8). 

78. Kyrkbranden den 24 december 1887. Akva-
rel l i Umeå stadsförsamlings  ägo. 

3 .4 .2 .4 Missionshuset 

Den lågkyrkliga sammanslutningen 
Luthervännerna, eller Umeå missions 
vänner som de också kallades, ombil-
dades 1876 till Umeå missionsföre-
ning, som nu anslöt sig till Evange-
liska fosterlandsstiftelsen.  (23) Det 
lilla bönhuset på tomt nr 136 vid Bad-
stugatans södra sida som hade ägts 
av enskilda medlemmar såsom ett 
aktiebolag överlämnades i Missions-
föreningens  ägo. 1877-1878 genom-
gick bönhuset en fullständig  ombygg-
nad för  en kostnad av drygt 6. 000 kr. 

Inte heller bönhuset före  branden är 
bevarat i bild, men en viss upplys-
ning om dess utseende ger ombygg-
nadsritningen som återfunnits  i bygg-
nadsnämndens arkiv (bild 7 9), även 
om man inte kan vara säker på att 
ritningen verkligen följdes  i detalj. 
Ritningen är signerad av stadsbygg-
mästare G A Pettersson. (24) 

Det äldre bönhuset vars konturer 
framgår  av ritningen, ingår som ett 
litet rum i det nya stora missionshu-
set. Planen är nästan kvadratisk -
63 fot  bred (ca 18, 9 m) och 52 fot 
lång (ca 15, 6 m). Bönsalen har för-
dubblats till ytan, fått  två våningars 
höjd och försetts  med en påfallande 
djup läktare. Salen är orienterad i 
nord-syd -talaren skulle stå mot syd-
väggen med solen i ryggen. I botten-
våningen skulle enligt planen en rym-
lig bostadslägenhet ligga, och ytter-
ligare två vindsrum är inredda i 
övervåningen på vinden i omedelbar 
anslutning till läktaren. 

I det yttre avslöjas byggnadens kyrk-
liga ändamål framförallt  av de spet-
sigt avslutade, höga fönstren  i sydfa-
saden. I ena hörnet är missionshuset 
försett  med en öppen veranda i två 
våningar. Vindsvåningen får  inte dags-
ljus från  en rad småfönster  utmed 
långfasaden  efter  gängse mönster 
utan från  stora gavelfönster.  Över 
byggnaden vilar ett sadeltak med av-
valmade gavelspetsar. Ritningen ger 
ingen upplysning om hur fasaden  skul-
le utformas  och inte heller har några 
dekorationsdetaljer markerats, men 
tydligt är att syftet  med ombyggnaden 
inte var att ge missionshuset monu-
mentalare karaktär med arkitektonis-
ka medel. Huvudsaken har varit att 
skaffa  utökade och ändamålsenliga lo -
kaler för  församlingens  sammankoms-
ter och en lämplig bostad för  den ny-
anställde predikanten. Någon anslut-
ning till de stora centrala missions-
husens formspråk  kan inte heller mär -
kas. (25) 

Det tillbyggda missionshuset invigdes 
i juli 1878. Troligen förverkligades 
inte hela den planerade ombyggnaden, 
och först  så småningom inreddes de 
nya utrymmena. Predikantens bostad 
stod klar först  188 3 i övervåningen. 
1887 fullbordades  verandan i övervå-
ningen, och missionshuset försågs  med 
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7 9. Ritning till missionshusets ombyggnad, 
signerad 1877 av stadsbyggmästare G A Pet -
tersson. BN:s arkiv, VMU. 

105 



utvändig panel med liggande bräder i 
bottenvåningen och stående i övervå-
ningen. 

3 . 4 . 2 . 5 Läroverket och dess bygg-
nader 

Organisation och elevantal 

Som tidigare nämnts hade läroverket 
i Umeå 1858 omorganiserats från 
femklassigt  till 10-klassigt och fått 
namnet Umeå högre elementarläro-
verk. Från och med 1865 kunde man 
här avlägga studentexamen, och 187 8 
fick  skolan slutligen rangen av högre 
allmänt läroverk. (26) Undervisning-
en följde  läroverksstadgorna, men 
utom de många läroämnena stod 
sång, gymnastik och teckning på 
schemat ända från  år 1860. Lärover-
ket hade ett omfattande  bibliotek, en 
imponerande myntsamling och bety-
dande samlingar av studiematerial 
för  biologi- , fysik-  och kemiunder-
visningen. Allt detta gick tillspillo 
i stadsbranden 1888. 

Antalet elever fluktuerade  kraftigt, 
vilket till stor del lär ha berott på 
att borgarna under dåliga konjunktu-
rer inte ansåg sig ha rad att hålla 
pojkarna kvar i skolan. (27) 1858 var 
antalet läroverkselever 95 och tio år 
senare 229. Därefter  skedde en kraf-
tig minskning så att antalet 1874 var 
nere i 142 elever, men sedan steg 
kurvan brant till 252 år 1880, och 
man räknade optimistiskt med en 
fortsatt  stark ökning. I stället sjönk 
antalet lärjungar katastrofalt,  uppen-
barligen till följd  av lågkonjunkturen 
på 1880-talet, så att läsåret 1887-88 
endast 177 elever fanns  inskrivna 
vid skolan. 

Lärarstaben som sedan 1860-talet 
uppgick till fem ordinarie lektorer 
och åtta adjunkter, tog aktiv del i 
stadens kulturliv och även i kommu-
nalpolitiken, Skolan var statlig, och 
lärarlönerna gav staden en inte för-
aktlig skatteinkomst. Från kommu-
nens sida kunde läroverket därför 
räkna med en förmånlig  behandling. 
Vid skolans nybyggnad 1860 hade så-
ledes denna bidragit med halva kost-
naden, och samma generösa inställ-
ning rådde, när det efter  skolans 

starka expansion på 1870-talet blev 
aktuellt med ett nytt skolbygge. 

Gymnastikhuset 1865 

Det i förra  tidsavsnittet beskrivna lä-
roverkshuset hade uppförts  efter  rit -
ningar signerade 1856 av Axel Ny-
ström, och var som tidigare nämnts 
alldeles för  trångt redan då det invig-
des den 28 januari 18 60. Läget för-
bättrades något då skolans nya gym-
nastikhus stod klart på norra delen 
av skolhustomten år 1865. (28) Där 
fanns  nämligen utom gymnastiksal 
ett antal lärosalar, en kemisal, ett 
museirum och en lägenhet för  den ny-
anställde skolvaktmästaren. Gymna-
stikhuset var ett av stadens allra 
största trähus. Det var byggt på rek-
tangulär plan, 

Den stora gymnastiksalen i byggna-
dens mitt var försedd  med läktare 
och tjänstgjorde som skolans aula, 
men också som lokal för  offentliga 
konserter och föredrag.  Byggnadsrit-
ningarna hade gjorts upp av överin-
tendentsämbetet, men sedan de väl 
fastställts  av Kungl Maj:t, omarbeta-
des de i Umeå av löjtnant A R Hör-
neli, efter  stadsfullmäktiges  beslut 
att byggnaden skulle förlängas  två al-
nar och breddas fyra.  (29) Inga foto-
grafier  av byggnaden är kända och i 
överintendentsämbetets arkiv finns 
endast ett projekt till byggnaden från 
1862 bevarat. (30) På ett panorama-
fotografi  över staden 187 9 skymtar 
gymnastikhusets övre del ovanför  trä-
den i Döbelns park. Den långsträckta 
byggnadens fasad  mot söder livades 
av frontespiser  i vardera änden. Vi -
dare kan man utläsa att den var Ijus-
målad och täckt av ett plåttak. 
På 1860-talet föddes  idén att man ge-
nom att införa  vapenövningar och ex-
cercis i skolorna skulle kunna stärka 
folkförsvaret.  (31) Från och med nu 
blev sådana övningar ett viktigt mo-
ment i gymnastikundervisningen i så-
väl läroverken som folkskolorna.  Då 
läroverkets gymnastikhus i Umeå in-
vigdes den 6 november 1865, sjöng 
läroverksgossarna en sång, vars 
text författats  för  detta högtidliga 
tillfälle  av prosten A A Grafström. 
(32) Gymnastikundervisningens mål 
att fostra  ungdomen till landets för-
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svar kommer här tydligt till uttryck, 
i synnerhet i den sista versen som 
lyder: 
"För oss hvad tiden i sitt sköt 
må hvälfva  känner Gud allén. 
Står faran  upp, med mod den möt! 
Ej tungt blir vapnet i din hand, 
När bådet h ö r s / F ö r fosterland! '" 

ning att man fick  ekonomiskt stöd från 
stat och landsting. (36) Det nya läro-
huset skulle rymma omkring 500 ele-
ver - d v s dubbelt så många som det 
dåvarande antalet - och det skulle ha 
sin placering strax norr om planområ-
det på den s k Normansgärdan vid Bad-
stugatan, en tomt som efter  mycken 
diskussion inköpts för  ändamålet. (37) 

Ett nytt lärohus planeras 

Vid slutet av 1870-talet fann  man lo-
kalbristen för  läroverket vara out-
härdlig. Den enda utvägen att snabbt 
klara den akuta krisen var att hyra 
några rum i privathus i skolans när-
het, en lösning som man skulle 
tvingas tillgripa många gånger även 
senare i läroverkets historia. (33) 

Eftersom elevantalet bara fortsatte 
att öka stod det klart att läroverket 
snarast behövde en ny skolbyggnad. 
Vanligtvis hade respektive domkapi-
tel, d v s biskop och konsistorium, 
hand om planeringen av nybyggnader 
och ombyggnader av läroverkshusen, 
men enligt läroverksstadgan 1878 kun-
de dessa förberedelsearbeten  alter-
nativt ske i stadsfullmäktiges  regi, 
nämligen i de fall  då staden själv 
skulle bekosta byggnaden. (34) Dom-
kapitlet hade då endast som uppgift 
att granska redan färdigställda  rit-
ningar och kostnadsberäkningar och 
vidarebefordra  dessa till sin över-
myndighet i byggnadsfrågor,  överin-
tendentsämbetet, för  eventuell fast-
ställelse av Kungl Maj:t. 
Det var denna alternativa procedurväg 
läroverkets dåvarande rektor, den 
mångsidige och rikt begåvade Johan 
Johansson, valde, då han i stället för 
att vända sig till domkapitlet i Härnö-
sand 1879 gick in till magistraten och 
stadsfullmäktige  i Umeå med en fram-
ställning om att läroverket behövde 
nya lokaler , och att därför  antingen 
det gamla skolhuset måste byggas ut 
eller ett nytt uppföras.  (35) Han för-
litade sig tydligen på stadens av tradi-
tion välvilliga inställning till "storsko-
lan". 

En förundersökning  visade att det gam-
la skolhuset inte gick att bygga om, 
och därför  beslöt stadsfullmäktige  vå-
ren 1881 att läroverket skulle få  ett 
nytt skolhus i sten, under förutsätt  -

I mars 1881 tillsatte stadsfullmäktige 
i Umeå en byggnadskommitté med rek-
tor Johansson som ordförande  (38); 
och i december 1883 kunde denna till 
sina uppdragsgivare överlämna resul-
tatet av sitt arbete i form av detalj-
och arbetsritningar samt kostnadsbe-
räkning till ett projekt som vunnit 
Kungl Maj:ts gillande. (39) Den ekono-
miska sidan av saken var emellertid 
ännu ett olöst problem. Staden hade 
redan spenderat nästan 100. 000 kro-
nor på inlösen av tomtmark för  skol-
byggnaden och kunde inte ensam klara 
av hela byggnadskostnaden, som be-
räknats till 225. 000 kronor exklusive 
värmeanläggningen. (4 0) Landstingets 
anslag uppgick inte till mer än 25. 000 
kronor, och när staden slutligen den 
30 december 1883 fick  avslag på sin 
ansökan om statsanslag i form av lån 
och bidrag utan återbetalningsskyl-
dighet, blev detta dödsstöten åt hela 
byggnadsföretaget. 

Anledningen till denna bristande för-
ståelse från  statsmakternas sida var 
att domkapitlet i Härnösand i sitt ytt-
rande hade ställt sig starkt kritiskt 
till det föreslagna  läroverkshuset. 
(41) Byggnaden ansågs vara för  stort 
tilltagen, inte minst gällde detta sam-
lingssalen. Dessutom borde man ha 
valt det gamla beprövade kakelugns -
systemet och inte den moderna varm-
luftsanläggning,  man bestämt sig för. 

Det förefaller  som om man i domka-
pitlet ansåg att rektor Johansson och 
läroverksbyggnadskommittén i Umeå 
agerat alltför  självständigt, och det 
är tydligt att kontakterna med Härnö-
sand under planeringsskedet varit 
bristfälliga.  Annars hade man på ett 
mycket tidigare stadium kunnat beak-
ta de synpunkter, som nu kom att 
kullkasta hela projektet. De redan 
fastställda  ritningarna som kostat 
staden ca 3.000 kronor ansågs knap-
past möjliga att arbeta om och därför 
lades hela läroverksbyggnadsfrågan 
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på is. (42) Under dessa omständighe-
ter var det närmast lyckligt att anta-
let lärjungar vid skolan, tvärtemot al-
la prognoser på 187 0-talet, kraftigt 
sjönk i stället för  ökade under följan-
de decennium. 

Någon månad före  stadsbranden den 
25 juni 1888 tillsatte kollegiet en 
kommitté som på nytt trots allt skul-
le undersöka möjligheterna att få  till 
stånd ett läroverkshus av mindre di-
mensioner med utgångspunkt från  de 
ritningar man hade. (4 3) Kommittén 
hade inte hunnit avsluta denna upp-
gift  förrän  läroverkets skolhus och 
gymnastikhus blev lågornas rov, och 
frågan  kom i ett helt nytt läge. 

Skolhusprojektet på 1880-talet var så-
ledes ett misslyckande, men det hade 
ändå något gott med sig. Den grund-
liga erfarenhet  i byggnadsfrågor  som 
rektor Johansson skaffade  sig i läro-
verkets byggnadskommitté i början 
av 1880-talet skulle bli staden till 
stor nytta några år senare, då Jo-
hansson som stadsfullmäktiges  ordfö-
rande mer eller mindre direkt fick 
leda arbetet med stadens återuppbygg-
nad efter  branden 1888. Han hann ock-
så innan han avled 1901, vara med om 
att inviga ett nytt läroverkshus. 

Beskrivning av projekten 

Även om det projekterade läroverks-
huset stannade på papperet finns  det 
anledning att här beskriva det litet 
närmare, eftersom projektet kom att 
inverka på hur det nya läroverkshuset 
byggdes efter  branden 1888. Hela 
ärendet kan i detalj följas  i bevarade 
protokoll, handlingar och byggnadsrit-
ningar, men i detta sammanhang skall 
endast de viktigaste punkterna tas upp. 

Några normer för  hur läroverkshus 
borde vara inrättade fanns  inte under 
1800-talet. Läroverksstadgan 1878 
angav endast att lärorummen borde 
"vara tillräckliga till antal och rym-
lighet". (44) Brevledes kontaktade 
därför  rektor Johansson sina kollegor 
vid minst 13 andra nybyggda svenska 
läroverk för  att få  del av deras erfa-
renheter av hur läroverk borde vara 
planerade och inredda, och vilken 
uppvärmningsmetod som var den bäs-

ta. (45) Med stöd av detta material 
upprättade sedan byggnadskommittén 
och kollegiet ett byggnadsprogram för 
det nya läroverket i Umeå. 

Enligt programmet skulle byggnaden 
rymma 20 klassrum av varierande 
storlekar för  sammanlagt 520 elever. 
Som beräkningsgrund för  klassrum-
men skulle man ha 20 kvadratfot  och 
300 kubikfot  per elev, d v s samma 
norm som från  officiellt  håll av hygi-
eniska skäl ställts upp för  folkskole-
byggnadernas skolsalar. (46) 

De andra läroverkshusen rymde, en-
ligt vad Johansson erfarit,  i allmän-
het särskilda ämnesrum för  fysik, 
kemi, geografi  och naturhistoria, och 
denna praxis skulle följas  även i det 
läroverk som nu projekterades för 
Umeå. Ett biblioteksrum skulle in-
rättas för  boksamlingen och ett musei-
rum för  övriga samlingar. Kollegie-
rum, rektorsexpedition och vaktmäs-
tarebostad skulle också finnas,  och 
slutligen skulle den nya skolbyggna-
den rymma ritsal, musiksal och en 
aula med plats för  ca 1. 000 personer. 
Denna stora samlingssal skulle få 
dubbla funktioner.  Den skulle inte ba-
ra tjäna skolans behov, utan också 
upplåtas som lokal för  konserter, fö-
redrag och andra kulturella evene-
mang. för  allmänheten. Salen i läro-
verkets gymnastikhus hade nämligen 
under senare år visat sig alltmer o -
tillräcklig. (47) 

I april 1881 sändes byggnadsprogram-
met till arkitekt Axel Kumlien i Stock-
holm, vilken på rekommendation av 
läroverksrektorn i Gävle erbjudits 
ritningsarbetet. (48) Axel Kumlien 
(1833-1913) drev en arkitektbyrå till-
sammans med sin bror Hjalmar 
(1837-1897) (49)/oc.h de står båda för 
en mycket rik produktion av såväl pri -
vata som offentliga  byggnader, skolor, 
sjukhus, banker och hotell. Malmö 
högre allmänna läroverk från  1877 är 
kanske deras mest kända skolbyggnad. 
(50) 

Kumliens första  skisser till lärover-
ket i Umeå daterar sig från  sommaren 
1881. Enligt dessa skulle byggnaden 
uppföras  i tre våningar på en sluten 
rektangulär grundplan. På förslag 
från  byggnadskommittén samlade 
Kumlien lärosalarna på ömse sidor 
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om en central ljusgård på samma 
sätt som Helgo Zettervall gjort vid 
Norra latinläroverket i Stockholm 
(1876-1880). (51) Som huvudfasad 
med ingång till skolan tjänade den 
södra kortsidan som vette mot Bad-
stugatan (bild 80). De flesta  skolsa-
larna fick  därmed öster- eller väs-
terbelysning, vilket bedömdes vara 
en fördel. 

Under hösten 1881 ändrade stadsfull-
mäktige sitt tidigare beslut om den 
planerade skolans storlek och läge. 
(52) Man skulle nu nöja sig med ett 
skolhus för  400, i stället för  drygt 
500 elever, och aulan skulle ges 
mindre dimensioner. Normansgärdan 
hade vid grundundersökningar befun-
nits vara olämplig som byggnadsmark, 
och ett bättre alternativ vore att ut-
vidga den gamla skoltomten vid Kyr-
kotorget genom inköp av granntomter-
na i öster och där lägga det nya läro-
verkshuset. 

Kumlien arbetade om sin skiss efter 
dessa ändrade premisser , men hu-
vudidén med en rektangulär huskropp 
med den södra gavelsidan som huvud-
fasad  och med klassrummen kring en 
central ljusgård bibehölls också i de 
alternativa projekten under våren 
1882 (bild 81). 

Som sakkunnig för  att granska Kumli-
ens projekt hade byggnadskommittén 
anlitat ingenjör och arkitekt Johan 
Nordqvist, som just flyttat  till staden. 
Denne kom att med sin vederhäftiga 
kritik starkt påverka projektet under 
arbetets gång. Bland annat påpekade 
han att Kumliens skolhus inte passa-
de på den nya tomtplats stadsfullmäk-
tige utsett, eftersom skolgården nu 
bredde ut sig väster om byggnaden, 
och denna därför  borde ha sin huvud-
fasad  åt detta väderstreck. (5 3) 

I ett nytt förslag,  som blev klart 
sommaren 1882 vände Kumlien av 

80. Projekt till nytt läroverkshus i Umeå. F ö r -
slag till huvudfasad  mot Bastugatan, signerat 
av A Kumlien i juli 1881. Läroverkets arkiv, 
Östra gymnasieskolan. 

109 



81. Dito. Planer tillhöriga Kumliens förslag 
från  maj 1882. Läroverkets arkiv, Östra gym-
nasieskolan. 

denna anledning helt på byggnadskrop-
pen så att dess västra långsida blev 
huvudfasad  med ingången placerad i 
mittaxeln. (54) Klassrummen ligger 
i detta projekt inte längre kring en 
ljusgård utan öster och väster om en 
korridor i byggnadens mitt på ett mer 
konventionellt sätt. Aulan har place-
rats i en kraftig  utbyggnad med absid 
mot Kansligränden i öster. 

Också detta förslag  fick  Nordqvist i 
uppdrag att granska. I samråd med 
byggnadskommittén ändrade han Kum-
liens skiss på flera  väsentliga punk-
ter. (55) Dels arbetades entrépartiet 
mot skolgården om, dels ändrades 
aulans läge, så att den kom att ligga 
i byggnadens längdriktning och delvis 
innesluten i denna. På så sätt kunde 
utbyggnaden reduceras så att skolan 
fick  en mer sluten form,  vilket sades 
vara fördelaktigt  ur värmeekonomisk 
synpunkt. 

Under år 1883 utarbetade Axel Kumli-
en tillsammans med sin bror Hjalmar 
huvudritningar till läroverkshuset, 
och dessa fastställdes  av Kungl Maj:t 
under hösten samma år. I december 
var slutligen alla detalj- och arbets-
ritningar klara. (5 6) 

Huvudritningarna till Kumliens pro -
jekt saknas - enligt tidningen Ume-
bladet gick de upp i rök i stadsbran-
den (57) - men detalj- och arbetsrit-
ningarna har återfunnits  i lärover-
kets arkiv. 

Enligt planen (bild 82) skulle skolhu-
set efter  detta projekt ha blivit 224 
fot  (ca 67, 2 m) långt och 69 fot  (ca 
20, 7 m) brett. Utbyggnaden sticker 
inte ut mer än ca 33 fot  (ca 9, 9 m). 
Den upptas i bottenvåningen av mu-
siksalen och i de båda övre våningar-
na av aulan och dess läktare. I denna 
sal är talarstolen placerad utmed 
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HOCRE ALliMÄKA LÅROYERKIT 1 UMEÅ. 
Atktmbiinj till rinin̂tn I tr. ufliV 

82. Arbetsritning till det förslag  av Kumlien 
som fastställdes  hösten 1883. Plan över vå-
ningen 1 trappa upp. Mimerskolans arkiv. 

den östra långsidan. Mittkorridoren 
går genom hela byggnadens längd och 
får  direkt belysning från  fönster  i 
vardera änden. 

Detaljritningen av fasaderna  (bild 83) 
ger alla möjligheter att läsa ut hur 
exteriören skulle utformas.  Kumli-
ens läroverk för  Umeå skulle ha bli -
vit ännu ett i den långa rad av "renäs-
sansläroverk" som tillkom i Sverige 
under 1870- och 80-talen. (58) Den 
rektangulära huskroppen skulle upp-
förts  i tre våningar och artikulerats 
av en mittrisalit och två sidorisaliter. 
De putsade fasaderna  visar stor lik-
het med det just fullbordade  Norra la-
tinläroverket i Stockholm, till vilket 
Helgo Zettervall i sin tur hämtat före-
bilder från  palatsarkitekturen i ung-
renässansens Florens, från  byggnader 
av Palazzo Medicis typ. (59) 

På umeläroverkets fasader  märks en 
påverkan från  detta håll bland annat 
i utformningen  av fönstren.  De är så 
gott som alla rundbågiga och i botten-
våningen och översta vaningen har av-
lastningsbågar markerats i den putsa-
de murytan. Mellan de tätt sittande 
fönstren  är muren rustikbehandlad -
kraftigare  i bottenvåningen, tunnare 

i de båda övre våningarna. Ett karak-
teristiskt stildrag är också den starkt 
framspringande  konsolburna takgesim-
sen som kröner byggnaden. 

Mittrisaliten i västfasaden  har inte 
särskilt kraftigt  språng, men är hög-
re än byggnaden i övrigt. Den har 
också betonats genom fönstrens  grup-
pering och utformning.  I synnerhet 
den översta våningens fönster,  parvis 
ställda under en sammanfattningsbåge, 
är ett omisskännligt lån från  floren-
tinsk ungrenässans. 

Överensstämmelsen mellan fasaden 
och den inre rumsdispositionen är 
god, och blindfönster  har inte tillgri-
pits annat än på samlingssalens fasad 
mot öster. 

En sektion visar att också interiören 
skulle fått  en mycket rik utformning  . 
efter  den italienska renässansens 
formschema (bild 84). I all synnerhet 
är aulan på ritningen rikt dekorerad 
med allehanda lister, pilastrar, prakt-
fulla  dörrar och ett utsirat kassettak. 

För värmesystemet hade Kockums 
mekaniska verkstads AB i Malmö an-
litats. I januari 1884 kunde firman 
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83. Det fastställda  förslaget.  Arbetsritning 
till fasadens  utformning.  Mimerskolans arkiv. 

presentera färdiga  ritningar till hur 
varmlufts-  och kalluftskanalerna  skul-
le dragas i väggarna. Men då var det 
redan för  sent, eftersom staden just 
fått  avslag på sin ansökan om statsbi-
drag till skolhuset. 

Läroverkshusen utvecklades under 
1800-talet till monumentalbyggnader, 
som med sin yttre utformning  skulle 
stå som symboler för  det värdefulla 
bildnings stoff  dessa skolor hade att 
förmedla.  (60) Samma ambitioner 
ligger bakom det projekt till läro-
verkshus i Umeå som byggnadskom-
mittén med arkitekterna Kumliens 
hjälp nu arbetat fram.  Läroverket 
skulle om det uppförts  efter  deras 
ritningar blivit stadens ojämförligt 
mäktigaste byggnad. Med sina tre vå-
ningar skulle den fått  en höjd av 62 
fot  (ca 18, 6 m) från  marken till tak-
foten,  vilket var avsevärt högre än 

långhuset på kyrkan strax intill. Med 
sina dimensioner skulle byggnaden 
helt ha brutit sönder den låga skalan 
i trästaden Umeå. 

3 . 4 . 2 . 6 Läroverket för  flickor 

Högre undervisning för  flickor  starta-
des i Umeå 1871. Skolan drevs i pr i -
vat regi med statligt stöd från  och 
med 1874, och den fick  1880 rangen 
av elementarläroverk för  flickor  med 
fyra,  senare sex klasser. (61) Skolan 
hade ingen egen byggnad, utan hyrdes 
1882 på stadens bekostnad in i den 
s k Lundmarkska gården. Denna låg 
på tomt nr 4 2 vid Storgatans norra 
sida inte långt från  Kyrkotorget, 

Fotografier  av byggnaden saknas, 
men en ritning i byggnadsnämndens 
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84. Det fastställda  förslaget.  Arbetsritning 
med sektion av samlingssalen. Mim er sko lans 
arkiv. 

arkiv från  1885, då skolan försågs 
med en stor veranda mot gården, ger 
vid handen att den Lundmarkska gar-
den var en tvåvåningsbyggnad försedd 
med en kraftig  profilerad  taklist och 

troligen täckt av ett flackt  valmtak (se 
bild 54). Enligt ett brandförsäkrings-
brev var byggnadens planmått 88, 5 x 
35,  5 fot  (ca 26, 6 x 10, 7 m) och dess 
höjd 36 fot  (ca 10, 8 m). 
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3 . 4 . 2 . 7 Folkskolan och dess bygg-
nader 

Folkskoleundervisningens villkor 

Under 1860-talet ersattes så små-
ningom det gamla växelundervisnings-
systemet av en ny metodik, som mer 
tog fasta  på att utveckla lärjungarnas 
själsförmögenheter.  Den mekaniska 
innötningen av lärostoffet  ansågs för-
kastlig, och i stället infördes  hem-
läxor med noggranna genomgångar och 
förklaringar.  (62) 

I Umeå fick  de nya ideérna insteg i 
och med att ett nytt reglemente antogs 
1873 efter  fem års förarbeten.  (63) 
Samma år kom folkskolan  för  flickor 
under skolrådets uppsikt, och regle-
mentet kom att gälla för  såväl den ena 
som den andra skolan, liksom för  den 
förberedande  avdelningen, småskolan, 
där flickor  och pojkar undervisades 
gemensamt sedan dess början 1866. 

Målsättningen med undervisningen 
skulle nu vara att väcka barnets inne-
boende nyfikenhet  och lust att lära. 
Som pedagogisk metod rekommende-
rades läraren att låta "barnen komma 
i åtnjutande af  hans omedelbara under 
visning". För att detta skulle kunna 
genomföras  krävdes naturligtvis ett 
begränsat antal elever per klass, min 
dre klassrum och flera  lärare, men i 
Umeå liksom på så många andra stäl-
len vände man på öret när det gällde 
den obligatoriska undervisningen, och 
lärare och lokaler utnyttjades till 
bristningsgränsen. (64) 1875 anställ-
des emellertid en andra lärare vid 
folkskolan  för  gossar. 

På grund av sitt ursprung ur fattig-
skolan hade folkskolan  fran  början låg 
social status (65), men dess anseende 
steg och vid tiden för  branden gick 
barn från  alla samhällsgrupper där 
tillsammans, åtminstone i de lägre 
klasserna. De bättre bemedlades 
barn fick  efter  de förberedande  åren 
fortsätta  vid något av stadens läro-
verk - för  barn ur de lägre samhälls-
skikten fick  småskolans två och folk-
skolans fyra  årskurser i allmänhet 
räcka. Ett värdefullt  komplement 
till folkskolan  blev fr  o m 187 9 folk-
skolelärarinneseminariets övnings-
klasser, som kunde ta emot ca 60 

barn. Denna skola räknades som "fi-
nare" än folkskolan,  och de flesta  av 
stadens välbärgade familjer  föredrog 
att placera sina barn där, i synnerhet 
flickorna. 

Normalritningar för  folkskolebyggna-
der 

Siljeströms propaganda för  bättre 
folkskolehus  bar frukt  på 1860-talet, 
då riksdagen 1862-63 beslöt att ge 
överintendentsämbetet i uppdrag att 
utarbeta normalritningar för  folksko-
lebyggnader, vilka utkom i en första 
upplaga 1865. (66) Många av Silje-
ströms idéer går igen i den text som 
åtföljer  ritningarna. I skriften  pre-
senterades åtta förslag  till skolhus, 
alla försedda  med lärarbostad och av-
sedda främst  för  landsbygden. Vem 
som är upphovsman till ritningarna 
är inte känt, men under den period 
skriften  utarbetades var Axel Nyström 
och hans systerson, den välkände ar -
kitekten Fredrik Scholander, de do-
minerande arkitekterna inom ämbets-
verket, och deras krav på ändamåls-
enlighet och sanning i konstruktion 
och material i arkitekturen lyser ige-
nom såväl i ritningarna som i detalj-
anvi sningarna. 

I texten rekommenderas exempelvis 
att skolhusets skolsal och dess lärar-
byggnad skall "framstå  i byggnadens 
yttre som serskilda, men till en bvgg-
nadsgrupp sammanbundna partier' . 
(67) Exteriören skall således snarare 
framhäva  än dölja den inre disposi-
tionen. Beträffande  skolhusens arki-
tektoniska behandling står att läsa, 
att de inte får  "sakna en viss värdig-
het i sitt yttre, men måste likväl i 
möjligaste motto enkelt behandlas". 
"Rik och dyrbar arkitektonisk ut-
styrsel" är således inte lämplig. I 
stället skall man söka ge byggnaden 
vackra proportioner och se till att 
"orneringen okonstladt härledes ur 
konstruktionen". 

Bland 1865 års normalritningar finns 
endast två skolhus av trä, av vilka 
ett återgives här (bild 85). Genom va-
rierad fönsterstorlek  avslöjas skol-
salens respektive lärarbostadens pla-
cering. Panelen är enkel och består 
av ett sockelparti med liggande brä-
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85. Skolhus av trä med lärarbostad och skol -
sal för  50 barn. Ur Normalritningar till folk-
skolebyggnader, 1865. 

der upp i höjd med fönstrens  neder-
kant och därefter  ett övre fält  med 
stående bräder. För samtliga skolhus 
oberoende av material förespråkades 
det starkt utskjutande taket med syn-
liga sparrändar, schweizerstilens 
takform. 

Att döma av plan- och fasadritningar-
na skulle skolhusen av trä uppföras 
av liggtimmer med bibehållna utknu-
tar - ett arkaiserande drag som ock-
så återfanns  på Nyströms skolhus i 
Umeå, ritat 1856. Konstruktionen be-
tonas i exteriören av smala knutlådor, 
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som ger fasaderna  en fast  inramning. 
Men detta är en paradox, eftersom 
den enda träbyggnadsmetod som re -
kommenderas i den åtföljande  texten 
är timring med stående timmer, en 
metod som inte ger några knutar alls. 

Beträffande  skolhusens inredning och 
utrustning bygger textavsnittet till 
stor del på Siljeströms idéer. 

1878 utgavs en utvidgad upplaga av 
Normalritningar för  folkskolebyggna-
der. De punkter som här har tagits 
upp från  den första  upplagan gick o r -
dagrant igen i den andra, men antalet 
exempel är flera  och formspråket  nå-
got mer varierat. Av de 1 2 exemplen 
på skolhus i trä har ingen längre be-
varade utknutar, men nu tas liggtim-
merkonstruktionen upp som alterna-
tiv i texten. (68) 

86. Skolhus av trä med lärarbostad och skolsal 
för  64 barn. Ur Normalritningar till 
folkskolebyggnader,  1878. 
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Som yttre väggbeklädnad för  skolhus 
av trä rekommenderades revetering 
eller brädfodring.  Fasadritningarna 
visar endast förslag  till det senare 
alternativet (bild 86). Panelerna är 
enkla och består huvudsakligen av 
liggande fasspontade  bräder inrama-
de av stående släta knutbräder. Ståen-
de bräder kommer till användning på 
gavelröstena och ibland även på ett 
nedre väggfält  under fönstren.  Den 
liggande sockelpanelen lyser nu emel-
lertid med sin frånvaro. 

Om det således finns  vissa stilmässi-
ga olikheter mellan panelerna i de bå-
da upplagorna av Normalritningar för 
folkskolebyggnader,  är taket dock 
fortfarande  detsamma: ett lätt sadel-
tak med kraftigt  språng. 

1878 års Normalritningar för  folksko-
lebyggnader gällde som norm ända 
till 1920 (69),men de mönsterrit-
ningar och byggnadsbeskrivningar 
till skolhus för  småskolor och mindre 
folkskolor  som där presenterades 
följdes  sällan i detalj. Byggnadskost-
naderna ansågs bli för  höga och de fö-
reslagna skolhusen skilde sig alltför 
mycket från  den lokala byggnadstra-
ditionen. 

Folkskolehusen i Umeå 

Diskussionerna om folkskolebyggna-
dernas utformning  nådde uppenbarli-
gen småningom också Umeå. Då folk-
skolans flickor  skulle få  ett eget skol-
hus 1865 (s 60 ) (70)^bestämdes att 
detta (såsom Siljeström rekommende-
rat) skulle ligga på en framträdande 
plats och förses  med ett prydligt ytt-
re. Flickskolehuset uppfördes  i en 
byggnadsstil som inte var överdrivet 
monumental, utan snarare anknöt 
till de större bostadshusen i staden 
samt till herrgårdar och boställen i 
trakten. 

Tack vare sitt läge uppe på älvbrin-
ken intill kyrkan syns skolhuset tyd-
ligt på panoramafotografierna  av sta-
den på 1870- och 80-talen (bild 87). 
Dessutom har ett projekt till byggna-
den återfunnits  i kyrkans arkiv (bild 
88). (71) Ritningen är inte signerad, 
men troligen är den utförd  av kommi-
nister J A Linder, som hade kyrko-

87. Folkskolehuset för  flickor  vid Sjögatan 
strax väster om kyrkan. Detalj ur panorama-
fotografi  från  1879. 

stämmans uppdrag att lämna förslag 
till byggnaden. (72) 

På ritningen ser vi att flickornas 
skolhus skulle uppföras  i en våning t 
och att den skulle rymma en stor skol-
sal och en slöjdsal, samt i sin östra 
del lärarinnans lägenhet om tre rum 
och kök. Dessa båda skilda funktioner 
kommer emellertid inte till synes i 
fasaden  - fönstren  är lika stora vare 
sig de hör till skolsalen eller till bo-
stadsdelen. Därigenom skiljer sig 
"flickskolan"  från  skolhusen i över-
intendents ämbetets normalritningar 
från  samma år. 

På fasadritningen  domineras huvudfa-
saden mot Sjögatan i norr av en bred 
risalit. På fotografiet  har byggnaden 
denna utformning  även åt söder. Fön-
strens och fasadens  utformning  visar 
att man inte helt följde  projektet. 

I tio år stod skolhuset utan fasadbe-
klädnad, men sommaren 187 5 försågs 
den med revetering. (73) Detta var 
avsevärt dyrare än enkel brädfodring 
och rödfärgning,  men det ansågs ändå 
motiverat eftersom skolhuset var en 
offentlig  byggnad, "fristående  och med 
i ögonen fallande  läge" samt uppfört 
"i prydlig stil". Att reveteringstekni-
ken inte var alltför  vanlig i staden 
framgår  av att stadsbyggmästare 
Pettersson fick  i uppdrag att "från 
andra orter, der större kännedom 
och erfarenhet  än här funnes,  inhämta 
upplysning om ändamålsenligaste sätt 
rörande revetering". Pettersson kom 
fram till att det var bättre att använda 
ribbor än pinnar för  att få  bruket att 
fästa  vid väggen, och under somma-
ren 1875 reveterades skolhuset efter 
denna metod och målades i en ljus grå 
färg. 
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De officiella  normalritningarna fick 
inte heller någon betydelse då "folk-
skolehuset för  gossar" på tomterna nr 
114 och 115 från  1853 skulle byggas ut 
med ytterligare en skolsal och förses 
med vindsvåning sommaren 1885 (74) 
(bild 89). Att döma av den bevarade 
ombyggnadsritningen avsåg man i stäl-
let att rätta sig efter  den befintliga 
byggnaden. Även efter  förhöjningen 
skulle skolan ha samma flacka  valm-
tak som tidigare och inte det långt ut-
skjutande schweizertak som rekommen 
derades i det officiella  trycket. I nord-
fasaden  har två blindfönster  satts in, 
vilket också stred mot det sannings-
krav som kommer till uttryck i samma 
skrift,  men väl stämmer överens med 
det lokala byggnadsskicket vid denna 
tid. 

För inträde i folkskolan  krävdes vissa 
förkunskaper  både av gossarna och 
flickorna.  Den förberedande  undervis-
89. Folkskolehuset för  gossar . Ombyggnads-
ritning av G A Pettersson från  1885. BN:s a r -
kiv, VMU. 

ningen gavs i hemmen, tills den förs-
ta småskolan inrättades i Umeå 1866. 
Den inrymdes i det gamla telegrafhu-
set, d v s lancasterskolans f  d skolhus 
i Västra Esplanadens södra ände (tomt 
nr 26). (75) Vid tiden för  branden 1888 
hade ytterligare tre småskolor tillkom-
mit i olika delar av staden, men ingen 
av dessa disponerade någon egen bygg-
nad. I början av juni 1888 hade kyrko-
stämman emellertid fattat  ett princip-
beslut att ett nytt skolhus med två sa-
lar för  småskolebarn och två för  folk-
skolebarn skulle byggas i västra stads-
delen, närmare bestämt på tomt nr 
173 (nuv tomt nr 2 i kv Ask), som då 
var i stadens ägo. (76) Någon lärarbo-
stad skulle byggnaden inte innehålla. 

Ritningarna till skolhuset låg redan 
klara, och man väntade bara på en 
kostnadsberäkning från  arkitekten C 
Fr Sandgren, innan man fattade  det 
slutliga avgörandet om skolhusets 
byggande. 
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Men stadsbranden den 25 juni 1888 
satte punkt för  projekteringen, och 
Sandgrens skolbyggnad kom att stanna 
på papperet. Som vi ska se fick  skol-
husfrågan  en helt annan lösning efter 
branden. 

Den här återgivna fasadritningen  (bild 
90a) (77) till den planerade folk-  och 
småskolan visar en envåningsbyggnad 
av trä med en rikt dekorerad nyrenäs-
sanspanel, artikulerad av mittrisalit 
och sidorisaliter. De fyra  skolsalarna 
ligger i byggnadens mittkropp, medan 
sidopartierna rymmer tamburer och 
ingångar för  folkskolans  respektive 
småskolans klasser (bild 90b). 

Några yttre drag från  överintendents-

90. Projekt till skolhus för  folk-  och småsko-
lorna på tomt nr 173 (kv Ask 2), signerat av 
C Fr Sandgren i maj 1888. - a. Ritning till 
fasaden  mot Bastugatan. - b. Plan över bot-
tenvåningen. 

ämbetets normalritningar står inte att 
finna  i Sandgrens skolprojekt, vilket 
annars legat nära till hands eftersom 
skolan hade samma dimensioner som 
skolhusen i dessa. I stället hör projek-
tet samman med den utveckling mot 
det monumentala, som de stora skol-
husen i städerna uppvisar under 1800-
talets senare del. (78) 

3 .4 .2 . Folkskolelärarinnesemina-
riet 

För att råda bot mot den svåra lärar-
bristen i Norrland beslöt statsmakter-
na 187 8 att ett folkskolelärarinnese-
minarium skulle inrättas i denna lands-
ända, vilket var att föredra  framför 
att bygga ut de seminarier som fanns 
söderut. Endast lärarinnor födda  och 
uppväxta i Norrland kunde förväntas 
klara av de svåra arbetsförhållanden 
som rådde där med milslånga resor 
mellan trånga, iskalla skollokaler. 
(79) 
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Såväl Umeå som Härnösand var ange-
lägna om att få  den nya skolan och er -
bjöd gratis tomtmark för  seminariet, 
men Umeå tog hem segern i konkur-
rensen, och seminariet kunde börja 
sin verksamhet höstterminen 1879. 
De första  åtta åren var skolan inrymd 
i olika tillfälliga  lokaler, bland annat 
i före  detta gästgivargården, Storga-
tan 33, i stadens västra del. 

Under tiden diskuterades i stadsfull-
mäktige vilken tomt som skulle vara 
den lämpligaste för  den nya semina-
riebyggnaden. Övriga skolbyggnader 
låg ju österut i trakten kring kyrkan. 
Men för  folkskolelärarinneseminariet 
utsågs i stället ett kvarter mellan 
Storgatan och Kungsgatan i västra 
stadsdelen, bland annat med motive-
ringen att "läroverk för  flickor  för  så 
vidt ske kan ej bör förläggas  uti när-
heten af  läroverk för  ynglingar och 
gossar". (80) 

Domkapitlet i Härnösand hade ansva-
ret för  byggnadsfrågan,  och på dess 
begäran gjordes en utredning av 
grundförhållandena  på den föreslagna 
tomten. (81) Marken visade sig vara 
mycket sumpig, men efter  en dräne-
ring på stadens bekostnad kunde grun-
den till den nya seminariebyggnaden 
läggas 1886. Hösten 1887 stod skolan 
invigningsklar. Den hade då kostat 
79. 000 kr av vilken summa staten bi-
drog med 75. 000 kr. 

Ett förslag  till normalritning för  se-
minariebyggnader hade publicerats 
redan 1867. Enligt detta skulle skol-
huset lämpligen uppföras  i en kompakt 
byggnadskropp i tre våningar och med 
en kraftig  polygon utbyggnad för  sam-
lingssalen på byggnadens baksida. Här 
preciserades även de utrymmen skolan 
borde innehålla. (82) 

Folkskolelärarinneseminariet i Umeå, 
som uppfördes  efter  ritningar signe-
rade i augusti 1884 av umearkitekten 
Johan Nordqvist, fick  en helt annan 
utformning  och inredning. (83) Nord-
qvist .hade skaffat  sig erfarenhet  av 
en liknande byggnadsuppgift  strax in-
nan, då han medverkade vid projekte-
ringen av det nya läroverkshuset. 
Hur självständigt han bidragit till se -
minariets utformning  är svart att ut-
tala sig om, eftersom den diskussion 

som föregick  dess tillkomst inte stu-
derats i detta sammanhang. (84) Fö l -
jande redogörelse för  byggnaden är 
därför  på intet sätt uttömmande. 

Enligt uppgift  skall folkskolelärarin-
neseminariet i Umeå ha varit det s is -
ta av den äldre typen, där ännu rek-
torsbostad och gymnastiksal skulle 
samsas om utrymmet med lärosalar, 
bönsal och bibliotek. (85) Bättre 
plats blev det först  efter  1908, då 
rektorn flyttat  ut ur byggnaden. Läro-
salar och andra rum var förlagda  norr 
och söder om en mittkorridor (bild 
91a-b). Gymnastiksalen låg i botten-
våningen i byggnadens västra del, me -
dan rektorns bostad låg i dess östra 
och i övervåningen. 

Folkskolelärarinneseminariets ny-
byggnad blev en av stadens få  sten-
byggnader före  branden. Tomten låg 
utanför  brandområdet, och byggnaden 
står fortfarande  kvar. Exteriören ka-
rakteriseras av en sober nyrenässans-
stil med slätputsad muryta och pilas-
trar och listverk i relativt tunn relief 
(bild 92). Bottenvåningen är rustice-
rad och utformad  som sockelvåning. 
Taket är flackt  och valmat och kröns 
av en liten överbyggnad. En bred 
mittrisalit dominerar sydfasaden. 
Bakom dess fem höga rundbågiga 
fönster  låg skolans samlingssal. 

Byggnaden kom att gå skiftande  öden 
till mötes. Efter  stadsbranden 1888 
fick  den under en kortare period fun-
gera både som postkontor och kyrka, 
och skolplanen förvandlades  till salu-
torg med stånd och bodar (bild 93). 
(86) 
1925 flyttade  seminariet från  sin gam-
la byggnad till en ny i Östra Esplana-
dens norra ände. (87) Vid det laget 
hade man redan i många år lidit av 
trångboddhet, i synnerhet efter  1918, 
då skolan utökats till s k dubbelsemi-
narium med två parallella avdelning-
ar. "Gamla semis" kom nu ett tiotal 
år att fungera  som stadens "kultur-
hus" med utrymme för  såväl museum 
som bibliotek samt med skolans gamla 
aula utnyttjad för  teaterföreställning-
ar, konserter och föreläsningar.  1936 
övertogs emellertid byggnaden av Hov-
rätten för  Övre Norrland, som fortfa-
rande har sina ämbetslokaler här. På 
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stadsdelen. Ritningar signerade av Johan Nord-
qvist.1884. Byggnadsstyrelsens arkiv, Umeå. 
- a. Plan över bottenvåningen med lärosalar , 
gymnastiksal, kollegierum och rektorsbosta-
dens kök och skafferi.  - b. Plan över övervå -
ningen med lärosalar, samlingssal samt r e k -
tor sbostadens boningsrum. 
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92. Dito. Ritning till huvudfasaden  mot Stor-
gatan i söder . 

1950-talet förlängdes  byggnaden i öst 
och väst i anslutande stil. 

3 . 4 . 2 . 9 Slöjdskolan 

På 1870-talet märks i Sverige ett sti-
gande intresse för  de gamla allmoge-
slöjderna. Med den ökande industria-
liseringen i landet höll de gamla hant-
verkstraditionerna på att försvinna  -
en utveckling man redan tidigare kun-
nat följa  i andra länder. De hemtill-
verkade bruksföremålen  ersattes av 
maskingjorda produkter, som ofta  vis-
serligen var billigare, men av dålig 
kvalitet. För att uppmuntra slöjdnä-
ringarna grundades slöjdskolor, den 
första  i Stockholm redan 184 6 och där-
efter  på ett flertal  ställen i landet. 

Västerbottens läns hushållningssäll-
skap startade en slöjdskola i Umeå 
år 1875, inte minst för  att man hoppa-
des på att slöjdalstren skulle kunna ge 
den fattiga  allmogen i länet en välbe-
hövlig biinkomst. (87) 

187 9 kunde skolan flytta  in i ett eget 
skolhus vid Storgatan i västra stads-
delen (tomt nr 256). (88) Ritningarna 

var uppgjorda 1878 i Stockholm av ar -
kitekt F R Ekberg (1837-1899), som 
var lärare vid Tekniska skolans b jgg -
nadsyrkesskola. Ekberg var också lä-
roboksförfattare,  och hans böcker om 
byggnadsformlära  och husbyggnadslä-
ra hade stor spridning. (89) 

Slöjdskolehuset har alla de karaktärs-
drag som var betecknande för  empi-
rens typ av tvåvåningshus i staden -
den slutna rektangulära planen, den 
låga vindsvåningen upplyst av en rad 
småfönster  och det flacka  valmtaket -
men byggnadstypen har fått  större 
bredd och rikare fasadartikulation. 

På planen för  slöjdskolan (bild 94) är 
markerat vad de olika rummen skulle 

• användas till, vilket överensstämmer 
med de slöjder skolan hade på sitt lä-
roschema från  början. I bottenvåning-
en låg en stor verkstad för  svarvning 
och snickeri. Mot gården låg en smed-
ja och ett bleckslageri samt i gathör-
net med ingång i det snedskurna hör-
net en salubod där skolans alster för-
såldes. I övervåningen fanns  verkstad 
för  papparbeten samt bokbinderi, men 
dessutom skulle skolhuset tjäna som 
bostad för  läraren och en del av ele-
verna. "Elevrummet" hade enligt plan-
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93. Folkskolelärarinneseminariet och dess 
skolgård. Amatörfoto  från  den 24 oktober 1892. 
VMU. 
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95. Slöjdskolans fasader  medan de ännu var 
reveterade. Foto troligen från  1880-talet. De 
båda ingångarna från  gatan numera igensatta. 
VMU. 

ritningen tre väggfasta  sängar, för-  ändring av lasarettsorganisationen en 
modligen uppförda  i två eller tre vå- kraftig  uppryckning av sjukvården. En 
ningar. mängd nya lasarett tillkom under den 

närmaste 40-årsperioden, andra mo-
Enligt fasadritningen  skulle byggnaden derniserades och utvidgades. Antalet 
kläs med liggande panel och med rus- sängplatser vid de svenska lasaretten 
ticerade hörnpilastrar. På det äldsta ökade mellan 1862 och 1881 med om-
fotografiet  (troligen från  1880-talet) kring 100%. (91) 
är byggnaden i stället reveterad med 
mycket stram indelning med profile-  Västerbottens läns nybildade lands-
rade lister och tunna pilastrar (bild t i n g f i c k överta den gamla timrade 
95). 1895 kläddes slöjdskolan i stäl- lasarettsbyggnaden i Umeå från  1784, 
let in med panel av en mycket fri  de- s o r n v a r belägen på älvbrinken ett 
korationsrik renässanstyp som knap- s t y c k e väster om staden. Den var som 
past har sin motsvarighet bland sta- r e d a n nämnts i behov av reparation vid 
dens övriga panelhus. (90) Upphovs- denna tid och hade stora hygieniska 
mannen är tyvärr ännu okänd, men brister. Här fanns  1861 12 sängplat-
byggnaden är väl värd ett djupare stu- s e r f ö r  a k u t s j u k a o c h f ö r kurhuspati-
dium. enter från  hela det vidsträckta länet. 

0 (92) Hospitalets sinnessjuka dispone-
Hushallningssällskapet lade ner verk- r a d e fortfarande  två rum i ena änden 
samheten vid centralslöjdskolan i a v huset, något som redan från  bör-
Umea 1914. Slöjdskolehuset star ännu -jan varit ett problem, eftersom deras 
kvar väl bibehållet (Storgatan 35), m e n % s n y g g a i e f n a d skall medföra  en 
är numera i privat ägo. stank, som inficierar  hela huset". 

(93) 

3 .4 .2 .10 Lasarettet Redan 1863 påbyggdes lasarettshuset 
till två våningars höjd, och det brutna 

Efter  kommunalreformen  1862 över- taket ersattes av ett sadeltak (bild 96) 
gick ansvaret för  bland annat sjukvår- (94). 1866 tätades väggarna, och en 
den på de nyinrättade landstingen i var-ny brädfodring  sattes upp - densamma 
je län. I hela landet innebar denna för-  som än idag klär huset. (95) Lasaret-
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96. Gamla lasarettet. Fasaden mot Storgatan. 
Foto: Lars Brunnström. 

tets panel visar en märklig stilbland-
ning. Där finns  kvardröjande klassi-
cistiska drag i de breda pilasterlik-
nande knutlådorna. Men där finns  ock-
så motiv som uppenbarligen är lånade 
från  två andra samtida offentliga  bygg-
nader i staden - landsstatshuset (1857) 
och läroverket (1860). Den enkla lock-
listpanelen upptill avslutad av en så-
gad båglist känner vi igen från  den 
förra  byggnaden. Taket däremot är 
inte det lätta tunna schweizertaket 
från  landsstatshuset, utan takfoten  är 
inklädd och horisontal och bärs upp 
av en rad konsoler, således samma 
takform som på läroverkshuset av 
Axel Nyström (bild 97). Konsolerna 
är också i det närmaste identiska med 
dem som enligt detaljritningen skulle 
pryda läroverkshuset (se bild 41). I 
den nuvarande lasarettsbyggnadens 
panel finns  alltså fortfarande  remini-
scenser från  byggnader som förstör-
des i stadsbranden 1888. 

När de nio nya rummen i övervåning-
en var inredda hade antalet sängplat-
ser i lasarettet ökat till 34. 1 866 upp-
fördes  också efter  ritning av A R Hör-
nell en särskild flygelbyggnad  avsedd 

att rymma "fyra  dag- och fyra  natt-
celler för  dårar, ett vaktrum, bagar-
och tvättstuga, tvänne boningsrum, en 
mangelbod och ett redskaps- samt in-
ventariirum" (bild 98). När hospitals-
patienterna flyttat  ut, blev det utrym-
me för  en efterlängtad  operationssal 
och för  en obduktionssal i lasaretts-
byggnaden. (96) 

Sinnessjukpaviljongen uppfördes  i en 
våning med vind. Timmerstommen 

97. Gamla lasarettet. Detalj av panelen och 
takkonsolerna. Foto: Karin Eriksson. 

126 



98. Lasarettets flygelbyggnad  uppförd  1867, 
förlängd  mot söder 1881. Ursprungligen av-
sedd för  hospitalspatienterna.. Foto: Karin 
Eriksson. 

kläddes med en panel med till huvud- man öronen åt sig, och "hotellfrågan 
byggnaden anslutande drag. Byggna- begravdes utan nagra särskilda cere -
den förlängdes  mot söder 1881. (97) monier" . Gästgivare Forsberg, som 

också var postiljon, kontrakterades 
Västerbotten indelades 1869 i två ol i - att mot årlig ersättning ur stadskas-
ka sjukvårdsdistrikt - det södra med san ställa tillräckligt antal rum till 
lasarettet i Umeå och det norra med de resandes förfogande.  Forsbergs 
ett nyuppfört  lasarett i Skellefteå.  (98) gård låg på tomt nr 82 a-b, och dess 

ombyggnad 1882 är redan nämnd i 
samband med arkitekt Johan Nord-

3 4 2 11 Hotell qvists verksamhet (bild 99). 

Genom skjuts- och gästgiveristadgan 
hade städerna som tidigare nämnts 
ansvar för  att den som kom resande 
till staden hade någonstans att ta in 
och kunde få  något att äta. I många 
städer löstes detta genom att några 
rum i rådhusbyggnaden inreddes för 
ändamålet, men under 1800-talet 
blev det allt vanligare med särskilda 
stadshotell. Ett sadant planerades 
även i Umeå på 187 0-talet. Enligt 
stadens historieskrivare hade en ar-
kitekt Söderholm kontaktats (99)/ 
men inför  de stora kostnader projek-
tet skulle medföra  för  staden drog 

Ett privat hotell vid Kyrkotorget, 
"Blå porten", drevs av fröken  Sofia 
Pettersson. Det pallades på grund av 
sin blåa färg  för  Askmolnet. Stads-
källaren låg på tomt nr 104 strax in-
till stadens änkehus vid Skolhusgatan. 

3 .4 .2 .12 Teaterhuset 

Det teaterintresse som odlades i so-
cietetskretsarna i Umeå kring 1850 
hölls levande även under följande  de-
cennier. (100) Teaterladan, som upp-
förts  av teaterbolaget Thalia på tomt 
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99. Hotell Forsberg på tomt nr 82 a -b . Om-
byggnadsritning från  1882 av Johan Nordqvist. 
BN:s arkiv, VMU. 

nr 193 (senare 210) vid Badstugatans 
norra sida, var livligt frekventerad, 
och den byggdes till och modernise-
rades del-s på 1860-talet, dels 1883. 

Inga bilder av teatern är kända, men 
fran  den senaste ombyggnaden är en 
ritning bevarad, signerad i februari 
1883 av Johan Nordqvist. (101) Av 
ritningen kan man läsa ut hur utrym-
mena i teatern tidigare var dispone-

rade, och hur Nordqvist nu föreslog 
att byggnaden skulle utvidgas och 
förändras.  Fasadritningen visar tro -
ligen inte byggnadens utseende vid ti -
den för  ombyggnaden, utan Nordqvists 
förslag  till hur panelen borde utfor-
mas för  att teaterladan bättre skulle 
kunna leva upp till sitt namn - "Tha-
lias tempel". Ett villkor för  godkän-
nande av ritningen var för  övrigt att 
"den nuvarande dörren från  salongen 
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10T). Umeå teater, "Thalias tempel" , vid Bas -
tugatans norra sida. Ombyggnadsritning från 
1883 av Johan Nordqvist. BN:s arkiv, VMU. 
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till Bastugatan behålles/ Någon dörr 
finns  inte utsatt på Nordqvists projekt. 

Enligt ritningen (bild 100) var teater-
huset en timmerbyggnad under sadel-
tak på rektangulär plan, 71 fot  lång 
(ca 21, 3 m) och omkring hälften  så 
bred. Scen och salong lag i östra de-
len av byggnaden och tog hela bygg-
nadens höjd, medan den västra var 
indelad i två våningar med serverings-
lokal i bottenvåningen och klädloger i 
övervåningen. På planritningen 1883 
föreslås  att en lägre entrébyggnad 
skall uppföras  utmed hela nordfasa-
den med vestibuler, magasin och bil-
jettkontor. 

Timmerbyggnaden har här försetts 
med panel. Väggarnas utknutar och 
följare  döljs av knutlådor, som ut-
formats  till pilastrar med schematis-
ka korintiska kapitäl av samma 
form som på åtskilliga andra byggna-
der av Nordqvists hand. Fönstren är 
ca 3, 5 m höga och har samlats mot 
mitten, vilket ger intrycket att bygg-
naden innehåller en enda stor sal med 
ett fönsterlöst  litet rum i vardera än-
den. Den assymmetriska rumsindel-
ningen har således helt dolts i fasa-
den, och som vanligt är det blind-
fönster  som tillgripits. Endast tre 
av de sex stora fönstren  är riktiga. 

Den som gick förbi  på gatan skulle av 
fasadens  komposition kunna läsa sig 
till att detta var en offentlig  byggnad 
av festlig  karaktär och innehållande 
en stor samlingssal. Vilka små eller 
stora rum som doldes bakom fasaden 
var däremot ovidkommande. 
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4 Perioden från  stadsbranden den 25 juni 1888 till 
omkring 1895 

4.1 STADSBRANDEN 

Den 25 juni 1888 inträffade  den händel-
se man länge fruktat  i den tättbebygg-
da äldsta stadsdelen i Umeå. Vid ett-
tiden på dagen uppstod en eldsvåda i 
bryggeriet vid Renmarksbäckens ut-
lopp i älven, och i den starka nord-
västliga stormen fick  elden snabbt 
fart  och spred sig österut från  bygg-
nad till byggnad. På några få  timmar 
hade all träbebyggelse mellan bäcken 
och Östra Esplanaden brunnit ner -
201 enskilda gårdar och nästan alla 
institutionsbyggnader hade gått förlo-
rade. Bland skorstensstockarna på 
brandområdet stod endast en byggnad 
kvar - det petterssonska stenhuset 
vid rådhuset. (1) 

Utanför  brandområdet klarade sig i 
väster sammanlagt 39 gårdar, beläg-
na i stadsdelen Malmen (nuv kvarte-
ren Njord och Loke) och i den nybygg-
da västra stadsdelen. (2) Här låg ock-
så bankhuset, slöjdskolan och folksko-
lelärarinneseminariet och vid Storga-
tans förlängning  västerut tingshuset 
och det gamla länslasarettet. 

I öster hade den nyplanterade Östra 
Esplanaden lyckligtvis visat sig bestå 
provet som brandskydd, och därmed 
hade de 1 2 nybyggda gårdarna i denna 
stadsdel samt cellfängelsebyggnaden 
räddats. 

Det sammanlagda försäkringsvärdet 
av det brunna uppgick till 4, 3 mil jo -
ner kronor. (3) En betydande del av 

byggnaderna var försäkrade,  framför-
allt i Städernas allmänna brandstods-
bolag. 

En stor mängd stadsbor stod utan tak 
över huvudet. (4) De som kunde fick 
den första  tiden hysa in sig hos släkt 
eller vänner i de skonade stadsdelar-
na eller i stadens närhet. Övriga 
övernattade i lador och logar eller 
kanske i något av de 25 stora militär-
tält som redan dagen efter  branden an-
lände från  Gumboda hed. 

Stadsfullmäktige  tillsatte en inkvarte-
ringskommitté, som genast satte i -
gång att planera för  den kommande 
kalla årstiden. Under sommaren 1888 
uppfördes  sex baracker, där 325 av 
de hemlösa kunde tillbringa den förs-
ta vintern. (5) 

Tre av barackerna uppfördes  av sta-
bilt liggtimmer och står fortfarande 
kvar på sina ursprungliga platser. De 
tillhör med sina två våningar och sina 
flacka  valmtak den tidigare beskrivna 
mycket spridda byggnadstypen. Den 
första  inköptes för  3. 000 kronor från 
Nordmalings skeppsvarv, där den 
stått upptimrad. Den sattes upp på 
Gamla fängelsetomten  väster om kyr-
kogården (Storgatan 27 A) och kallas 
än idag för  Nordmalingsbaracken. En 
annan av barackerna timrades upp på 
f  d Glasska arbetarbostadens grund i 
östra stadsdelen (Storgatan 73) och 
reserverades för  "pauvres honteux". 
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De inneboende i änkehuset disponera-
de varsin lägenhet om ett rum och 
kök och en av de många vedbodarna i 
uthuslängan på gården. (6) 

Den tredje timmerbaracken är den 
som bäst bibehållit sitt ursprungliga 
utseende. Den byggdes upp på Björk-
lundsgärdan nordväst om planområ-
det, övertogs på 1890-talet av Norr-
lands dragonregemente och ingår 
fortfarande  i det f  d regementsområ-
det (Hovrättsgatan). (7) Dess fasad 
bär ännu den prydliga nyrenässanspa-
nelen, indelad med pilastrar och l is-
ter och med en konsolfris  i takfoten 
(bild 101). 

De övriga barackerna var av enklare 
konstruktion med väggar av stående 
plank och inte uppförda  med mer än 
en våning. De täcktes av sadeltak och 
hade en enkel rödfärgad  locklistpanel. 
Två av dem låg vid nuvarande Dragon-
gatan i stadsdelen Amerika, den tred-
je, som senare under en lång period 
fick  tjäna som epidemisjukhus, fick 
sin plats öster om staden i området 
Rosendal. Dessa tre är alla rivna. (8) 
I de stadsdelar som klarade sig vid 
branden började omedelbart en livlig 
byggnadsverksamhet. Många nya bo-
stadshus växte här upp, men bygg-
nadsnämnden var också frikostig  med 
byggnadstillstånd för  provisoriska 
byggnader såsom salustånd och han-
delsbodar för  att kommersen skulle 
kunna komma igång igen så snart som 
möjligt. Handelsmännens gårdar hade 
ju på några undantag när gått förlora-
de i branden. (9) Ha.ndelsverksamhe-

101. Gamla sadelmakeriet vid Hovrättsgatan. 
Timmerbarack uppförd  som nödbostad somma-
ren 1888. Foto: Olle Burman. 

ten koncentrerades nu främst  till den 
västra stadsdelen. Skolplanen framför 
det nybyggda seminariet (hovrätten) 
fick  bli torg, och den tidigare avsides 
belägna Brogatan förvandlades  plöts-
ligt till en blomstrande affärsgata. 
Efter  några år måste de provisoriska 
byggnaderna antingen flyttas  eller r i -
vas, men några permanentades och 
står fortfarande  att finna  vid Brogatan, 
Slöjdgatan och Bankgatan,t ex guldsme-
den Fredrikssons handelslokal vid 
Brogatan 6 (bild 102). 

Också utanför  stadsplanen uppfördes 
de närmaste åren efter  branden ett 
hundratal mer eller mindre proviso-
riska byggnader, men detta skall när-
mare beskrivas längre fram. 

Samma dag som Umeå, brann också 
den äldsta stadsdelen i Sundsvall ner 
till grunden. Sundsvall var redan då 
en stad i expansion,och återuppbygg-
naden kom där att följa  helt andra 
riktlinjer än i Umeå. En jämförelse 
mellan de båda städernas utveckling 
under 90-talet är en intressant stu-
dieuppgift,  som dock inte kunnat rymmas 
inom detta arbetes ram. (10) 

4. 2 BEFOLKNING, NÄRINGS-
LIV Q£ H EKONOMISKA 
FÖRHALLANDEN UNDER 
18 90- TA LE T 

Stadsbranden 1888 och dess konse-
kvenser för  stadens befolkning  under 
1890-talet har ingående skildrats av 
Sven Ingemar Olofsson  i Umeå stads 
historia 1888-1972. Här skall därför 
endast några fakta  tas upp som en 
bakgrund till den följande  redogörel-
sen för  stadsplanen och byggnadsverk-
samheten under denna period. 

Vid tiden för  branden hade folkmäng-
den i Umeå stigit till omkring 3. 000 
personer - Sundsvall hade samtidigt 
ca 11. 000 invånare, Luleå ca 4. 000 
och Skellefteå  ca 1. 000. (1) Branden 
åstadkom en tillfällig  sänkning av be-
folkningstalet,  men 1895 hade antalet 
mantalsskrivna umebor stigit till 
3.450 och vid sekelskiftet  1900 till 
nära nog 4. 000 personer. 

Återuppbyggnaden av den nedbrända 
stadsdelen medförde  många nya ar -
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102. Guldsmed Fredrikssons provisoriska han-
delsbod från  sommaren 1888 ligger ännu kvar 
vid Brogatan. Foto från  1950-talet. VMU. 

betstillfällen,  och detta åstadkom en 
kraftig  inflyttning,  främst  från  den 
kringliggande landsbygden, men även 
från  andra delar av länet och från  öv-
riga Sverige. (2) Inflyttningen  påver-
kade befolkningssiffrorna  högst till-
fälligt,  eftersom vistelsen i Umeå för 
de flesta  endast blev kortvarig. Siff-
rorna för  in- och utflyttning  tar i det 
närmaste ut varandra. (3) 

1888 fanns  inte någon industri i egent-
lig mening i staden och ännu 1895 var 
handel, hantverk och förvaltning  med 
skolväsendet de dominerande yrkes-
kategorierna. Den sistnämnda sek-
torn sysselsatte till och med det störs 
ta antalet personer. (4) 

Hur många som direkt och indirekt 
var sysselsatta i byggnadsbranschen 
framgår  inte entydigt av statistiken. 
Självklart behövde inte stadens tim-
mermän, snickare, målare och mu-
rare gå arbetslösa dessa år, och en 
hög procent av de inflyttade  utgjordes 
av personer med samma yrken. (5) 
I andra ledet gav återuppbyggnaden 
också sysselsättning åt grovarbetare, 
åkare och stenarbetare samt åt arbe-
tare vid de många små sågar, snicke-

rier, tegelslagerier och verkstäder 
som växte upp inom staden eller i 
dess närhet. 

Av dessa småindustrier var det en 
som utvecklades till efter  Umeås för-
hållanden imponerande storlek - bygg-
nadsfirman Jakobsson & Erikssons 
snickerifabrik  från  1896. (6) Kring 
sekelskiftet  utökades anläggningen, 
som låg vid älven strax öster om sta-
den, med ett hyvleri, en såg, ett 
gjuteri och en mekanisk verkstad som 
tillsammans sysselsatte ett 80-tal ar -
betare. 

•Stadens båda järnhandlare, som hand-
lade med byggnadsmaterial av alla 
slag, hörde också till dem som gjorde 
sig goda förtjänster  under återupp-
byggnaden. En av dem, Oscar Naes-
lund, startade dessutom en möbelfa-
brik 1898, och med sina 86 anställda 
var denna länge stadens största ar-
betsplats. (7) 

De mest akuta behoven för  stadens 
medborgare efter  branden täcktes till 
stor del av de gåvor som strömmade in 
som resultat av en nationalinsamling 
till förmån för  de nedbrända norrlands-
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städerna. Utom kläder, mat och hus-
geråd skänktes inte mindre än 287. 000 
kronor i kontanta medel. En nödhjälps-
kommitté utsågs att fördela  summan 
på lämpligt sätt bland de behövande. 
Nödbarackerna drog en kostnad på 
omkring 100. 000 kr. (8) 

Stadsfullmäktige  som hade återupp-
byggnaden av staden på sitt ansvar 
sattes nu på svåra prov. Av tradi -
tion var man ytterst sparsam med 
allmänna medel, och stadens budget 
balanserade 1887 på omkring 60. 000 
kronor. 

För de stora utgifter  som nu väntade 
disponerade man tack vare brandska-
deersättningarna och några privata 
donationer över 200. 000 kr. Ett stats-
anslag på 75. 000 kr beviljades 1889, 
men övriga kostnader måste täckas 
genom ett statligt lån på 200. 000 kr 
och höjda skatter. När den första 
etappen av återuppbyggnaden var av-
slutad i och med utgången av år 1894, 
hade staden investerat 1, 5 miljon kr 
i nya offentliga  byggnader och i åtgär-
der för  att genomföra  den nya stads-
planen, d v s markinlösen, dränering, 
kaj och gatuanläggningar. (10) 

Två statliga projekt under 1890-talets 
andra hälft  blev av stor betydelse för 
stadens framtida  utveckling - järnvä-
gen och dragonregementet. Dessa 
krävde en kraftig  investering från 
stadens sida för  inköp av mark och 
för  utvidgning av stadsplanen, och 
kom därför  att bli ytterligare en på-
frestning  för  stadens ansträngda eko-
nomi. 

Inte heller för  den enskilde var det 
ekonomiska läget särskilt lysande ef-
ter branden. Många hade förlorat  så-
väl sitt lösöre som sin fasta  egendom, 
och brandskadeersättningarna gav in-
te utrymme för  några extravaganser. 
Värdet för  den högst försäkrade  går-
den uppgick till 36. 000 kr, men de 
flesta  fastighetsägare  fick  inte ut ens 
halva detta belopp för  sin gård. (11) 
Som en jämförelse  kan nämnas att 
flickskolan,  ett trähus som i storlek 
ungefär  motsvarade en av de större 
handelsgårdarna efter  branden, drog 
en byggnadskostnad på 37. 000 kr. 
Därtill kom emellertid att de centra-
la tomterna efter  den nya stadsplanen, 
som vi skall se, blev mycket större 

än tidigare. Att bygga på brandområ-
det krävde därför  först  inlösen av 
mark för  att bilda den nya tomten, 
och detta ställde sig dyrbart, efter-
som markpriserna i och med bran-
den kraftigt  sköt i höjden. 

4. 3 STADSARKITEKT OCH 
STADSINGEN JOR 

4 .3 .1 STADSARKITEKTT JÄNS -
TEN 

Redan den 26 juni 1888, dagen efter 
branden, föreslog  rektor J Johansson 
i en motion till stadsfullmäktige  att 
man skulle tillsätta en "stadsingeniör 
som på samma gång eger arkitekt-
bildning och byggnadserfarenhet".  (1) 
Det var ingen tvekan om att återupp-
byggnadsarbetet skulle kräva en fack-
mans medverkan. Stadsfullmäktige 
biföll  efter  byggnadsnämndens höran-
de förslaget  och avsatte ett årligt be-
lopp, 3. 000 kr, som skulle utgå un-
der fem år till denna nya stadstjänste-
man. Med stadens mått mätt var lönen 
närmast svindlande hög, 650 kr högre 
än den hittills bäst betaide tjänsteman-
nen, stadsläkaren. (2) 

Därför  var det kanske inte så förvå-
nande att man ansåg sig ha rätt att i 
gengäld kräva en omfattande  arbets-
insats av den nye tjänstemannen. Kra-
ven preciserades i en instruktion som 
byggnadsnämnden utarbetade, och som 
antogs av stadsfullmäktige  den 14 sep-
tember 1888. (3) Man förväntade  i 
själva verket att stadsarkitekten -
som tjänstetiteln kom att bli - ensam 
skulle klara av de arbeten som i våra 
dagar är fördelade  på stadsarkitekt, 
stadsingenjör och byggnadschef  med 
respektive personalstaber. 

Först och främst  skulle stadsarkitek-
ten som byggnadsnämndens tjänsteman 
granska ritningar och avge skriftliga 
utlåtanden om dem, samt tillse att 
byggnadsstadgans och byggnadsord-
ningens föreskrifter  följdes.  Han 
skulle närvara vid tomtutstakningar 
och vid upprepade tillfällen  besiktiga 
alla byggnadsarbeten och däröver upp-
rätta diarium. De av stadens arbeten 
som ej utlämnats på entreprenad, 
skulle han dessutom övervaka och le-
da - "såsom ordnande af  gator, torg 
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och vägar, kaj och brobyggnad, drä-
nering och gatubelysning, husbyggna-
der, planering och anordning av för 
renhållning". Han skulle sköta alla 
kontakter med arbetsfolk  och förmän 
och ha vård om stadens material och 
redskapsförråd.  Särskilt skulle han 
ge akt på att stadens egna byggnader 
uppförides  med goda material och på 
betryggande sätt. 

Utan extra ersättning skulle han utom 
allt detta upprätta ritningar och kost-
nadsförslag  till stadens egna byggna-
der, en enorm uppgift  med tanke på 
att Umeå i branden förlorat  så gott 
som alla sina offentliga  byggnader. 
På den tid som blev över var han 
skyldig att bistå även enskilda med 
ritningar - dock mot skälig ersätt-
ning. Den årliga brandsynen hörde 
också till hans arbetsuppgifter  och 
för  övrigt hade han att rätta sig efter 
vad byggnadsnämnden, drätselkamma-
ren och hamndirektionen föreskrev 
honom. 

Innan instruktionen ännu var antagen 
utannonserades tjänsten och inte 
mindre än 4 0 arkitekter, civilingen-
jörer och byggmästare anmälde sig 
som sökande. (4) Som den mest kva-
lificerade  utsågs i augusti 1888 en 
arkitekt från  Stockholm, Fredrik 
Olaus Lindström (bild 103). (5) Lind-
ström var 41 år gammal då han kom 
till Umeå och hade en gedigen bak-
grund: 8 års studier vid arkitektur-
linjen vid Akademien för  de fria  kon-
sterna, två års studieresor och 12 
års erfarenhet  som hyreshusarkitekt 
i Stockholm. Lindström flyttade  till 
Umeå i oktober 1888, men lämnade 
staden efter  fyra  år vilka han betrak-
tade som de bittraste och svåraste i 
sitt liv. Han kom tidigt i konflikt  med 
sina arbetsgivare, och blev offer  för 
den trångsynta sparsamhetspolitik 
som behärskade vissa av förtroende-
männen i Umeå under de kritiska 
återuppbyggnadsåren. Behovet av 
stadsarkitekt- stadsingenjör blev en 
kommunal tvistefråga,  som det finns 
anledning att följa  eftersom den hör 
ihop med organisationen av byggandet 
i Umeå efter  branden. 

Då Lindström kom till Umeå i början 
av oktober 1888 för  att tillträda sin 
nya tjänst, hade han ännu inte läst 
den tjänsteinstruktion stadsfullmäkti-

103. Fredr ik Olaus Lindström (1847-1919). 
Stadsarkitekt i Umeå 1888-1889, tf  1889-1891. 
Ur Svenskt porträttgalleri, 20. 

ge antagit. Kännedomen om den kom 
alltså som en obehaglig överraskning. 
I ett brev till stadsfullmäktige  den 5 
oktober meddelade han att han inte 
kunde åta sig tjänsten på de uppställ-
da villkoren. (6) 
På byggnadsnämndens rekommenda-
tion beslöt stadsfullmäktige  göra de 
ändringar i instruktionen Lindström i 
första  hand begärde. Stadsarkitekten 
skulle för  de ritningar han utförde  åt 
staden få  "skälig ersättning i förhål-
lande till de biträden han nödgats an-
vända". Han fick  också rätt att uppbä-
ra arvode för  besiktningar av enskil-
das byggnader och han fick  rätt till 
ett "praktiskt biträde", den sedan 
1872 tjänstgörande stadsbyggmästa-
ren G A Pettersson. (7) 

Den nye stadsarkitektens första  år i 
Umeå blev fyllt  med arbete. Stadspla-
nen blev den första  uppgiften.  Under 
våren 1889 gjorde han upp de första 
skisserna till rådhuset och arbetade 
samtidigt med alternativa förslag  till 
folkskolor  och småskolor på skolrå-
dets uppdrag. I juli 1889 fick  han kyr-
kobyggnadskommitténs uppdrag att gö-
ra skisser till kyrkan, och samma ar 
var han sysselsatt med att upprätta 
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förslag  till lärohus och gymnastikhus 
för  läroverket. 

De många byggnadsärendena i bygg-
nadsnämnden upptog vidare en stor 
del av Lindströms tid. (8) Han var 
vid granskningen av ritningarna en 
sträng smakdomare och slog obevek-
ligt ner på svagheter i byggnadsför-
slagens konstruktion eller komposi-
tion. Ofta  ändrade han direkt på rit-
ningarna de motiv som inte föll  honom 
på läppen och ritade dit något annat i 
stället. Hans nit i byggnadsnämnden 
ökade knappast hans popularitet. 

Naturligt nog hade Lindström svårt 
att hinna med alla de uppgifter  han 
fick  sig förelagda;  bland annat blev 
rådhusritningarna försenade.  En lätt-
nad för  honom var ändå att två tids-
krävande arbeten, kajbyggnaden och 
planen för  avlopp och dränering, läm-
nades bort till andra fackmän.  (9) 

Efter  ett år i Umeå fick  Lindström 
nog, och den 8 september 1889 sade 
han i en upprörd skrivelse till magi-
straten upp sin tjänst. (10) Utlösande 
faktor  var en konflikt  med kyrkostäm-
man rörande ersättning för  ritningar 
till småskolehusen (s 210 ). Den be-
svärliga situation staden därigenom 
hamnade i klarades dock tillfälligt 
av genom att magistraten övertalade 
Lindström att kvarstå som tillförord-
nad. (11) 

På många håll hade man insett att 
tjänsteinstruktionen var skuld till 
konflikten  och stadsfullmäktige  beslöt 
den 11 oktober 1889 att en kommitté 
skulle utarbeta ny instruktion. (12) 

I kommittén satt Lindströms värste 
motståndare, fängelsedirektören  B 
Oxehufvud,  och frågan  om stadsarki-
tekttjänsten kom att utvecklas till en 
fråga  om Lindströms person. Oxehuf-
vud hävdade att stadsarkitekttjänsten 
borde dras in, med motiveringen att 
en särskild arkitekt i stadens tjänst 
bara var en onödig belastning på den 
hårt ansträngda budgeten. (13) I stäl-
let borde man anställa en stadsingen-
jör , som kunde ansvara för  bland an-
nat de schaktnings- och dräneringsar-
beten som förestod. 

På förslag  från  byggnadsnämnden be-
slöt emellertid stadsfullmäktige  vid 

sitt sammanträde den 27 mars 1890 
inte bara att tjänsten som stadsarki-
tekt skulle bibehållas, utan även att 
en ny tjänst som stadsingenjör skulle 
inrättas och utlysas. Samtidigt antogs 
nya taxor och instruktioner för  de ba-
da befattningarna.  Detta var' delvis en 
seger för  Lindström. Efter  beslutet 
fick  Oxehufvud  däremot tillåtelse att 
avlägsna sig från  stadsfullmäktige-
sammanträdet på grund av illamåen-
de. 

Men Lindström var ändå inte nöjd. 
Han ansåg den nya tjänsteinstruktio-
nen inte mycket bättre än den tidigare, 
och siade att man därför  aldrig skulle 
kunna få  tjänsten besatt med en kom-
petent person. (14) Han var själv inte 
intresserad av att söka tjänsten som 
ordinarie stadsarkitekt och kände sig 
av ekonomiska skäl tvingad att lämna 
staden. Eftersom Lindström var kon-
trollant för  det pågående rådhusbyg-
get, beslöt man i maj 1890 att ge ho-
nom förlängt  förordnande  som t f 
stadsarkitekt tills rådhuset var fär-
digbyggt. Utöver stadsarkitektlönen, 
som nu sänkts till 2. 500- fick  han då 
även 150 kr i månaden som ersätt-
ning för  kontrollantskapet. (15) 

Frågan om stadsarkitekttjänsten ak-
tualiserades igen våren 1891, då ma-
gistraten genom t f  borgmästare A l -
bin Ahlstrand gjorde en förfrågan  hos 
stadsfullmäktige  om tjänsten som 
stadsarkitekt skulle utlysas, när 
Lindströms förordnande  utgick. Sam-
tidigt hade Oxehufvud  på nytt lämnat 
in en motion om att tjänsten borde 
dragas in. Nu hade ju alla offentliga 
byggnader så när som på läroverks-
huset redan ritats, och motionären 
var övertygad om att här inte "kom-
mer att uppföras  några så invecklade 
och svårbedömda hus" att byggnads-
nämnden inte skulle kunna klara av 
att granska ritningarna. (16) 

Motionen skickades på remiss bland 
annat till byggnadsnämnden. Denna 
hade vid tidigare tillfällen  stått på 
Lindströms sida, men den hade nu 
hunnit få  en annan sammansättning; 
bland annat ingick nu Ahlstrand själv 
som ordförande,  och en av ledamö-
terna var fängelsedirektören  Oxehuf-
vud. Det är därför  inte överraskande 
att nämnden i sitt remissyttrande (17) 
ställde sig positiv till motionärens 
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förslag  att dra in stadsarkitekttjäns-
ten: Stadsarkitekt behövdes inte vid 
byggnadsnämndens sammanträden, 
det räckte med stadsbyggmästare och 
stadsingenjör. Inte heller som kontrol-
lant var stadsarkitekten nödvändig. 
Man kunde också räkna med att den 
statligt avlönade kontrollanten vid det 
kommande residensbygget "med störs-
ta nöje" skulle åta sig kontrollantskap 
också för  stadens husbyggen. 

Detta yttrande från  byggnadsnämnden 
måste betraktas som ett desavoueran-
de av Lindström personligen. Hans 
arbete i nämnden ansågs alltid av le-
damöterna som helt onödigt, hans 
stora kunnande och förmåga  att peka 
på brister och svagheter rönte ingen 
uppskattning, utan uppfattades  endast 
som kverulans. Han var en i hög grad 
obekväm person. 

Det hjälpte inte att man i drätselkam-
maren och kyrkobyggnadskommittén 
där Lindström hade sina vänner, råd-
man Karsten och rektor Johansson, 
var överens om att staden hade behov 
av en egen sakkunnig arkitekt För 
kyrkobygget skulle det dessutom vara 
"synnerligen ofördelaktigt  om herr 
Lindström för  närvarande skildes 
från  sitt förordnande  att vara stads-
arkitekt". Stadsfullmäktige  beslutade 
trots detta med 10 röster mot 4 att 
tjänsten skulle indragas, då Lind-
ströms förordnande  upphörde i och 
med att rådhusbygget var avslutat. (18) 

varit en högt uppsatt militäringenjör. 
(20) 

Enligt den nya tjänsteinstruktionen 
1890 (21) uppdelades de arbeten som 
tidigare vilat på stadsarkitekten en-
sam, så att stadsingenjören på sin 
lott fick  ansvar för  'ordnande af  ga-
tor, torg, vägar, kaj, hamn och bro-
byggnader, vattenledning, dränering 
och gatubelysning, planeringar och 
anordningar för  renhållning och upp-
lagsplatsers tillredande". Om dessa 
arbeten skulle utföras  på entrepre-
nad, vilket blev fallet  med bland an-
nat dräneringen och utbyggnaden av 
kajen, var det ändå stadsingenjörens 
skyldighet att utöva noggrann kontroll 
över arbetet. En annan av hans hu-
vuduppgifter  var uppmätning och ut-
stakning av tomter, såväl stadens eg-
na, som enskildas, de senare mot en 
viss ersättning. Från och med janua-
ri 1892 utökades den redan tidigare 
omfattande  arbetsbördan med skyl-
digheten att tillsammans med stads-
byggmästaren granska byggnadsrit-
ningar åt byggnadsnämnden samt ut-
föra  besiktningar 

Oxehufvud,  som ju var mån om att 
inskränka stadens utgifter,  försökte 
driva igenom att också stadsingen-
jörstjänsten drogs in efter  den första 
femårsperioden.  (22) Men man hade 
då redan fattat  beslut om en utvidg-

104. Överstelöjtnant Wilhelm Stolpe (1832-
1906). Stadsingenjör i Umeå 1890-1902. 

Stadsbyggmästaren G A Pettersson 
och den nye stadsingenjören fick  re -
dan från  och med januari 1892 överta 
stadsarkitektens alla uppgifter.  Nå-
gon ny stadsarkitekt anställdes inte i 
staden förrän  1935, och då endast på 
deltid. 

4 . 3 . 2 STADSINGEN JÖRSTJÄNS -
TEN 

Bland de sökande till tjänsten som 
stadsingenjör i Umeå, tillsatte stads-
fullmäktige  den 17 juni 1890 Wilhelm 
Stolpe (bild 104). Denne var 58 år 
gammal och hade just pensionerats 
från  sin befattning  som överstelöjt-
nant och chef  för  Sappörsbataljonen. 
Den nye stadsingenjören hade således 
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ning av stadsplanen fram till järnvägs-
linjen, och stadsingenjörens arbete an-
sågs oumbärligt. 

Utöver sina andra åligganden fick 
Stolpe i uppdrag att utarbeta en karta 
över Umeå med alla byggnader marke-
rade. Kartan som även upptar första-
den Haga trycktes 1899. 

Den första  stadsingenjören avgick med 
pension 1902 och efterträddes  1903 av 
ingenjören Carl Olof  Öländer. (23) 

4 .4 STADSPLAN OCH BYGG-
NADSORDNING 

4 . 4 . 2 DEN NYA STADSPLANENS 
TILLKOMST OCH UTFORM-
NING 

Byggnadsnämndens planförslag. 

1864 års stadsplan hade utom en ut-
vidgning av tomtområdet i öster och 
väster också innehållit ett förslag  till 
hur den gamla stadskärnan skulle kun-
na regleras. Enligt detta skulle gator, 
torg och kvarter läggas i ett regelbun-
det rutnät över stadskärnans bebyggel-
se, utan hänsyn till det gamla tomt-
mönstret. Denna reglering hade ald-
rig genomförts,  men när nu bebyggel-
sen hade brunnit ner på så gott som 
hela området föll  det sig naturligt att 
ta upp det 24 år gamla projektet för 
granskning och eventuell omarbetning. 

Byggnadsnämnden uppdrog åt kommis-
sionslantmätare C H Huldt att med ut-

gångspunkt från  1864 års reglerings-
plan upprätta ett nytt planförslag  för 
brandområdet, och detta presentera-
des för  nämnden redan vid dess sam-
manträde den 28 juli 1888. (1) Förs la -
get vann nämndens gillande och sän-
des vidare till stadsfullmäktige,  som 
dock beslöt att bordlägga ärendet tills 
stadens nye fackman på området, den 
nyanställde stadsarkitekten F O Lind-
ström hade anlänt. 

Huldts och byggnadsnämndens förslag 
(bild 105) anknyter i sina huvuddrag 
till det äldre projektet. Huvudgator-
na^ sträckning har övertagits och l i -
kaså de platser regleringsplanen r e -
serverat för  kyrka, kyrkotorg och 
rådhustorg. Brandsäkerhetskraven 
har emellertid blivit bättre tillgodo-
sedda genom att ytterligare två espla-
nader dragits genom stadens hela 
bredd - den ena från  Rådhustorget mot 
norr och söder, den andra från  Kyr-
kotorget norrut. Såväl torgen som 
kvarteren och tomterna har också ut-
vidgats. 

Systemet med brandgator som priva-
ta ekonomigator genom kvarteren har 
också tagits upp, men de har nu fått 
30 fots  bredd (ca 9 m) i stället för  20 
som i regleringsplanen. Tvärgatorna 
har nu fått  samma bredd som huvud-
gatorna, d v s 60 fot  (ca 18 m). 

Renmarksbäcken med dess slingrande 
lopp skulle enligt Huldt omges av obe-
byggda rektangulära parkkvarter, för 
att man på så sätt skulle kunna undvi-
ka oregelbundna byggnadstomter. 

105. Byggnadsnämndens förslag  till ny plan 
för  brandområdet upprättat av C H Huldt med 
utgångspunkt från  1864 års regleringsplan för 
stadskärnan. SIA. 
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Enligt Huldts och byggnadsnämndens 
förslag  skall rådhuset inte längre som 
före  branden ligga på tomten norr om 
torget utan på själva torgkvarteret. 
Salutorget är flyttat  från  byggnadens 
omedelbara närhet till norra sidan av 
den andra huvudgatan. Älvsidan domi-
neras på samma sätt som i 1864 års 
plan av en rad tomter reserverade för 
stora magasinsbyggnader. 

Lindströms tillägg 

När Lindström kom till Umeå i bör -
jan av oktober var det många ärenden 
som väntade honom, men angelägnast 
var stadsplaneförslaget.  I ett mångor-
digt och välformulerat  yttrande till 
stadsfullmäktige  över Huldts och bygg-
nadsnämndens stadsplan, skriver han 
att planen är synnerligen förtjänst-
full,  men vill ändå göra vissa tillägg 
som skulle öka "prydligheten". (2) 

För det första  påpekar han att stadens 
fasad  mot älven borde visa en "vack-
rare anblick" än de föreslagna  enfor-
miga magasinskvarteren. För att få 
ett välbehövligt avbrott föreslår  han 
att rådhustorget skall dras ner ända 
till hamnen. 'Det högt belägna i pryd-
lig stil utförda  rådhuset" skulle då 
komma att bilda en högst tilltalande 
fond.  Magasin och hamnbyggnader 
borde utformas  med omsorg, och 
gärna läggas med gavlarna mot älven 
för  att åstadkomma omväxling. 

Närmast rådhuset kunde man anordna 
en plantering med ett minnesmärke 
över branden i form av en spring-
brunn e dyl. Salutorget borde enligt 
Lindströms åsikt förläggas  på södra 
sidan om Storgatan, detta för  att inte 
handeln skulle verka störande på råd-
husbyggnaden. För att åstadkomma 
god dränering av stadsdelen föreslås 
en sänkning av Storgatan vid torget 
med ca tre meter. 

Renmarksbäcken föreslår  Lindström 
att man skall behålla som en "natur-
lig esplanad". Den bör rätas och för-
ses med trädplanterade strandgator. 
Att vissa byggnadskvarter därigenom 
skulle bli sneda såg han inte som nå-
got problem utan närmast som en för-
del. Om tomterna bebyggdes "med 
förstånd  och smak" skulle snedvinklig-

heten komma som ett behagligt "av-
brott från  den eljest så strängt ge-
nomförda  rätvinkligheten". 

Slutligen vill Lindström föra  in ett 
drag av monumentalitet i stadsbilden. 
Den föreslagna  esplanaden från  Kyr-
kotorgets mitt norrut borde därför  er -
sättas av två esplanader som tangera-
de torget, och byggnadskvarteret norr 
om Kyrkotorget borde lämpligen re-
serveras för  någon offentlig  byggnad 
i linje med kyrkan. Detta stadsplane-
motiv som återfanns  i stadsplanen 
för  Nicolaistad redan 1855 hade såle-
des fortfarande  aktualitet. 

Den 12 oktober 1888 antog stadsfull-
mäktige den nya stadsplanen så som 
byggnadsnämnden och lantmätare 
Huldt hade gjort upp den, men med 
de förskönande  tillägg som stadsarki-
tekten Lindström föreslagit  i sitt ytt-
rande. (3) 

Lindströms nya förslag 

Den normala gången hade nu varit att 
planen så snart som möjligt sänts 
till Kungl Maj:t för  fastställelse.  Men 
i samband med renritandet av planför-
slaget hade kontakt tagits med ingen-
jörsfirman Bennet & Co i Stockholm, 
som fått  i uppdrag att upprätta en drä-
neringsplan för  området. Ingenjörs-
firman ansåg att den nyantagna stads-
planen skulle bli dyrbar att realisera 
p g a de omfattande  schaktningsarbe-
ten som krävdes för  att sänka Storga-
tan och ordna ett salutorg i sluttning-
en nedanför  rådhuset. (4) 

Lindström gjorde då upp ett radikalt 
nytt stadsplaneförslag,  som visserl i -
gen stannade på papperet, men som 
ändå är ett så intressant moment i 
Umeås stadsplanehistoria att det 
finns  skäl att beskriva det något (bild 
106). (5) 

Det nya ligger i att Lindström bryter 
sambandet med 1864 års reglerings-
plan. Visserligen måste han rätta sig 
efter  de öst-västliga huvudgatornas 
sträckning samt vissa givna geogra-
fiska  betingelser som Renmarksbäcken, 
älven och Döbelns park med residens-
tomten. Men annars låter han inte bin-
da sig vid torgens traditionella lägen 
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och inte heller kyrkans. I hans nya på Döbelns park (stadsträdgården), 
plan för  Umeå har rådhustorget för-  På kvarteret norr om detta torg har 
skjutits ett kvarter österut sa att det Lindström funnit  ett nytt läge för  sta-
ligger mera mitt i staden. dens kyrka. Grundundersökningar på 

den gamla kyrktomten på älvbrinken 
Som motiv för  detta framhöll  Lind- hade visat att det skulle stöta på sto-
ström att han ville skapa flera  tomter ra svårigheter att här uppföra  en tung 
med "bästa affärsläge'  , d v s både stenkyrka som församlingen  hade be-
öster och väster om stadens affärs-  slutat (s 176 ). Frågan om kyrkans 
centrum, rådhustorget. (6) form och utseende var vid denna tid 

ännu inte avgjord. För läroverket r e -
Kyrkotorget flyttas  så långt österut serverade Lindström i sin plan ett 
att det bildar en fortsättning  norrut helt kvarter mellan Kyrkotorget och 

106. Stadsarkitekt Lindströms nya planförslag. 
Rådhustorget är här förskjutet  åt öster och 
kyrkan placerad norr om nuv Döbelns park. En 
längsgående esplanad och nya diagonalgator ner 
till hamnen har tillkommit. SIA. 

i 
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107. Landshövding Lars Bergs stadsplaneför-
slag. Ett brett grönstråk med kyrka och läro -
verkshus går genom staden. Kyrkan placerad 
som blickfång  mitt på Storgatan. SIA. 
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Östra Esplanaden. Mellan bäcken och 
Kyrkotorget är mellangatan omformad 
till en längsgående esplanad i öst-väst-
lig riktning. 

Lindström inför  vidare i sitt planför-
slag ett stadsplanemotiv, som var helt 
nytt i Umeå - stjärnplatsen. För att 
lösa problemet med de alltför  branta 
nedfarterna  till hamnen från  Storga-
tan låter han tvärgatorna från  Storga-
tan gå snett nedför  backen, så att tre 
stjärnplatser med strålgator bildas -
dels nere på hamnplanet, dels uppe 
vid Storgatan i torgets södra ände, 
och dels vid Renmarksbäcken. Detta 
hade emellertid inte enbart praktiska 
bevekelsegrunder, utan var lika 
mycket motiverat av att Lindström 
ville bryta enformigheten  och mono-
tonin i rutnätsplanens rätvinkliga 
kvarter. 

Stadens fasad  mot älven, som Lind-
ström ömmade särskilt för,  får  ge-
nom den nu föreslagna  kompositionen 
av hamnkvarteren fullt  tillräcklig va-
riation och monumentalitet, och det 
breda salutorget i backen nedanför 
rådhuset har kunnat uteslutas. Rådhu-
set har inte längre ett framträdande 
läge från  älvsidan utan har flyttats 
upp till norra sidan av torgkvarteret, 
och salutorget har fått  sin plats norr 
därom ungefär  som i Huldts och bygg-
nadsnämndens första  förslag. 

Lars Bergs kritik och planalternativ 

Nu stor de styrande inför  en besvär-
lig situation. Som alternativ till den 
stadsplan som antagits, hade man 
fått  ett förslag  som radikalt bröt med 
allt vad man var van vid. De båda 
förslagen  skickades för  utlåtande till 
landshövding Lars Berg i Luleå, som 
var kunnig i stadsplanefrågor.  Han 
hade bland annat tio år tidigare utar-
betat en utvidgningsplan för  Sundsvall 
och blev efter  sin tid som landshöv-
ding chef  för  Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen. (7) 

I slutet av februari  1889 kom lands-
hövding Bergs yttrande över de båda 
planförslagen,  åtföljt  av ett tredje 
som han själv hade utarbetat. (8) 
Berg berömde Lindströms nya för-
slag för  dess "otvifvelagtigt  vackrare 

perspektiv och rikare tillfällen  till 
omvexlande arkitektoniska anordning-

• ar" . Men som han förstod  saken hade 
Lindströms plan "öfvervägande  este-
tiskt ändamål", och den skulle inne-
bära så höga kostnader för  inlösen av 
mark för  gator och torg, att han ville 
avråda stadsfullmäktige  från  att anta 
den. I stället skulle den redan antag-
na planen enkelt kunna omarbetas så 
att den blev både billigare att genom-
föra  och vackrare. På en bifogad 
planritning visade han vilka föränd-
ringar han ville föreslå  (bild 107). (9) 

Anledningen till att den antagna planen 
omprövats var ju framför  allt att sa-
lutorgets placering i backsluttningen 
nedanför  rådhuset skulle medföra  dyr-
bara schaktningsarbeten. Berg förläg-
ger därför  större delen av torget till 
själva torgkvarteret, alternativt norr 
eller söder om rådhusbyggnaden. En 
mindre del kan möjligen läggas på en 
terrass söder om Storgatan. 

En annan nackdel med det antagna för-
slaget var, enligt Bergs mening, att 
uppfarterna  från  hamnen var alldeles 
för  branta. Lindström hade i sitt nya 
projekt sökt lösa detta med hjälp av 
diagonala uppfarter,  och Berg använ-
der samma lösning av problemet. I 
sluttningen nedanför  torget lägger han 
två korsande gator, "appareljer", 
vilka från  älvsidan döljs av ett tullhus 
nere på hamnplanet. En tredje appa-
relj leder på Bergs förslag  upp från 
hamnen strax intill Renmarksbäckens 
utlopp. 

Berg bygger också vidare på Lind-
ströms idé att skapa en monumental 
anläggning i Kyrkotorgets axel, men 
nu i form av ett parkstråk, som delar 
in staden i två brandsäkra zoner. Häi 
kunde även en offentlig  byggnad i sten 
exempelvis läroverket, få  sin plats 
inbäddad i grönska. 

Kyrkan ville Berg flytta  ett stycke 
norrut, så att den skulle hamna på 
fastare  mark. Lämpligast vore att 
placera den mitt på Storgatan som en 
"hvilopunkt för  öga och sinne" och så 
att den kan bilda 'perspektivisk av-
slutning" för  Storgatan. En olägenhet 
med stadens utseende sägs vara "den 
från  terrängens jemnhet härflytande 
enformigheten  i dess gatunät och 
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bristen på omvexling". Det breda 
parkbältet i nordsydlig riktning och 
dess anknytning i rät vinkel till grön-
stråket utmed älven med kyrkplats, 
stadsträdgård och residenspark skul-
le, enligt Berg, ge stadsdelen en 
"storslagen och monumental prägel". 
Umeå skulle bli en av Norrlands 
vackraste städer. 

Lindström går i svaromål 

Lindström reagerade mycket kraf-
tigt på Bergs kritik av hans stadspla-
neförslag.  I en lång skrivelse till 
byggnadsnämnden trasade han sönder 
Bergs argumentation i ytterst hätska 
ordalag. (101 Om inte förr  förstod 
stadens styrande i och med denna 
skarpa skrivelse vilken självmedve-
ten, viljestark och temperamentsfull 
herre de tagit i sin tjänst som stads-
arkitekt. 

Han vågade till och med föra  fram 
synnerligen kritiska synpunkter på 
det förslag  den sakkunnige experten 
presenterat. Bergs förslag  till pla-
cering av rådhuset och salutorget 
skulle innebära en återgång till för-
hållandena före  branden, då torghan-
deln på ett störande sätt brett ut sig 
i rådhusets omedelbara närhet. Ef-
ter branden hade enligt Lindström al-
la varit eniga om att platsen närmast 
rådhusbyggnaden skulle ordnas "på 
ett prydligt sätt". Om Bergs projekt 
förverkligades  skulle byggnaden inte 
ligga fri  från  den störande kommer-
sen på någondera sidan. 

Appareljerna nedanför  torget ansåg 
han synnerligen opraktiska, och Bergs 
föreslagna  tullhus nere vid hamnen 
kallade han för  en "vidunderlighet" -
denna höga, 72 meter långa byggnads-
kropp skulle inte bara skymma rådhu-
set från  älvsidan, utan också stänga 
av utsikten över älven för  dem som 
befann  sig på torget. 

Förslaget att lägga kyrkan som ett 
blickfång  mitt pa Storgatan ansåg 
Lindström vara en helt absurd lös -
ning, trots att han själv hyste samma 
önskan att ge staden "all den omvex-
ling och det arkitektoniskt tilltalande 
utseende, som ett för  det sköna till-
gängligt sinne kan önska". Storgatan 

var ju stadens mest trafikerade  gata, 
och Lindström skriver ironiskt ' Väl 
har jag många gånger sett uppoff-
ringar, stora uppoffringar  till och 
med, göras för  att undanrödja hinder 
i gators obehindrade framdragande, 
men att alldeles direkt placera hin-
der i dem torde väl höra till de stör-
sta sällsyntheter. " 

Lindströms protestskrivelse åtfölj-
des av ett nytt stadsplaneprojekt, i 
huvudsak likt hans förra,  men med 
några ändringar föranledda  av den 
kritik som framförts.  (11) 

Den fastställda  stadsplanen 

Främst med hänvisning till det träng-
da ekonomiska läget beslöt emeller-
tid stadsfullmäktige  på förslag  av 
byggnadsnämnden att den redan antag-
na planen efter  vissa modifikationer 
skulle antas på nytt. (12) Rådhuset 
skulle ligga ungefär  mitt på torgkvar-
teret i linje med seminariebyggnaden 
i västra stadsdelen, och salutorget 
läggas på dess norra sida. Underför-
stått var, att platsen söder om rådhu-
set skulle planteras och få  en mer re -
presentativ karaktär. Det tidigare 
planerade torget i sluttningen ner mot 
älven skulle ersättas av en park, men 
genom denna skulle de av Berg före-
slagna diagonala uppfarterna  från 
hamnen gå. Kyrkan skulle ligga på 
sin traditionella plats och läroverket 
i linje med kyrkan i det nya grönstrå-
ket genom staden över Kyrkotorget. 

Vid renritningen av det antagna plan-
förslaget  måste man göra vissa kor-
rigeringar, bland annat flytta  torget 
ca 40 fot  (12 m) österut. (13) När 
dessa ändringar godtagits av stads-
fullmäktige  sändes två personer med 
stadsplanen ner till Stockholm för  ätt 
där påskynda ärendets behandling hos 
myndigheterna. 

Överintendentsämbetets enda anmärk-
ning mot förslaget  var att brandgator-
na genom kvarteren borde slopas - de 
utgjorde inte något verksamt skydd 
mot brandfaran,  utan skulle i stället 
komma att bli ett slags bakgårdar. 
Men Kungl Maj:t gick emot ämbetet 
på denna punkt och fastställde  planen 
för  Umeå utan ändringar den 12 april 

142 



1889 (bild 108). (14) Som villkor upp-
sattes dock en bestämmelse att brand-
gatorna skulle hållas prydliga och att 
de inte fick  användas för  allmän tra-
fik,  utan hållas stängda i båda ändar-
na. 

Sammanfattningsvis  kan sägas att den 
stadsplan som fastställdes  för  den 
nedbrända stadsdelen i Umeå var re -
sultat av många personers tankemödor, 
Huvudgatornas sträckning, brandgats-
systemet, platserna för  torgen och 
för  kyrkan samt grönområdet och den 
prydliga magasinsraden utmed älven 
är drag som härrör från  1864 års 
regleringsplan för  området. De stora 
tomterna, kvarteren och torgen samt 
den nya esplanaden från  rådhuset mot 
norr var Huldts tillägg i planförslaget 
sommaren 1888. Idén att öppna kvar-
tersfasaden  vid hamnen och ge rådhu-
set uppe på älvbrinken en monumental 
placering i fonden  av ett torg eller -
som det blev - en park kom från  stads-
arkitekten F O Lindström. Det var 
också från  honom förslaget  kom att 
räta Renmarksbäcken och förse  den 
med trädplanterade strandgator som 
en "naturlig esplanad". 

108. Den nya stadsplanen för  Umeå efter  stads-
branden fastställd  den 12 april 1889. SIA. 

Att lägga en offentlig  byggnad i linje 
med kyrkan norrut och omgärda det 
hela med dubbla esplanader var likaså 
Lindströms tanke, som genom lands-
hövding Lars Berg utvecklades till mo-
tivet med ett grönstråk i vinkel med 
det som låg utmed älven. Från denne 
hämtades slutligen förslaget  att låta 
uppfarterna  från  hamnen till Storga-
tan gå via appareljer, dels i ett kryss 
genom Rådhusparken, dels snett upp 
intill Renmarksbäcken. 

Men stadsplanens slutliga utformning 
har också påverkats av diskussioner 
och beslut i byggnadsnämnd och stads-
fullmäktige.  Vid upprepade tillfällen 
under arbetets gång har de styrande 
haft  möjlighet att påverka de förslag 
som presenterats, och detta har man 
också i hög grad utnyttjat. 

4 .4 . 2 BYGGNADSORDNINGEN 1891 

De bestämmelser för  byggandet som 
låg i själva stadsplanen var ännu vid 
denna tid högst begränsade. I stadspla-
nen angavs endast gatornas bredd och 
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sträckning, kvarterens storlek och 
tomtindelning samt läge och format 
på parker, torg och planteringar. De 
offentliga  byggnadernas lägen var ock-
så i allmänhet markerade, och någon 
gång fanns  också en beteckning som an-
gav att en tomt skulle reserveras för 
exempelvis industriändamål, dock utan 
bindande verkan. (15) Bestämmelser 
rörande byggnadsrätt, byggnadssätt, 
högsta tillåtna antal våningar etc åter-
fanns  i stället i Byggnadsstadgan för 
rikets städer 1874 och i de lokala 
byggnadsordningarna. 

De äldre byggnadsordningarna för 
Umeå 1827, 1866 och 1875 har redan 
behandlats. Den sistnämnda gällde 
ännu vid stadsbranden, men några da-
gar efter  det att den nya stadsplanen 
fastställts  den 12 april 1889, togs 
frågan  om en ny byggnadsordning för 
Umeå upp i stadsfullmäktige.  (16) Den 
gällande måste anses föråldrad  och 
inaktuell, eftersom den huvudsakligen 
innehöll föreskrifter  för  den stadsdel 
som nu hade brunnit ner. 

Ärendet ansågs brådskande och re -
mitterades till byggnadsnämnden, som 
uppdrog åt sin ordförande,  auditör 
Christian Huldt, borgmästare Johan 
Rothoff  och stadsarkitekt F O Lind-
ström att utarbeta ett förslag  till ny 
byggnadsordning. (17) Den 2 augusti 
1889 låg byggnadsordningen färdig  i 
sin första  version, men först  efter 
flera  omarbetningar och tillägg var 
man i stadsfullmäktige  beredd att an-
ta den och efter  ytterligare korrige-
ringar fastställdes  den slutligen av 
konungens befallningshavande  den 14 
maj 1891, drygt två år efter  stads-
planen. (18) 1891 års byggnadsord-
ning för  Umeå kom att gälla till år 
1903. 

Också efter  byggnadsstadgans till-
komst 1874 gavs utrymme för  de sty-
rande i städerna att i byggnadsord-
ningen införa  varierande lokala be-
stämmelser rörande byggandet. Bygg-
nadsordningen för  Umeå 1891 som 
tillkommit efter  ett långdraget förbe-
redelsearbete i byggnadsnämnd och 
stadsfullmäktige  kan därför  i viss 
mån sägas spegla den i Umeå rådande 
smakuppfattningen  och byggnadstradi-
tionen. (19) 

187 5 års byggnadsordning hade i sina 

huvuddrag och till sin uppställning 
följt  den som tillkom 1866 i samband 
med stadsplaneutvidgningen,- men vid 
omarbetningen 1891 anpassades i stäl-
let byggnadsordningen helt efter  bygg-
nadsstadgans kapitelindelning. Många 
äldre paragrafer  uteslöts också, och 
några nya tillfogades. 

Enligt inledningskapitlet skulle bygg-
nadsnämnden liksom tidigare ha den i 
byggnadsstadgan föreskrivna  samman-
sättningen med fem ledamöter, tre 
valda av stadsfullmäktige  och två av 
magistraten. Av de senare skulle en 
vara en lagfaren  magistratsperson. 
Som biträde skulle nämnden nu ha 
stadsarkitekt och stadsingenjör, men 
om "sådana tjenstemän" inte fanns  an-
ställda skulle nämnden kunna utse an-
nan sakkunnig. (20) 

Hur samarbetet mellan byggnadsnämn-
den och stadsarkitekten fungerade  i 
verkligheten har redan omtalats. 
Stadsarkitekt Lindströms kritiska 
granskningar och korrigeringar av in-
lämnade byggnadsritningar gjorde ho-
nom inte populär. När hans tjänst dra-
gits in 1891 övergick granskning och 
inspektion på stadsbyggmästare G A 
Pettersson och stadsingenjör Wilhelm 
Stolpe. 

Den övergripande målsättningen för 
byggnadsnämndernas verksamhet 
fanns  sedan 1874 formulerad  i r iks-
stadgans § 38. Nämnden skulle vaka 
över att stadsplaneringens huvudprin-
ciper "sundheten, brandsäkerheten 
och prydligheten" följdes  i planlägg-
ning och byggande. 

Många av detaljbestämmelserna också 
i 1891 års byggnadsordning för  Umeå 
har som tydligt syfte  att höja brandsä-
kerheten. Här återfinnes  liksom i ti-
digare byggnadsordningar föreskrif-
ter om tillatna byggnadsmaterial, och 
om hur eldstäder skall anordnas samt 
särbestämmelser rörande särskilt 
brandfarliga  inrättningar. (21) 

Kravet på prydlighet går också igen i 
flera  av dess paragrafer.  Stängsel 
skall vara prydliga, och uthusen ha 
"ett prydligt yttre". För hus "med 
prydligare byggnadsstil" kan undantag 
göras från  den fastställda  maximihöj-
den. (22) 
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En nyhet i denna byggnadsordning 
1891 såväl i förhållande  till de äldre 
som till byggnadsstadgan är att bygg-
nadstekniska föreskrifter  fått  större 
utrymme, vilket i synnerhet gäller 
stenhusens konstruktion. Man tycker 
sig här spåra ett embryo till dagens 
stränga byggnormer. (23) 

En annan nyhet är byggnadsordningens 
fjärde  kapitel, som i fem fylliga  para-
grafer  redogör för  hur byggnadsställ-
ningar skall vara beskaffade  för  att 
vara säkra för  arbetare och andra. I 
den sista omarbetningen av byggnads-
ordningen fick  detta omfattande  kapi-
tel ersätta en äldre högst summarisk 
paragraf  med samma innehåll till 
följd  av en Kungl kungörelse i juni 
1890 tillkommen för  att förbättra  ar -
betarskyddet. (24) 

Beteckningen "ny stadsdel" gällde fö-
re branden de östra och västra stads-
delarna enligt 1864 års plan. Efter 
1889 betraktas även stadskärnan som 
"ny stadsdel" med undantag för  Mal-
men strax väster om bäcken, det enda 
parti av det gamla Umeå som skonats 
i branden. 

Den bestämmelse i Umeå byggnads-
ordning 1875 som reglerade bebyggel-
sen strax utanför  planområdet kom 
att styra placeringen av de många 
gårdar som här växte upp de första 
aren efter  branden. Fram mot stads-
gränsen i öster och väster gällde för-
bud mot byggande "som hindrade stads-
planens framtida  likformiga  utvidg-
ning", och detsamma gällde för  ett 
område inom 120 meter norr om 
stadsplanens norra gräns. Denna 
"utomplansbestämmelse" ville bygg-
nadsnämnden på nytt införa  i bygg-
nadsordningen 1 891, men konungens 
befallningshavande  sade nej, med hän-
visning till att någon bebyggelse utan-
för  planen enligt § 9 i byggnadsstadgan 
1874 över huvudtaget inte var tillåten 
utan att stadsplan upprättades. (25) 

ström utan resultat tagit upp frågan 
i byggnadsnämnden; 1889 års stads-
plan fick  exakt samma yttre gränser 
som 1864 års plan. (26) Orsaken till 
denna negativa inställning hos de sty-
rande var att en utvidgning av planom-
rådet skulle innebära dryga kostnader 
för  staden för  markinlösen och gatu-
anläggningar. 

Då det stod klart att bibanan Vännäs -
Umeå skulle dragas, gick det emel-
lertid inte längre att uppskjuta en ut-
vidgning av planen. Mellan staden och 
det norrifrån  inkommande järnvägs-
spåret kunde man ju vänta sig ny be-
byggelse. Efter  påpekande från  ko-
nungens befallningshavande  i novem-
ber 1894 kom så småningom planarbe-
tet igång. (27) Utom järnvägslinjen 
kom man därvid att ta hänsyn till det 
område som utsetts för  Norrlands 
dragonregemente och till den bebyg-
gelse som växt upp i väst och öst. 
Den nya stadsplanen som här inte när-
mare skall beskrivas fastställdes  den 
29 april 1898 och omfattade  ett områ-
de som i norr och öster begränsades 
av järnvägslinjen och i väster sträck-
te sig fram mot Ytterhiske by. 

4. 5 DEN PRIVATA MILJÖN 

4. 5. 1 TOMTERNA PÅ BRAND-
OMRÅDET 

4 . 4 . 3 FÖRSLAG TILL UTVIDG-
NING AV STADSPLANEN 

Som tidigare nämnts hade en utvidg-
ning av tomtområdet varit på tal r e -
dan på 1870-talet. Vid planarbetet ef-
ter branden hade stadsarkitekt Lind-

Stadsplanens fastställelse  i april 
1889 hälsades med allmän glädje, 
men mycket återstod ännu innan man 
kunde börja bygga på brandområdet. 
De nybildade tomternas ytinnehåll 
måste först  beräknas, och de kompli-
cerade ägoförhållandena  klarläggas. 
Samma beräkningar måste göras för 
den mark staden hade att lösa in för 
nya gator, torg och andra allmänna 
platser enligt stadsplanen. Först där-
efter  kunde tomter och gator stakas 
ut, och byggandet ta sin början. 

I samband med att stadsplanen fast-
ställdes hade staden fått  rätt att ex-
propriera den mark som behövdes 
för  att kunna genomföra  planen, dock 
inte all mark på brandområdet, vil-
ket man först  begärt. (1) En särskild 
tomtkommitté tillsattes, som för  sta-
dens räkning skulle underhandla med 
tomtägarna och köpa in den mark som 
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skulle läggas ut till de nya breda ga-
torna och esplanaderna, samt till de 
båda torgen och grönstråket genom 
staden. Kommittén kunde emellertid 
inget uträtta, förrän  de ovannämnda 
beräkningarna var klara. (2) 

Redan i maj 1889 hade kommissions-
lantmätare C H Huldt åtagit sig denna 
uppgift,  men han hann inte slutföra 
den innan han i juni for  till Lappmar-
ken på förrättning.  Först i slutet av 
augusti förelåg  därför  en lista över 
de tomtandelar staden skulle vara 
tvungen att lösa in, och kommittén 
kunde börja sitt arbete. Övriga be-
räkningar var trots upprepade påstöt-
ningar inte färdigställda  förrän  i ap-
ril 1890. Därigenom fördröjdes  avse-
värt återuppbyggnadsarbetet, såväl 
för  de enskilda tomtägarna som för 
staden. (3) 

Huldt upprättade en karta med tillhö-
rande beskrivning över gamla och nya 
tomter på brandområdet. Av kartan 
som här återgivits (bild 109), kan man 
konstatera att den nya planen bryter 
sönder det gamla tomtmönstret, det 
skeva gatunätet och den ålderdomliga 
kvarterstypen, som hittills bibehål-
lits sedan äldsta tid. Antalet huvudga-
tor genom stadsdelen har reducerats 
från  sex till tre, och de stora kvarte-
rens tomter har lagts ut i dubbla ra-
der utan hänsyn till gamla tomtgrän-
ser. (4) 

Vissa äldre drag har dock övertagits 
i den nya planen. Storgatan, Badstu-
gatan (nuv Skolgatan) och delvis också 
Skolhusgatan (nuv Kungsgatan) har 
samma sträckning som tidigare. Någ-
ra få  av de gamla tvärgatorna samman 
faller  vidare med de nya. Nuvarande 
Döbelnsgatan ligger exempelvis där 
den gamla Kansligränden legat sedan 
stadsplaneutvidgningen på 184 0-talet. 
Rådhustorget från  1600-talet ingår 
som en liten del av det nya torget och 
den därtill gränsande gatan, och lika-
så har Kyrkotorget, kyrkan och res i -
denset fått  behålla sina gamla lägen. 

Huldts karta visar vidare att antalet 
byggnadstomter på området drastiskt 
sjunkit från  över 200 till 75. I det 
äldre tomtmönstret kan man iaktta att 
tomterna har starkt varierande stor-
lek, vilket som vi sett berott på tomt-
klyvningar och tomtsammanslagningar 

sedan 1700-talets slut eller 1800-ta-
lets början. De nya tomterna efter 
branden är alla ungefär  lika-stora och 
ingen har i planen fått  mindre ytvidd 
än 1. 327 m^. (5) Dessa förhållanden 
fick  naturligt nog till följd  att ägo-
strukturen i området förändrades. 
o 
Återuppbyggnaden av den privata be-
byggelsen på brandområdet under 
1890-talet skedde i två etapper, den 
första  åren 1890-1893, den andra 
mellan 1896 och 1900. Byggnadsverk-
samheten var ojämförligt  livligast de 
båda första  åren, då ungefär  hälften 
av de 4 0 privata boningshusen tillkom. 
(6) 

Stadsplanens skarpaste kritiker var 
fängelsedirektör  B Oxehufvud,  Lind-
ströms redan nämnde motståndare. 
Han spådde redan 1889 bland annat 
att de stora tomterna "skulle lägga 
ofantliga  hinder i vägen för  stadens 
återuppbyggnad". (7) En blick på det 
här återgivna utsnittet ur Stolpes 
stadskarta från  1899 (bild l lOa-b) ger 
vid handen att han skulle få  rätt i sina 
farhågor.  Trots att stadsfullmäktige 
beslutat om ändrad tomtindelning i 
flera  kvarter, ser vi att ännu vid se-
kelskiftet  35 av byggnadstomterna 
står obebyggda, och ytterligare sju 
har endast ofullständig  bebyggelse. 
Många av tomterna stod tomma långt 
in på 1900-talet, i synnerhet skulle 
det dröja länge innan vissa tomter ös -
ter om Östra Kyrkogatan togs i an-
språk. 

Av de centralt belägna tomterna sak-
nar de som ligger närmast öster och 
väster om Rådhustorget ännu vid se-
kelskiftet  huvudbyggnader. Något 
stadsmässigt torgrum har således inte 
skapats. Ett storslaget projekt från 
1892 till ett trevånings stenhus utmed 
hela den västra torgsidan förverkliga-
des heller aldrig. (8) På den södra 
kvartershalvan anlades i stället en 
privat prydnadsträdgård, som låg kvar 
tills Västerbottens läns sparbank .här 
byggde sitt nuvarande bankhus 1915. 
Granntomten i norr stod endast till 
hälften  bebyggd ända till 1963, då va-
ruhuset Domus tillkom. 

Tomterna på motsatta sidan bebygg-
des strax efter  sekelskiftet,  men inte 
neller denna kvartersfasad  mot tor -
get fick  någon uttalat representativ 
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109. Kommissionslantmätare C H Huldts kar-
ta från  1889-90 över gamla och nya tomter på 
brandområdet. Efter  originalkartan i SIA. 



110a. "Karta öfver  Umeå stads planlagda o m -
råde jemte förstaden  Haga. Upprättad år 1899 
af  Wilhelm Stolpe, stadsingenjör". Tryckt. 



110b. Bebyggelsen på brandområdet efter  den 
första  tioårsperioden. Detalj ur föregående 
karta. Byggnader av sten markerade med m ö r -
kare ton. 

karaktär. Som närmaste grannar i 
öster fick  rådhuset två trähus med 
villaliknande utseende, det ena till 
och med placerat indraget från  gatu-
linj en. 

Som framgår  av Stolpes karta var det 
endast fem privata bostadshus som 
uppfördes  av sten, vilket förmodligen 
främst  hänger samman med byggher-
rarnas ekonomiska situation. Skillna-
den i pris mellan ett stenhus och ett 
trähus var betydande. Som nämnts i 
inledningen hade de gamla gårdarna 
i centrum inte varit särskilt högt 
brandförsäkrade.  Värdet för  den 
högst försäkrade  gården uppgick till 
36. 000 kronor, men för  de flesta  inte 
ens till hälften  av detta belopp. (9) 
När de dryga tomtkostnaderna beta-
lats återstod heller inte mycket för 
själva byggnaderna på tomten. 

Att byggnadsmaterialet i de allra 
flesta  privata gårdarna blev trä, fick 
i sin tur avgörande betydelse för  be-
byggelsens utformning.  I den nya bygg 
nadsordningen gällde nämligen i hög-
re utsträckning än tidigare skilda be-

stämmelser för  trähus och stenhus. 

Detta gällde bland annat byggnadsrät-
ten (10), vilken på samma säix som i 
byggnadsstadgan beräknades som ett 
förhållande  mellan den bebyggda ytan 
och gårdsrummet. Hädanefter  gällde, 
att om alla byggnaderna på tomten 
var av trä, skulle förhållandet  vara 
1:1. Om endast uthusbyggnaden var 
av trä, men huvudbyggnaden uppförd 
av sten, räckte det om gårdsrummet 
hade en yta motsvarande 2/3 av den 
bebyggda, vilket gav ett förhållande 
3:5 mellan dessa ytor. Endast om al-
la byggnader var uppförda  av sten, 
fick  tomten bebyggas så tätt som bygg-
nadsordningarna 1866 och 187 5 tillå-
tit, nämligen med förhållandet  1:2 
mellan gårdsrum och byggnadsyta. 

Genom att föreskriva  lägre exploate-
ring avsåg man att göra bebyggelsen 
brandsäkrare, men tydligen var den-
na inskränkning inte populär bland 
byggherrarna. Av Stolpes karta kan 
man utläsa att många tomter var hår-
dare utnyttjade än dessa bestämmel-
ser medgav. Till en del kan det bero 
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på att byggherrarna innan den nya 
byggnadsordningen trätt i kraft,  bygg-
de efter  de liberalare föreskrifterna 
i 1875 års byggnadsordning. För öv-
rigt medgav byggnadsstadgan efter  en 
ändring 1884 lättnader genom att till-
låta att man vid beräkningen av gårds-
rummets storlek hade rätt att i viss 
utsträckning tillgodoräkna sig också 
grannens gårdsrum, om detta låg i 
direkt anslutning till det egna. (11) 

1899 års karta visar också att tomter-
na i allmänhet innehåller endast två 
byggnader: boningshuset i gathörnet 
eller vid huvudgatan och uthuset vid 
brandgatan genom kvarterets mitt. 
Boningshusets placering vid huvudga-
tan kan ses som en levande tradition. 
Att uthusen skulle ligga vid brandga-
tan var däremot liksom före  branden 
ett krav inskrivet i byggnadsordning-
en. (12) 

I den centrala stadsdelen hade före 
branden boningshusen ofta  bildad sam-
manhängande längor utmed huvudga-
torna. Slutet byggnadssätt förbjöds  i 
byggnadsstadgan (försåvitt  inte brand-
mur uppfördes  i tomtgränsen), och i 
de nya östra och västra stadsdelarna 
bebyggdes tomterna med öppet bygg-
nadssätt. Detta kom att bli karakte-

111. Östra sidan av kvarteret Balder vid Råd-
husesplanaden. Vykort från  1910-talet. VMU. 

ristiskt även för  1 890-talsbebyggel-
sen på brandområdet. (13) Ytterst få 
byggherrar utnyttjade hela tomtbred-
den för  sin huvudbyggnad vid gatan. 
Den nya trästaden Umeå fick  därför 
inte korridorgator som stenstaden 
Sundsvall, utan kvarterens fasader 
mot huvudgatorna uppvisade en väx-
ling mellan husväggar och öppningar 
in mot lummiga trädgårdar, avgrän-
sade mot gatan av ett plank eller of-
tare ett sirligt genombrutet staket 
(bild 111). 

4 . 5 . 2 PRIVAT BEBYGGELSE o 
UTANFÖR BRANDOMRA-
DET 

Helt naturligt åstadkom stadsbranden 
att utbyggnaden av de västra och ös -
tra stadsdelarna utanför  brandområ-
det påskyndades. De tomter som än-
nu stod tomma togs nu i anspråk, 
dels för  de provisoriska handelsbo-
darna och salustånden, dels för  stör-
re permanenta gårdar. (14) 

Under de första  åren efter  branden 
växte också ett hundratal gårdar upp 
utanför  stadsplanen. Bebyggelsen la-
des där tack vare den tidigare nämn-

Rådhusesplanaden, Umeå. 
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da utomplansbestämmelsen inte ut 
helt slumpmässigt, utan man rättade 
sig efter  gatunätet på planområdet 
för  att inte hindra stadsplanens "fram 
tida likformiga  utvidgning". Detta 
gällde dock endast området närmast 
utanför  plangränsen - längre bort i 
exempelvis Haga och Öbacka lades 
boningshusen i stället utmed landsvä-
garna. (15) 

4 . 5 . 3 TOMTERNAS INNEHAVA-
RE 

På den centrala stadsdelens relativt 
begränsade område hade ju före  bran-
den funnits  tomter av skiftande  stor-
lekar, och bland tomtinnehavarna hade 
alla olika yrkesgrupper varit repre-
senterade. Här fanns  handelsmännens 
stora gårdar vid Storgatan och torget, 
och här fanns  ett stycke längre norr -
ut de många mindre gårdarna, som 
huvudsakligen tillhörde hantverkare, 
lägre tjänstemän och arbetare. Ös-
terut var yrkesgrupperna blandade, 
men inslaget av landsstatens tjänste-
män och ämbetsmän samt lärarna var 
markant bland gårdsägarna i denna 
trakt. 
112. Vykort med parti av Storgatan vid 1890-
talets början. Till höger Conrad Schildts, 
H P Lundmarks och J A Reinius'handelsgårdar, 
till vänster järnhandlare N J Bäcklunds fastig-
het. VMU. 

De stora nya tomterna krävde inlösen 
av kringliggande tomtdelar, och det-
ta fick  till följd  att ägostrukturen i 
den centrala stadsdelen ändrades. 

Bland byggherrarna på brandområdet 
på 1890-talet tillhörde många den ka-
tegori som före  branden ägt de stör-
sta tomterna, medan de som tidigare 
innehaft  någon av de mindre lyser 
med sin frånvaro  i 1890-talets tomt-
förteckningar.  (16) 

Storgatan återuppstod som affärsgata 
bara i sin västra del. Mellan Ren-
marksbäcken och rådhuset växte fem 
handelsgårdar upp på nytt (bild 112), 
på tomter som handelsmännen ägt r e -
dan före  branden och nu utökat genom 
inköp av erforderliga  delar av grann-
tomterna. (17) Längre österut kom 
Storgatan att i stället utgöra en del av 
den representativa miljön vid rådhu-
sets södra sida och kantades snart av 
en rad byggnader av offentlig  karak-
tär - hotell, bankhus, apotek, tele-
grafhus  och flickskola. 

Eftersom salutorget nu låg norr om 
rådhuset vid Kungsgatan kom stadens 
handelscentrum att förskjutas  åt det-

c •«• i >..» •wi*1»".••••,«»».ti , 

Parti af  Storgatan. 
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ta håll. Två handelsmän, W Anders-
son och Carl Th Saedén, var förutse-
ende och etablerade sig på hörntom-
terna norr om torget. Den struktur-
rationalisering som handeln genom-
gick vid denna tid resulterade snart 
i att de stora handelsgårdar som ti-
digare dominerat såväl stadsbilden 
som stadens affärsliv,  minskade i an-
tal och efter  hand ersattes av bransch-
affärer  med mindre lokalbehov. (18) 

Stadsplanens stora tomter blev som 
tidigare nämnts snart föremål  för  kri-
tik, och stadsfullmäktige  beslöt där-
för  att ändra tomtindelningen i flera 
kvarter - först  i områdets utkant, 
men senare även i centrum. (19) Ut-
med Kungsgatan mellan salutorget 
och läroverket delades sålunda tom-
terna i mindre enheter. Ofta  blev det 
hantverkare som tog dessa mindre 
tomter i anspråk. Utmed Kungsgatan 
mellan Rådhustorget och läroverket 
uppfördes  efter  ändrad tomtindelning 
gårdar av skomakaremästare Norén, 
bokbindarmästare Sporrong, urfabri-
körerna Burström och Lundmark, 
färgare  Sandberg, boktryckare Lind-
roth och skomakare P Svensson. (20) 

Endast sju av byggherrarna på brand-
området före  sekelskiftet  1900 tillhör-
de kategorien ämbetsmän och högre 
tjänsteman. Några av dessa har byggt 
ny gård i östra delen av området, i 
den trakt som av tradition haft  sär-
skild dragningskraft  på denna befolk-
ningsgrupp. Uppenbarligen har dock 
de allra flesta  övergått från  att vara 
gårdsägare till att bli hyresgäster. 

Arbetare, lägre tjänstemän och s jö-
folk  hade före  branden varit talrikt 
representerade bland tomtägarna i 
centrum. Bland byggherrarna på 
brandområdet under 1890-talet saknas 
så gott som helt dessa yrkesgrupper. 
I stället återfinnes  de bland ägarna till 
de många små gårdar som under de 
första  åren efter  branden uppfördes 
utanför  planområdet. Där ute på vre -
tarna blev de grannar med utsocknes 
arbetare och hantverkare, som flyt-
tat till Umeå i hopp om att få  arbete 
vid återuppbyggnaden. (21) 

4 .5 .4 BYGGNADERNA 

4 . 5 . 4 . 1 Gällande bestämmelser 

Även när det gällde hushöjd och hög-
sta tillåtet antal våningar gjorde bygg-
nadsordningen 1891 skillnad beroende 
på om byggnaderna var uppförda  av 
trä eller av sten. (22) Boningshus av 
trä fick  inte vara högre än 10, 5 meter 
från  gatans högsta punkt till taksprång-
et, och de fick  inte uppföras  i mer än 
två våningar. Maximihöjden för  sten-
hus sattes till 15 meter, och tillåtet 
antal våningar till tre. Vindsinred-
ning var bara tillåten i stenhus. En 
sammanställning av reglerande be-
stämmelser om hushöjder i Umeå 
1828-1891 återfinnes  här intill (bild 
113). 

För byggnader "med prydligare bygg-
nadsstil" kunde vissa partier i fasa-
derna - torn, gavlar, frontespiser 
e dyl - tillåtas överstiga den fast-
ställda maximihöjden. Denna este-
tiskt motiverade paragraf  i byggnads-
ordningen var skräddarsydd efter  den 
byggnadsstil som var på modet. (23) 

Många städer hade utom en bestäm-
melse om maximal byggnadshöjd, 
även en nedre tillåten gräns, detta 
för  att ge bebyggelsen vid vissa cen-
trala gator och platser en mer monu-
mental prägel. (24) Någon sådan fö-
reskrift  fanns  inte i Umeå byggnads-
ordning vare sig före  eller efter 
branden. Envåningshus på centrala 
tomter var därför  inte heller något 
ovanligt. 

Paragrafen  att såväl boningshus som 
uthus skulle vara försedda  med rym-
liga och väl upplysta vindar, vilken 
införts  i byggnadsordningen 18 66, har 
nu fallit  bort. Men ännu under 1890-ta-
let blev den låga vindsvåningen med 
sin karakteristiska rad med små fön-
ster utmed långsidan fortfarande 
mycket vanligt förekommande  på 
byggnader av alla kategorier (se bild 
114). 

En annan bestämmelse som kan ha 
tillkommit av estetiska skäl är den 
som begränsar takresningens höjd 
till två femtedelar  av byggnadens 
bredd, vilket ger ett relativt flackt 
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113. Bestämmelser rörande hushöjd, vå-
ningsantal, höjd på sockel och vindsvägg samt 
takvinkel i Umeå byggnadsordning 1827, 1866, 
1875 respektive 1891. Måtten 1827-1875 i fot, 
1891 i meter . 



tak med en maximal takvinkel om 
38, 7°. (25) Där byggnadsstilen krävt 
brantare takfall  har detta åstadkom-
mits genom en förskjutning  mot ga-
tan av taknocken men med bibehållan-
de av förhållandet  mellan takhöjd och 
byggnadens bredd. Resultatet har 
blivit ett stilriktigt brant tak över ga-
tufasaden  och ett flackare  tak mot 
gården. 

Högsta tillåtna höjd för  uthusbyggna-
derna var likaså beroende av byggna-
dens material: för  trähus 5, 5 m och 
för  stenhus 7, 5 m. (26) Särskilt stad-
gades att uthusen mot brandgatan 
skulle ha ett "efter  förhållandena  af-
passadt prydligt yttre". 

Nu infördes  också restriktioner för 
hur uthuslängans bostadsdel fick  vara 
inredd. (27) Den skulle hädanefter  be-
traktas som uthus och fick  alltså inte 
överstiga den höjd som var bestämd 
för  dessa. Högst fyra  eldstadsrum 
fick  inredas i bottenvåningen - brygg-
eller tvättstuga, stryk- eller mangel-
rum, bondkammare och ett bonings-
rum - samt ytterligare ett på vinden. 
Uppenbarligen ville man nu hindra 
att denna del av uthus längan utbilda-
des till ett andra boningshus samman-
byggt med uthuset. Denna byggnads-
form var inte längre tillåten, annat 
än om bostadsdelen var uppförd  av 
sten och åtskild från  uthusdelen av 
en tjock brandmur. I Umeå byggnads-
ordning 1903 behandlades dock uthu-
sens bostadsdel åter mera liberalt. 
(28) 

4 . 5 . 4 . 2 Byggnadernas utformning 

Det återuppbyggda Umeå "recensera-
des" i en anonym artikel i Teknisk 
tidskrift  1893. (29) Författaren  kon-
staterar där att man fortsatt  att byg-
ga de enskilda husen i trä också efter 
stadsbranden. Han har inte mycket 
till övers för  de träbyggnader som 
dittills hunnit uppföras  - de är enligt 
hans mening i de flesta  fall  "temligen 
bizarra och förete,  där de ej framstå 
som nakna 'fyrkanter',  genom otymp-
liga tornbyggnader och klumpiga sten-
imitationer, oförmågan  att genom s i -
rater dölja bristen af  verklig arkitek-
tonisk komposition. " 

Bortsett från  värdeomdömena, ger 
uttalandet i sin korthet en god sam-
manfattande  karakteristik av den pr i -
vata byggnadernas utformning  i Umeå 
centrum under 90-talets första  år. 
Uttrycket "nakna fyrkanter"  antyder 
exempelvis att det lådliknande tvåvå-
ningshuset blev vanligt i Umeå även 
efter  branden. Denna byggnadstyp med 
sin låga vindsvåning och sitt flacka 
valmtak introducerades som vi sett i 
Umeå redan i början på 1800-talet, 
och var ju vid tiden för  branden fort-
farande  den vanligaste formen  för 
boningshus i två våningar. 

De tornbyggnader författaren  ondför 
sig över förekom isynnerhet på hus 
som låg i gathörn (se bild 172). Hörn-
torn och hörnpaviljonger hade börjat 
uppträda sparsamt i Umeå även före 
stadsbranden, men nu kom dessa m o -
tiv och andra arrangemang som gav 
taken en livlig silhuett att bli ett mar -
kant inslag i gatubilden. 

Ett annat karakteristiskt drag för 
1890-talsbebyggelsen var de 'sten-
imitationer" det talas så föraktfullt 
om i artikeln. Huvudbyggnaderna vid 
gatan kläddes med paneler med drag 
lånade från  de modestilar som flore-
rade på de putsade hyreshusen i 
Stockholm vid denna tid. St enim it er an-
de paneler var inte någon nyhet i sta-
den, men nu blev formerna  rikare och 
djärvare. 
Skribenten i Teknisk tidskrift  189 3 
klagar slutligen på "bristen af  verk-
lig arkitektonisk komposition". Kan-
ske kan man tycka att han i det fal-
let är en smula orättvis. Vid hans 
besök var nämligen trähusens pane-
ler ännu inte fullbordade.  Eftersom 
man fortfarande  byggde i liggande 
timmer, måste man vänta några år 
med väggbeklädnaden så att timret 
hunnit sjunka ihop. I den första  etap-
pen sattes därför  bara vissa delar av 
utsmyckningen upp - taklister, pryd-
nadsgavlar, balustrader, attikor, och 
andra dekorativa takdetaljer (bild-114). 
Först när väggarnas pilastrar, pro-
filerade  gördellister och rika fönster-
omfattningar  kommit på plats, kunde 
man uppfatta  att även de förstnämnda 
dekorationerna ingick i en genomtänkt 
fasadkomposition  efter  stilhistoriska 
principer och efter  förebild  från  vad 
som samtidigt byggdes på Stockholms 
malmar. 
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114. Kungsgatan från  Skolparken och västerut 
Timmerhusen står ännu utan brädfodring.  Fo-
to: Jonas Nordstrand ca 1895. 

De privata byggnaderna hade således 
många drag gemensamma med vad 
som byggts i staden åren före  bran-
den, men de blev i allmänhet avse-
värt större och högre. Några hyres-
hus i egentlig bemärkelse var det 
emellertid inte frågan  om. Huvudbygg-
naden vid gatan beboddes av fastig-
hetsägaren själv, och han hade där 
också affär,  verkstad eller kontor. 
De stora trähusen i centrum hade 
dock också utrymme för  några bo-
stadslägenheter och butikslokaler för 
uthyrning. 

Bostadslägenheterna har fortfarande, 
på samma sätt som i herrgårdspla-
nerna, de förnämsta  rummen lagda i 
fil  utmed gatan. Allt vanligare blir 
det dock att kommunikationen mellan 
rummen sker via en korridor. Gar-
derober, badrum och klosett före-
kommer nu inte sällan på planrit-
ningarna över de större boningshusen 
i centrum. Om exempelvis badrummen 
verkligen inreddes är inte säkert. 

Uthusen fick  ungefär  samma indel-
ning som de haft  före  branden, men 

sedan byggnadsordningen 1891 trätt 
i kraft  fick  ju inte den del som rym-
de bagarstuga och bostadsrum dimen-
sioneras på samma generösa sätt 
som tidigare. Handelsgårdarnas ut-
hus var innehållsrikast - de rymde 
liksom före  branden också bondstall 
och bondkammare för  kunder och le-
verantörer från  kringliggande bygder. 
Här har planen för  den saedénska han-
delsgårdens uthus återgivits (kv For -
sete 1, rivet). Som synes rymde det-
ta även en ladugård med fyra  bås 
(bild 115), eftersom man ännu vid 90-
talets början levde i självhushåll-
ningens samhälle och tydligen inte 
räknade med någon förändring  av 
livsföringen.  1890 lär det ha funnits 
ett 50-tal kor inom stadsplanen. 

Saedéns uthus var ett av de få  som 
byggdes i sten. Det fick  ett yttre som 
var samkomponerat med huvudbyggna-
den. Att anpassa uthusets fasad  till 
gathusets för  att skapa en enhetligare 
gårdsbild var vanligt även då man 
byggde i trä (t ex kv Tyr 1, Storga-
tan 67). 
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gården vid torget. Inreddes senare till butik. 
Ritning av F O Lindström 1892. BN:s arkiv. 

Byggnaderna utanför  brandområdet 
skilde sig från  vad som byggdes i den 
centrala stadsdelen genom sin mer be-
gränsade storlek och sin mer tradi-
tionsbundna byggnadsstil. Ofta  var 
det här fråga  om enkelstugor och par-
stugor - eller ännu oftare  korsbygg-
nader - som flyttats  från  landsbygden 
och vid återuppförandet  försetts  med 
mer stadsmässig panel med liggande 
fasspontsbräder  och kanske en veran-
da. 

I de flesta  fall  var boningshusen på 
brandområdet under 1890-talet såle-
des uppförda  av liggande timmer. 
Sten till grunder och socklar hämta-
des från  bergen i stadens närhet. Bå-
de på Öberget, Hamrinsberget och 
Tjälamarksberget ser man tydliga 
spår efter  stenbrotten. På huggna 
stensocklar timrades väggar upp med 
släta lax- eller låsknutar, och nåten 
tätades noga med husmossa, jutedrev 
eller blånor. Takbräderna spikades 
på takstolar, och taken täcktes med 
plåt eller asfaltpapp. 

Ett billigare byggnadsmaterial var 
knubben, d v s justeringsvirke som 

man kunde få  nästan gratis från  såg-
verken. De korta trästumparna sam-
manmurades, men träet krympte of-
ta så att stora sprickor uppstod i 
väggarna. (30) Inom brandområdet 
användes detta material såvitt känt 
endast för  en byggnad, stadskassör 
Löfs  hus vid Skolparken (Kungsgatan 
77, ombyggt), men i utkanterna av 
staden var knubbhus inte ovanliga. (31) 

Stående timmer hade förekommit  fö-
re branden och blev åter vanligt i 
Umeå, men först  under 90-talets se-
nare del. Tekniken tycks också denna 
gång ha införts  med inflyttade  bygg-
mästare. (32) 

Den utvändiga beklädnaden utgjordes 
under 1890-talet nästan undantags-
löst av brädfodring.  Vissa element i 
brädfodringen  var givetvis standardi-
serade, såsom väggfältens  fassponts-
bräder och vissa typer av konsoler 
och pilastrar, men formen  på taklis-
ten, fönster-  och dörrfoder,  fönster-
kornischer och andra dekorativa de-
taljer varierade från  byggnad till 
byggnad. 
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4 /5 . 5 DE PRIVATA BYGGNA-
DERNAS FORMGIVARE 

Det Umeå som byggdes upp igen ef-
ter stadsbranden 1888 blev som vi set 
huvudsakligen en stad i trä. Av de trä 
husarkitekter som var verksamma i 
staden vid tiden för  branden blev det 
emellertid bara en som fick  ritnings-
uppdrag under den första  återuppbygg-
nadsetappen, Carl Fridolf  Engelbert 
Sandgren. 

Stadsbyggmästare G A Pettersson 
som varit den mest produktive husri-
taren före  branden upphörde nu av 
okänd anledning nästan helt att göra 
upp byggnadsritningar för  hus i Umeå. 
Inte heller Erik Olof  Mångbergs sig-
natur förekommer  på ritningarna un-
der de första  åren. Han återupptog 
dock sin arkitektverksamhet 1897 och 
hann före  sin död 1909 göra upp bygg-

nadsritningar till ytterligare ett 30-
tal fastigheter,  som inte här skall 
beskrivas, eftersom de faller  utanför 
den tidsperiod avhandlingen omfattar. 
Sandgren hade vid tiden för  branden 
skaffat  sig en stark ställning som ar-
kitekt i Umeå och fick  i uppdrag att 
rita såväl större privata byggnader 
som offentliga.  Han förblev  också 
efter  branden den mest anlitade trä-
husritaren och hade mellan 1888 och 
1896, då han flyttade  till Stockholm, 
utfört  ritningar till inte mindre än ett 
4 0-tal byggnader både på själva brand-
området och utanför.  Hans offentliga 
uppdrag beskrivs närmare i det föl-
jande kapitlet. 

Till hans märkligaste arbeten för 
privata uppdragsgivare efter  branden 
hör den s k Moritzska gården upp-
förd  i hörnet av Rådhusesplanaden 
och Skolgatan (kv Idun 1, Skolgatan 
57) (bild 116a-b). (33) Här visar sig 

116. Moritzska gården i hörnet av Rådhuses-
planaden och Skolgatan. Uppförd  efter  r i t -
ningar av C Fr Sandgren 1891. - a. Foto: Nan 
cy Burström 1910-talet. 
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116b. Moritzska gården. Detalj av brädfod-
ringen. Foto: Olle Burman 1974, 

Sandgren som en nyskapande arki- karnisprofilerade  tälttak och en över -
tekt. Han använder sig visserligen byggnad med obelisk, 
av motiv från  andra håll, men har 
förmågan  att sätta dem samman till Också efter  branden klär Sandgren in 
en originell komposition. Byggnaden s i n a byggnader med renässanspane-
ritades 1891 som kontor och bostad i e r , indelade av pilastrar och med r i -
för  disponenten vid Sandviks ångsåg, ka listverk. Ett välbevarat exempel 
Carl Gustaf  Moritz. Kontorsdelen vid p å hans 9O-talsstil är handelsman 
Rådhus esplanaden fick  ett enkelt och Reinius' gård (kv Heimdal 1, Storga-
strikt utseende, medan bostadsdelen tan 44). (34) Andra exempel från  sam-
mot Skolgatan i söder är festlig  och m a tid visar att Sandgren som före-
varierad. Denna fasad  är symme- bild för  sina träpaneler i Umeå också 
triskt uppbyggd kring en ursprungli- använde den på 80-talet återupptäckta 
gen öppen loggia. Loggian med dess franska  ungrenässansen, Frans I:s 
omsorgsfullt  utformade  joniska ko- stil (bild 117). (35) 
lonner flankeras  av två paviljonger, 

117. Boningshus med butiker på tomt nr 6 i 
kvarteret Balder vid Kungsgatan. Fasadri t -
ning signerad 1895 av C Fr Sandgren. BN:s 
arkiv. 

—EgBjfljja 
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Sandgren fick  1890 konkurrens av en 
ung nyinflyttad  byggmästare, Oscar 
Larsson från  Luleå (född  1862, döds-
år okänt), som blev arkitekten på m o -
det i synnerhet bland stadens handels-
män. (36) Larssons byggnader i Umeå 
var alla av trä med stommar av ligg-
timmer och paneler med varierande 
former,  gärna i mycket rikt dekorerad 
nyrenässansstil med pilasterindelning, 
profilerade  gördellister och kontursa-
gade konsoler i takfoten.  Den Edgren-
ska gården vid torget (nedbrunnen) och 
den Bäcklundska garden vid Storgatan 
från  1890 (kv Odenl, Storgatan 4 9; 
riven) hade denna paneltyp fbild  118a-b) 
Ett annat exempel är den ännu välbeva-
rade Anderssonska handelsgårdens hu-

vudbyggnad vid Skolgatan (kv Balder 5b, 
Skolgatan 56) (bild 119). 

Oscar Larssons fasadritning  från  1891 
till handelsman H P Lundmarks gård 
vid Storgatan (kv Brage 2, Storgatan 
42; nedbrunnen) visar en byggnad i en 
kuriös blandstil. De täta fönsterrader-
na, takformen,  lister och pilastrar pe-
kar på inspiration från  nyrenässansen, 
men ett framträdande  motiv i fasaden 
är den breda långt utskjutande balkong-
en i schweizerstil (bild 120). (37) 

De främsta  privata byggnadsuppdragen 
under den första  tiden gick naturligt 
nog till stadens nyanställde stadsarki-
tekt, Fredrik Olaus Lindström (1847-

118a. Järnhandlare Bäcklunds huvudbyggnad 
och gårdshus på tomten nr 1 i kvarteret Oden 
i hörnet av Storgatan och Renmarksesplanaden. 
Uppförd  1890 efter  ritningar av Oscar Larsson. 
Foto: C Norberg 1961. 

118b. Bäcklundska gården. Detalj av fasaden 
mot Storgatan. Foto: C Norberg 1961. 

m a niunmil 
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119. Den Anderssonska handelsgården på tomt 
nr 5 b i kvarteret Balder i hörnet av Skolgatan 
och Renmarksesplanaden. Fasadritning till 
huvudbyggnaden signerad 1891 av Oscar L a r s -
son. BN:s arkiv. 

120. Handelsman H P Lundmarks gård på tomt 
nr 2 i kvarteret Brage vid Storgatan. Fasad-
ritning signerad 1891 av Oscar Larsson. BN:s 
arkiv. 

121. Gamla apoteket vid Storgatan. Uppfört 
1890 efter  ritningar av F O Lindström. Foto: 
B Tunell vid sekelskiftet. 

Ätfivmj  KV, -Vv-vjc-t j i lamten n;G QvarUrtV Jtlie* i U-rciei 
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122. Saedénska huset vid torget. Uppfört  1892 
efter  ritningar av F O Lindström. Foto: C Nor -
berg. 

1919), som redan presenterats. (38) 
Utom de offentliga  byggnader Lind-
ström ritade för  stadens räkning och 
som presenteras i följande  kapitel ut-
förde  han ritningar till två av de pri -
vata stenhus som uppfördes  de första 
åren efter  branden: det gamla apoteket 
(kv Ägir 11, Storgatan 50) (bild 121), 
och det Saedénska stenhuset vid torget 
(kv Forsete 1; rivet) (bild 122), båda 
kvalitetsmässigt högtstående represen-
tanter för  den tidens putsarkitektur. (39) 

123. Tre "utbölingar" i Umeå - arkitekterna 
F O Lindström, Ragnar Östberg och Carl 
Westman från  höger räknat. Foto: L O Lund-
mark, Umeå, 1890. 

Lindström var den förste  högutbilda-
de arkitekt staden haft  direkt tillgång 
till. Han var som redan nämnts en 
mycket kunnig man, men också väl 
medveten om sin kompetens och hade 
ett häftigt  humör. Hur Lindström 
uppfattade  sin ställning i staden kan 
ovanstående fotografi  ge vittnesmål 
om (bild 123). (4 0) Det är taget i 
Umeå 1890 och föreställer  Lindström 
och två unga arkitekter som en tid 
arbetade hos honom i Umeå, de sena-
re så berömda Carl Westman och 
Ragnar Östberg. Tvärsöver fotogra-
fiet  har Lindström själv skrivit 3 
utbölingar! ". 

Vid sekelskiftet  återfinnes  F O Lind-
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ström som väletablerad arkitekt i 
Stockholm med framför  allt riksban-
ken och telegrafverket  som uppdrags-
givare. Han kom i den positionen att 
rita ytterligare en byggnad i Umeå, 
den kombinerade riksbanks-, post-
och telegrafbyggnaden  som stod klar 
1902 på tomt nr 1 i kvarteret Höder 
(Storgatan 57-59). 

Kvalificerade  byggnadsuppgifter  vid 
återuppbyggnaden av Umeå fick  också 
Viktor Aström (1863-1927). (41) Ny-
utexaminerad från  Tekniska Högsko-
lan i Stockholm började han sin bana 
som ritare hos Lindström i Umeå. 
Han kom tidigt på god fot  med ume-
borgarna och fick  rita både trähus 
och stenhus, såväl enskilda som of-
fentliga.  Hans originella butikshus 
för  Lysoljebolaget från  1893 (kv Frigg 
1; rivet) var ett av de fåtaliga  exemp-
len i Umeå på en amerikansk trästil 
som var på modet och som går under 
namnet Stick-style (bild 124). (42) 
o 

Aström anlitades också av rådmannen 

Lars Fredrik Grahn, då denne 1892 
planerade sitt stenhuskomplex utmed 
Rådhustorgets västra sida (kv Oden 
3 och 4), (43) Flera av projekten bär 
Viktor Aströms signatur, och det 
blev också denne som fick  det slutli-
ga uppdraget att rita det Grahnska 
stenhuset. Av det planerade storbyg-
get blev det dock endast en liter^ del 
som förverkligades  (bild 125). .Aströms 
offentliga  byggnader återfinnes  i föl-
jande avsnitt. 

Johan Nordqvist, som varit verksam 
som arkitekt i Umeå under 1880-talets 
första  hälft,  hade redan 1886 flyttat 
till Stockholm. Också efter  branden 
fick  han ett privat byggnadsuppdrag i 
Umeå, nämligen ett uppmärksammat 
trähus, uppfört  1891 för  folkskollära-
re Glas på en centralt belägen tomt 
(kv Vale 4; rivet). Byggnaden liknade 
en stor villa och var byggd i en renod-
lad trästil med fornnordiska  drag. 
Denna träbyggnad var den enda som 
fann  nåd inför  den kritiske byggnads-
recensentens ögon i den redan nämn-

124. Lysol jebolagets hus på tomten nr 1 i kvar-
teret Fr igg vid Skolgatans norra sida. Byggna-
den som nu är riven ritades 1893 av Viktor 
Aström. Foto: Bertil Ekholtz. 
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125. Projekt från  1892 till stenhus på tomter -
na nr 3 och 4 i kvarteret Oden. Akvarellerad 
ritning till fasaden  mot rådhuset. VMU. 

da artikeln i Teknisk tidskrift  189 3. 
(44) 

Här skall slutligen nämnas en tegel-
villa som byggnadsfirman Jakobsson 
och Eriksson byggde strax intill kyr-
kan 1894 (Västra Kyrkogatan 1). (45) 
Den byggdes av tegel som blev över 
vid kyrkobygget, som byggnadsfirman 
hade på entreprenad. Villan är upp-
förd  i en romantisk borgstil med 
trappgavlar och fyrkantigt  torn med 
toureller efter  ritningar som saknar 
signatur, troligen utförda  av byggmäs-
tare Eriksson själv efter  någon för-
laga. 

4 .6 DEN OFFENTLIGA MIL-
JON 

4 .6 .1 GATOR, TORG OCH PAR-
KER 

I stadens byggnadsordning 1866 och 
1875 hade bestämmelserna rörande 
gator och torg upptagit ett helt kapi-
tel, men i 1891 års byggnadsordning 
har de samlats under en enda para-
graf.  (1) Där stadgas först  och främst 
att gatorna skall läggas ut efter  de 
planer som fastställts  eller kommer 
att fastställas  för  stadens bebyggande. 

Det differentierade  gatusystemet med 
huvudgator, tvärgator och brandgator, 
som introducerats med reglerings-
och utvidgningsplanen 1864, och som 
förverkligats  i de östra och västra 
stadsdelarna, genomfördes  inte lika 

konsekvent i den nya planen för  brand-
området. Här bibehölls de öst-väst-
liga huvudgatorna och brandgatorna 
genom kvarteren, medan de vinkel-
rätt gående anspråkslösa tvärgatorna 
ersattes antingen av breda esplanader 
och grönstråk eller av en gata av 
samma bredd som huvudgatorna, 
d v s 18 meter. Uthusens ekonomiga-
tor, brandgatorna, som tidigare myn-
nat i tvärgatorna, kom på så sätt att 
få  sina öppningar mot stadens nya pa-
radgator och offentliga  platser, och 
därmed hade det differentierade  gatu-
systemets grundidé förfelats.  I andra 
städer kantades esplanaderna av de 
välbesuttnas representativa byggnader, 
i Umeå kom kvarterens fasader  mot 
dessa i stället att utgöras av bonings-
husens kortsidor, uthusens låga änd-
byggnader och i mitten brandgatan 
tillsluten av ett rutstaket och en grind. 

I den nya stadsplanen efter  branden 
fick  brandgatorna bredden nio meter 
mot sex i 1864 års plan. (2) Deras 
funktion  beskrivs i 1891 års byggnads-
ordning med ungefär  samma ordalag 
som i de äldre: de var "afsedda  att 
begagnas vid släckning af  uppkommen 
eld, vid körslor till och från  uthusen, 
äfvensom till gång för  kreaturen". I 
vardera änden skulle de hållas stäng-
da med grind och stängsel "enligt 
Byggnadsnämndens modell" , d v s 
ett rutstaket som tillät insyn och över-
vakning. Brandgatan skulle alltså 
fortfarande  vara ekonomigata av pri-
vat natur. De fick  inte användas för 
allmän trafik  och inte heller som upp-
lagsplats eller för  uppställning av 
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TCOTTOÄC 

126. Gatuprofiler  på brandområdet enligt 
Umeå byggnadsordning 1891. - a. Brandgata 
i kvarterens mitt. - b. Huvudgata och tvärga-
ta. 

vagnar. Att brandgatorna hölls "pryd-
liga" och avstängda för  allmän "tra-
fik"  hade för  övrigt varit ett villkor 
vid fastställelsen  av den nya stadspla-
nen 1889 (bild 126a). 

När det under 1890-talet blev allt 
sällsyntare att hålla kreatur på sta-
dens område, visade det sig att en 
särskild uthusgata knappast var be-
hövlig. Genom en ändring av stads-
planen den 23 september 1895 (3) bort-
föll  tvånget att ha brandgator, och 
marken delades lika mellan granntom-
terna. Uthuslängorna utmed brandga-
tan låg emellertid länge kvar, och 
rester av detta intressanta drag i 
stadsmiljön finns  ännu 1974 kvar i 
stadens centrala del (bland annat i 
kvarteren Balder, Matrosen och Ran). 

De kvarter som bildades vid stadens 
utvidgning mot järnvägslinjen i norr 
1895 - 1898 saknar brandgator. Först 
med Hallmans stadsplan, fastställd 
1922, borttogs emellertid brandga-
torna definitivt  ur stadsplanen med 
motiveringen att de var "skräp- och 
smutshärdar utan betydelse ur brand-
synpunkt". (4) 

Gatuprofilen  för  de nya 18 meter bre -
da gatorna skrevs också in i bygg-
nadsordningen. (5) Själva körbanan 
skulle vara åtta meter bred, vilket 
var något mindre än motsvarande ga-
tutyp före  branden (bild 126b). Trot-
toarerna fick  fem meters bredd och 
skulle på samma sätt som byggnads-
ordningen 1866 föreskrivit  förses 
med en rad lövträd i kanten mot ga-
tan. Trädplantering vid gatorna hade 
före  branden inte hunnit genomföras 
annat än i begränsad omfattning,  men 
under 1890-talet kom detta arbete 
i gång på allvar i det dubbla syftet 
att försköna  staden och göra den brand-
säkrare. Vid ett stadsfullmäktigesam-
manträde i december 1892 beslöt man 
att som lämpligaste lövträd välja b jör -
ken. (6) De björkplanterade gatorna 
och esplanaderna blev snart ett karak-
tärsdrag för  staden, och Umeå kom 
att bli känd i landet som "Björkarnas 
stad" (bild 127). 

Den nya esplanaden från  rådhuset 
norrut, Rådhusesplanaden, fick  i 
motsats till de äldre Östra och Västra 
esplanaderna, den utformning  som 
rekommenderades i byggnadsstadgan 
för  rikets städer 1874. (7) Den för-
sågs med två körbanor, vilka skildes 
åt av en plantering med två björkra-
der. Körbanorna kantades vidare av 
trottoarer. 

I stadsplanen 1889 hade Renmarks-
bäcken bibehållits som "naturlig es-
planad", men rätats och försetts  med 
strandgator. 1890 beslöt man i stäl-
let att kulvertera bäcken och på dess 
plats anlägga en esplanad av samma 
typ som Rådhusesplanaden (8) (bild 
128). Det dröjde ända in i detta sekel 
innan denna esplanad, Renmarkses-
planaden, blev fullständigt  utbyggd. 
De senaste året har detta stadsparti 
starkt förändrats,  men minnet av 
bäcken lever ännu kvar i stadsbilden, 
tack vare att den östra sidan av Ren-
marksesplanaden fått  behålla sin sne-
da sträckning. 

Den dräneringsplan som enligt bygg-
nadsstadgan måste finnas  innan någon 
byggnadsverksamhet fick  företas  på 
ett nytt område, upprättades under 
år 1889 av ingenjörsfirman Bennet & 
Co i Stockholm. (9) Den nyanställde 
stadsingenjör Wilhelm Stolpe fick  som 
en av sina första  uppgifter  att somma-
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127. Björkarnas stad. Storgatan från  kyrkan 
österut på 1950-talet. Foto: Stellan Rosén. 

ren 1890 utarbeta ett förslag  till gatu-
och trottoarbeläggning i den nedbrän-
da stadsdelen. Förslaget antogs, men 
av kostnadsskäl sköts arbetena upp 
till året därpå. Som gatubeläggning 
skulle man använda makadam, trotto-
arerna skulle grusas och förses  med 
stensatta kanter av fältsten,  d v s 

128. "Förs lag till provisoriskt ordnande af 
esplanaden öfver  Renmarksbäcken". Akvarel le -
rad ritning signerad av Wilhelm Stolpe 1890. 
BN:s arkiv. 

samma metod som Cederberg före-
slagit i en utredning strax före  stads-
branden. (10) En stenkaj vid älven 
byggdes vidare ut i etapper efter  ett 
projekt från  1889 av landshövding 
Lars Berg. (11) 

Nya namn på gator och kvarter antogs 
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av stadsfullmäktige  den 30 oktober 
1889. (12) Av huvudgatorna fick  ju så-
väl Storgatan som Badstugatan behålla 
sin sträckning genom den nedbrända 
stadsdelen även efter  branden. Stor-
gatan fick  också ha kvar sitt namn, 
med motiveringen att den "från  ur-
minnes tider sa benämnts", medan 
Badstugatan, som räknade anor åt-
minstone från  1700-talets förra  hälft, 
döptes om till Skolgatan. Det gamla 
namnet ansågs "varken vackert eller 
numera betecknande". Där stadsbor-
na haft  sina bodar och bastur skulle 
nu den nya stadens skolhus läggas. 

Kvarteren på brandområdet fick  alla 
namn efter  gudagestalter i den nor-
diska mytologien - ett uttryck för  det 
sena 1800-talets starka intresse för 
det nationella kulturarvet. 

Som redan nämnts i kapitlet om 
stadsplanens tillkomst efter  branden 
delades torgkvarteret av i två delar 
genom att rådhusbyggnaden placera-
des ungefär  mitt på kvarteret. Plat-
sen norr om byggnaden anordnades 
som salutorg, medan den södra sidan 
fick  en mer representativ karaktär 
med planteringar och grusade gångar 
i anslutning till den nyanlagda rådhus-
parken i älvsluttningen (bild 129). 

Kyrkotorget hade redan under 1850-ta-
let besatts med gräs och senare även 
129. Rådhusparken kring sekelskiftet.  I fonden 
Stora Hotellet. VMU. 

försetts  med rönnplanteringar. Efter 
branden utökades platsen, men för-
vandlades då också till park - Kyrko-
torget blev Skolparken. Den blev ti-
digt lekområde för  flickskolans  ele-
ver och vid sekelskiftet  även för  po j -
karna i det nyinvigda läroverket norr 
om parken. 

En stor del av träden och buskarna i 
Döbelns park brann ner eller skada-
des i branden 1888. Landsstatshuset, 
som låg i parken brann ner till grun-
den, men monumentet över general 
Georg Carl von Döbeln klarade sig 
utan större skador. Under 1890-talet 
röjde man upp i parken och lade ut 
nya parkgångar och rabatter, och par-
ken återuppstod som stadens mest 
omtyckta promenadplats och samlings-
punkt vid friluftskonserter  och före-
ningsmöten. 

4. 6. 2 OFFENTLIGA BYGGNADER 

4 . 6 . 2 . 1 Översikt 

I branden hade staden ju förlorat  de 
flesta  institutionsbyggnaderna och 
andra byggnader av offentlig  karaktär 
i privat eller allmän ägo. Många av 
dessa hade varit föråldrade  och ned-
slitna, och den påtvingade förnyelsen 
uppfattades  därför  inte enbart nega-
tivt. 



Som vi sett i det föregående  hade de 
offentliga  byggnaderna i den nedbrän-
da stadsdelen legat tämligen spritt. 
Trakten kring kyrkan och residenset 
hade dock under 1800-talet utveck-
lats till en offentlig  miljö med torg 
och park och ett flertal  institutions-
byggnader. Också privatbebyggelsen 
var här av förnämare  karaktär. 

Eftersom såväl kyrkan som residen-
set, Döbelns park och Kyrkotorget 
fick  behålla sina lägen, kom denna 
del av staden att också efter  stads-
branden så småningom utbildas till 
en representativ institutions- och bo-
stadsmiljö, som utan klar gräns fort-
satte till grönstråket norr om kyrkan 
(Skolparken), och vidare utmed Stor-
gatan fram till rådhuset och rådhus-
parken. Under 1890-talet byggdes vid 
Skolparkens södra sida Umeå elemen-
tarläroverk för  flickor  och som pen-
dang till detta den nya prästgården 
med sin församlingssal.  (13) Tomten 
norr om parken hade i stadsplanen re -
serverats för  läroverksbyggnaden. 
Ritning till denna byggnad fastställdes 
redan 1892, men av ekonomiska skäl 
kunde byggnaden inte fullbordas  förr-
än år 1900. Gymnastikhuset stod 
emellertid klart på granntomten redan 
1892. 

Rådhusparken inramas än idag av 
byggnader av offentlig  karaktär från 
det första  decenniet efter  stadsbran-
den. I norr ligger rådhuset, i väster 
Stora hotellet, i öster ett bankhus (14) 
och det gamla elektricitetsverket från 
1892, ursprungligen också med ut-
rymmen för  stadens frivilliga  brand-
kår. 

Storgatan förlorade  som tidigare 
nämnts sin traditionella betydelse 
som handelsgata och kom öster om 
rådhuset att i stället bebyggas med 
större privata boningshus. Här place-
rades vidare kring sekelskiftet  det 
nya riksbanks-, post- och telegraf-
huset. (15) 

Liksom läroverket fick  småskolehu-
sen sina platser vid den gamla Bad-
stugatan, som nu döptes om till Skol-
gatan. Det nya folkskolehuset  där-
emot uppfördes  på en tomt strax norr 
om stadsplanen. Vid Skolgatan place-
rades också missionshuset nära in-
till den plats det haft  före  branden. 

Några institutioner som före  branden 
haft  egna byggnader hade ännu 1895 
inte hunnit fa  någon nybyggnad, utan 
fick  liksom det redan nämnda lärover-
ket klara sig med provisoriska loka-
ler. Hit hörde fattighuset,  vars klien-
tel 1891 inhystes i fyra  av nödhjälps-
barackerna, och först  1904 kunde 
flytta  in i en ny fattiggård  uppförd  för 
ändamålet på en tomt utanför  stads-
planen. (16) Teatern var också länge 
hemlös efter  branden, och de kring-
resande teatersällskapen fick  hålla 
tillgodo med Stora hotellets festsal, 
tills ett nytt teaterhus invigdes 1907. 
Det ritades av Ragnar Östberg och 
uppfördes  liksom Stora hotellet med 
Umeå sjömanshus som byggherre. (17) 
Också tullhusen kan räknas som offent-
liga byggnader. Som stapelstad hade 
Umeå skyldighet att förse  tullen med 
lokaler utan kostnad. Det tidigare 
tullpackhuset hade legat på brandom-
rådet, men först  1901 kunde tullen 
flytta  in i nya permanenta lokaler i 
Umeå magasinsbolags nybyggda sten-
magasin vid kajen. (18) 

Några av de offentliga  byggnader som 
låg utanför  brandområdet genomgick 
under 1890-talet förändringar  och 
moderniseringar. Lasarettshuset för-
sågs 1890 med utvändiga trapphus och 
i parken ner mot älven byggdes en ny 
modern sjukpaviljong i sten efter  rit-
ningar av medicinalstyrelsens arki-
tekt Axel Kumlien. (19) Den innehöll 
operationssal och sjuksalar och var 
avsedd som en första  etapp till ett 
stort komplex vid älven. 

I stadsarkitekt Lindströms tjänste-
åligganden ingick att göra upp rit-
ningar till stadens offentliga  byggna-
der. Lindström kan räknas till 80-
talsrealisterna i svensk arkitekturhi-
storia - de arkitekter som blev and-
liga arvtagare till Axel Nyström och 
F W Scholander med deras redan på 
184 0-talet formulerade  krav på ända-
målsenlighet och sanning i arkitektu-
ren. Tegel blev det "äkta" fasadma-
terial, som på 1880-talet började er -
sätta puts, gips och cement, och fö-
rebilder hämtades bland de äldre ar-
kitekturstilar som bättre tillät anpass-
ning mellan fasad  och plan än den 
strikta italienska renässansstilen, (20) 
Holländsk, tysk och framför  allt fransk 
ungrenässans - Frans I:s stil - blev 
högsta mode. Men samtidigt med äkt-
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hetskravet lade även dessa arkitekter 
stor vikt vid byggnadens symbolver-
kan, dess "läsbarhet". Man valde of-
ta en stildräkt som tolkade byggnadens 
innehåll. En kyrkobyggnad skulle 
exempelvis uppföras  i gotisk stil, av 
det skälet att denna med sina uppåt-
strävande linjer och sitt spetsiga torn 
bäst gav uttryck åt den religiösa kän-
slan. En ämbetsbyggnad somresiden-
set får  en representativ fasad  i ita-
liensk renässans. 

Helt naturligt ritade Lindström 1889 
småskolebyggnaderna i Umeå i nära 
anslutning till de redan beskrivna trä-
byggnadsidealet i Normalritningar för 
folkskolebyggnader.  Hans övriga of-
fentliga  byggnader i Umeå var stenhus. 
Rådhuset gav han en ändamålsenlig 
inredning, men också en fasad  som 
inte lämnade någon i tvivelsmål om 
att detta var rådhuset, stadens för-
nämsta byggnad. 

Efter  samma principer ritade Johan 
Nordqvist läroverkshuset i Umeå 1892 
Den inre dispositionen utarbetades 
medvetet med tanke på högsta ända-
målsenlighet, medan det yttre fick  en 
monumental och värdig utformning. 
Ändå lyckades han skapa en god över -
ensstämmelse mellan plan och fasad. 

Träarkitekten C Fr Sandgren fick 
också i uppdrag att rita några offent-
liga byggnader efter  branden. Men 
tiden hade gått honom förbi,  han ar-
betade fortfarande  med skärmfasader, 
komponerade med blindfönster  och 
blindtorn utan logiskt samband med 
det inre, utan "konstruktiv sanning". 
Som vi skall se föll  hans formspråk 
inte längre de styrande i smaken. För 
prästgården upprättade han minst sex 
projekt innan han slutligen lyckades 
vinna kyrkorådets gillande (21), och 
hans manga olika förslag  till folksko-
lehus avslogs med motiveringen att 
de saknade värdighet. 
De här uppräknade arkitekterna och 
offentliga  byggnadsverken får  i någon 
mån belysa 1890-talets arkitektursyn. 
I det följande  presenteras några av de 
offentliga  byggnaderna och deras till-
komst mer i detalj. 

4. 6. 2. 2 Rådhuset 

Den 30 juni 1890 räknades som en stor 

dag i Umeå stads historia. Då lades 
under stor högtidlighet grundstenen 
till det nya rådhuset, vilket av ume-
borna betraktades som den officiella 
invigningen "af  det nya Umeås upp-
ståndelse ur gruset af  det gamla' . 
(22) 

Ett rådhus var inte bara skalet kring 
en mängd olika funktioner  i stadens 
liv. Själva byggnaden uppfattades  som 
en symbol för  det samhälle som ska-
pat den. Att ge den en representativ 
och imponerande gestaltning var så-
ledes något angeläget. Ty, som man 
kunde läsa i Teknisk tidskrift  kring 
denna tid å propos rådhusbyggande: 
"främlingens  intryck af  en stad sam-
lar sig ofta  i en så representativ 
byggnad. Det är därför  viktigt hur 
den behandlas". (23) 

Redan vid stadsplanediskussionen ef-
ter branden i Umeå hade den nyanlän-
de stadsarkitekten F O Lindström be-
tonat vikten av rådhusets utseende 
och placering i stadsbilden. Det var 
han som föreslagit  att det skulle upp-
föras  i "prydlig stil" och ligga väl 
synligt från  älven i fonden  av ett träd-
planterat torg. 

Eftersom det ingick bland stadsarkitek-
tens många arbetsuppgifter  att göra 
upp ritningar till stadens egna offent-
liga byggnader, fick  Lindström i feb-
ruari 1889 uppdraget att göra en för-
sta skiss till ett nytt rådhus. (24) Sä-
kert gladde det honom att nu få  möj -
lighet att förverkliga  sin vision. 

I januari 189 0 var huvudritningar och 
kostnadsberäkning klara (25), och 
man begärde in anbud från  olika entre-
prenörer. Det lägsta anbudet lämna-
des av ett konsortium bestående av 
byggmästarna C H och P Hallström 
samt G A Johansson. Det löd på 
139. 500 kr, vilket var 9. 500 kr mer 
än vad Lindström beräknat. 

Lindström presenterade då ett för-
slag till förenklingar,  som kunde ge-
nomföras  för  att pressa kostnaden. 
Men detta alternativ skulle innebära 
en försämring  av kvaliteten på bygg-
nadsmaterial och -konstruktion, och 
enligt drätselkammarens utlåtande 
skulle byggnadens utseende bli lidande 
av besparingarna. 
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Vid stadsfullmäktiges  sammanträde i 
april 1890 hade man att ta ställning 
till de båda alternativen. För ovan-
lighetens skull stannade man vid det 
dyrare förslaget.  Inga förenklingar 
skulle göras i den ursprungliga rit-
ningen och entreprenörernas anbud 
skulle accepteras. (26) Man befann 
sig ju i själva verket i ett mycket 
gott ekonomiskt läge när det gällde 
rådhusets byggande. Brandförsäk-
ringen av det gamla rådhuset hade 
givit 50. 000 kr. Därutöver hade två 
privatpersoner donerat 50. 000 kr var-
dera för  att ge staden möjlighet att 
bygga ett representativt rådhus i 
sten med tva våningar. Sammanlagt 
hade man alltså 150. 000 kr till förfo-
gande, vilket gott och väl skulle täcka 
de beräknade kostnaderna. (27) 

Borgmästare J G Rothoff,  den ene av 
donatorerna, var mycket angelägen 
om att arbetet med rådhuset skulle 
komma igång så snart som möjligt. 
Som villkor för  sin donation hade han 
satt att grunden till rådhuset måste 
vara lagd före  utgången av år 1890. 
Med knapp marginal lyckades man upp-
fylla  detta villkor, men därefter  in-
träffade  omständigheter som kom att 
försena  byggnadsarbetet nästan ett 
helt år. Under 1891 gick byggmästare 
Hallström nämligen i konkurs och 
kunde inte ens betala ut arbetarnas 
löner. Det berättas att arbetarna kas-
tade tegelstenar efter  honom, så 
snart han visade sig på byggplatsen 
och att han nattetid inte vågade sova 
i staden utan rodde över till en gård 
på Öhn. (28) Arbetarna gick i strejk 
och först  när drätselkammaren över-
tagit det ekonomiska ansvaret, kom 
arbetet igång igen. En god hjälp hade 
staden naturligtvis i Lindström, som 
visserligen då avgått som stadsarki-
tekt, men fått  den viktiga posten som 
kontrollant vid rådhusbygget. 

Först den 24 oktober 1892 kunde det 
nya rådhuset invigas. Förutom att 
arbetet hade dragit ut på tiden längre 
än beräknat, höll inte heller kostnads-
kalkylerna på grund av byggmästare 
Hallströms konkurs. Den slutliga 
kostnaden för  rådhuset uppgick till 
197. 809 kronor, inventarierna oräk-
nade. (29) 

Det rådhus staden förlorade  i bran-
den hade ju förutom tjänstelokaler av 

olika slag också rymt en stor festvå-
ning. Vi har sett hur umeborna sedan 
17 00-talet var vana att betrakta råd-
huset som den självklara samlings-
punkten vid högtidliga och festliga 
tillfällen.  Några särskilda festlokaler 
skrevs inte in i byggnadsprogrammet 
för  det nya rådhus man nu skulle upp-
föra  - man tänkte sig att den stora 
stadsfullmäktigesalen  och dess grann-
rum vid behov skulle kunna användas 
för  ändamålet. (30) Men detta skulle 
visa sig opraktiskt. Visserligen ägde 
de traditionella högtidligheterna pa 
Oscarsdagen den 1 december rum i 
dessa lokaler de första  tre åren ef-
ter det att rådhuset stod klart, men 
byggnaden saknade bland annat kök 
utom i vaktmästarens lägenhet. Från 
och med 1895 var det festvåningen  i 
det nybyggda Stora hotellet strax in-
till som kom att användas för  repre-
sentation och festligheter  i stadens 
regi. Det nya rådhuset blev således 
uteslutande en byggnad för  offentliga 
tjänster, administration och rätts-
skipning. 

•Platsen för  rådhuset stakades ut un-
gefär  mitt på torgkvarteret mellan 
Storgatan och Kungsgatan. Byggnaden 
som ännu ligger kvar är uppförd  i två 
våningar och har formen  av ett grunt 
U, med en rektangulär huskropp i 
öst-västlig riktning och två korta 
flyglar  dragna mot norr (bild 130). 
Genom de båda huvudingångarna från 
norr och söder i byggnadens mittaxel 
kommer man in i en korridor som de-
lar av huset i två hälfter,  och från 
vilken en trappa leder upp till övervå-
ningen. Enligt planritningarna låg i 
bottenvåningens östra del ursprungli-
gen telegrafstation  och vaktmästare-
bostad. Här är golvbjälklaget place-
rat på en högre nivå än i bottenvå-
ningen i övrigt. Källarvåningen under 
dessa utrymmen utnyttjades som auk-
tionskammare med egen ingång från 
östra sidan. Med fönster  mot torget 
i norr låg i källarvåningen också någ-
ra rum, som ursprungligen var elda-
rens bostad. 

Västra delen av rådhuset var reser -
verad för  polis och magistrat, med 
undantag för  några rum mot söder i 
bottenvåningen, vilka från  början in-
nehöll stadens postkontor. Posten ha-
de en särskild ingång genom det syd-
västra hörntornet. 
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130. Rådhuset. Plan över bottenvåning och 
övervåning. Ritning av F O Lindström 1890. 
BN:s arkiv. 

Polisstationen i bottenvåningen hade 
också en egen ingång utifrån  på den 
västra sidan. Intill själva poliskonto-
ret hade stadsfiskalen  och poliskom-
missiarien sina tjänsterum, och mitt 
i huset låg två finkor  utan fönster. 
Via ett av trapptornen i norr kunde 
man lätt komma upp till rättssalen i 
övervåningen, och i anslutning där-
till låg borgmästarens rum, vittnes-
rum m m. 

I övervåningens mittparti lade Lind-
ström den stora stadsfullmäktigesa-
len med ena långsidan mot söder. In-
till denna och i byggnadens östra del 
lades rum för  stadens drätselkamma-
re, byggnadsnämnd och hälsovårds-
nämnd samt tjänsterum för  stadskas-
sören och stadsarkitekten. 

Lindströms byggnadsritningar till 
rådhuset i Umeå är utförda  i tidens 
sirliga maner och vackert akvarelle-
rade. På den här återgivna ritningen 
av byggnadens huvudfasad  mot älven 
i söder ser vi en tvåvåningsbyggnad i 
tegel med dekorativa detaljer i sten 
(bild 131). 

131. Akvarellerad ritning till rådhusets huvud-
fasad  mot söder av F O Lindström 1890. BN:s 
arkiv. 
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Materialval och formspråk  pekar på 
att Lindström till sitt rådhus hämtat 
förebilder  främst  från  den holländska 
ungrenässansen, med dess många 
kvardröjande drag från  gotiken. Att 
arkitekten valde denna stil var ingen 
tillfällighet.  Bland de svenska arki-
tekterna med Isac Gustaf  Clason i 
spetsen fanns  vid denna tid ett nyva-
ket intresse för  de tidiga renässans-
stilarna utanför  Italien. Allt oftare 
övergavs den högtidliga regelbundna 
italienska renässansstilen, och i 
stället hämtade man inspiration från 
byggnader som tillkommit under över-
gången mellan gotik och renässans i 
framför  allt Frankrike, Holland och 
Tyskland. (31) Man tilltalades av det 
rörliga formspråket  i denna arkitek-
tur - den varierade taksilhuetten med 
höga branta tak, burspråk, torn och 
trappgavlar, det rika färgspelet  i de 
oputsade tegelväggarna och inte minst 
den "pittoreska", assymmetriska hel-
heltskompositionen. Oregelbundenhe-
ten fick  ett estetiskt egenvärde - upp-
fattades  i sig själv såsom något till-
talande. 

Men dessa ungrenässansstilar gav 
också arkitekterna möjlighet att bätt-
re tillgodose kravet på sanning i kon-
struktion och material. Med varie-
rande fönsterformer  och assymme-
trisk komposition var det lättare att 
skapa byggnaderna "inifrån  och ut", 
d v s rätta fasaden  efter  de innanför-
liggande rummens lägen och storle-
kar. Att det röda teglet visades oput-
sat i fasaderna,  betraktades som ett 
uttryck för  materialsanning, och där-
för  något som var värt att ta efter. 

Arkitekturens associationsvärden och 
skönhetsvärden var emellertid fort-
farande  av minst lika stor betydelse 
som ändamålsenligheten och kravet 
på sanning och äkthet. (32) 

Lindströms rådhus i Umeå är ett 
gott exempel på denna dualism i 90-
talets arkitektur. Visserligen åter-
speglas planen och dess olika utrym-
men i fasaden,  och Lindström har 
använt olika fönsterformer  och fön-
sterstorlekar för  att markera skill-
nad mellan exempelvis vaktmästare-
bostadens rum och tjänsterummen. 
Men möjligheten att variera fönster-
storlekarna utnyttjas också rent este-
tiskt på t ex sydfasaden,  där fönstren 

blir allt bredare ju närmare mitt-
axeln de ligger. Förutom en estetisk 
effekt  uppnår arkitekten därmed att 
åskådarens uppmärksamhet leds 
fram till byggnadens mitt, som inne-
håller dess viktigaste utrymme, 
stadsfullmäktigesalen.  Pa så sätt 
blir fönsterplaceringen  ett medel att 
betona sydfasadens  egenskap av hu-
vudfasad.  Från detta håll anlände den 
besökande till staden, innan järnvä-
gen öppnades 1896. Alla element i 
fasaden  samverkar till att ge byggna-
den ett värdigt och representativt ut-
seende. Det förhöjda  mittpartiet med 
krönande lanternin, trappstegsgavel 
och praktfullt  inramat ur ger byggna-
den dess omisskännliga karaktär av 
rådhus. Fasaden är symmetrisk bort-
sett från  hörntornen, av vilka det 
västra är sexkantigt och försett  med 
ingång och det östra utformat  som 
ett hängtorn. 

Symmetrien använder Lindström ock-
så på rådhusets västfasad  för  att ge 
denna karaktären av stramt allvar 
och tyngd - såväl bottenvåningen som 
övervåningen i denna del av rådhuset 
var ju reserverad för  polis och rätts-
väsende (bild 132). Här är fasadut-
trycket så väsentligt, att sanningskra-
vet fått  överges. För symmetriens 
skull har ett blindfönster  satts in i 
övervåningen. I en nisch ovanför  in-
gången till polisstationen hade Lind-
ström på ritningen placerat en staty 
av Rättvisan med våg i handen och 
förbundna  ögon för  att hon i samspel 
med arkitekturen skulle ge uttryck 
för  vad som döljer sig bakom fasaden. 
(33) 

Mot salutorget och den för  byggnaden 
"störande torghandeln" i norr vänder 
rådhuset sin ' baksida", och här har 
arkitekten låtit as symmetrien vara 
den ledande kompositionsprincipen 
(bild 133). De båda flyglarna  mot 
norr har givits olika bredd och har 
inte samma antal fönsteraxlar.  Vida-
re har trapptornen, trots att de båda 
har samma funktion,  fått  olika form -
det ena är runt, det andra polygont. 

Rådhuset uppfördes  på en sockel av 
grå granit från  Örnsköldsvik. (34) 
Källarvåningens väggar murades av 
gråsten och putsades. Också i denna 
murbehandling har skillnaderna i 
rangordning mellan byggnadens olika 
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132. Rådhusets västfasad  och sydfasad.  Foto: 
Tor Ekholtz ca 1925. 

133. Lindströms ritning till rådhusets fasad 
mot torget i norr . BN:s arkiv. 
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delar markerats - sydfasaden  har 
fått  kraftig  putsrustik, medan övriga 
fasader  har enklare slätputsad sockel. 

Väggarna kläddes i ljusrött tegel i 
koppförband  med upphöjda vita fogar. 
Fönsteromfattningar,  fönsterkors, 
portaler, lister och dekorativa detal-
jer avsåg man att utföra  i gotlands-
sandsten, men av sparsamhetsskäl 
måste man på flera  ställen använda 
billigare material. Den lilla nätta por -
tiken på sydfasaden  utfördes  exempel-
vis delvis av tegelmur med sandstens-
färgad  puts, och balusterdockorna i 
räcket är inte heller av "äkta materi-
al", utan utförda  i gjutjärn från  Ro-
bertsfors  järnbruk och överdragna med 
ljus oljefärg  för  att imitera sandsten. 
(35) 

Stor vikt har lagts vid fönstrens  ut-
formning.  De för  stilen karakteris-
tiska släta fönsteromfattningarna  och 
likaledes släta fönsterkorsen  har ut-
förts  i ren sandsten. Över varje fön-
ster har en stickbågig avlastningsbåge 
murats, som på sydfasaden  speciellt 
markerats med skulpterade slutste-
nar, också i sandsten. 

Rådhusets tekniska utrustning var av 
modernaste slag. (36) Uppvärmningen 
skedde "efter  professor  Cederbloms 
system" och således med hjälp av 
varmluft,  och man hade elektrisk be-
lysning tack vare det av borgmästare 
Rothoff  bekostade nya elverket vid 
Rådhusparken. 

I Teknisk tidskrift  1893 skrevs följan-
de som sammanfattande  omdöme om 
det nya rådhuset i Umeå: ". . . såväl 

lämna rådhuset och flytta  in i den 
byggnad för  polis- och brandväsendet 
som just färdigställts. 

Sedan också Umeå kommuns förvalt-
ning slutligen lämnade rådhusbyggna-
den 1969, disponeras alla utrymmen 
av Umeå domsaga. 

4 . 6 . 2 . 3 Länsresidenset 

Såväl landshövdingebostaden som 
landsstatshuset i Döbelns park brann 
ner till grunden i stadsbranden 1888. 
Länsstyrelsens arkiv gick upp i lågor 
och likaså större delen av lantmäta-
rens arkiv. Däremot motstod lanträn-
teriets kassavalv hettan, och de däri 
förvarade  arkivalierna och pengarna 
räddades. Till och med det gamla 
kronomagasinet nere vid älvstranden 
nåddes av elden och blev så illa ska-
dat att det måste rivas. (38) 

De första  åren efter  branden hyrdes 
köpman Johan Björklunds gård i väs-
tra stadsdelen (kv Ask nr 1) som pro-
visoriskt residens och landsstatshus. 
(39) Projekteringen av det nya resi -
denset kom ändå snabbt igång. Redan 
i september 1888, flera  månader innan 
man på det lokala planet hade hunnit 
planera någon av de nedbrunna offent-
liga byggnaderna, kunde överintendents -
ämbetets arkitekt Carl Fredrik Ek-
holm (1857 - ca 1891) presentera två 
alternativa lösningar på byggnadsfrå-
gan. Det ena förslaget  innebar att 
landsstat och landshövdingebostad 
skulle läggas i två olika byggnader, 
så som det varit före  branden, det 

totalverkan som i sina detaljer fram-  andra att båda funktionerna  skulle 
står (rådhuset) såsom en högst värde 
full  arkitektonisk komposition, och 
säkerligen kan Umeå stads rådhus 
täfla  med och äfven  öfverglänsa  de 
flesta  andra småstäders i riket, såväl 
hvad beträffar  praktisk plananordning 
som tilltalande arkitektoniskt yttre. ' 

rymmas i en enda byggnad. (4 0) 

Landshövdingen i Västerbottens län, 
Axel Wästfelt,  gavs tillfälle  att yttra 
sig över förslagen.  (41) Enligt hans 
mening var det mycket fördelaktigare 
om landsstaten och landshövdingens 
bostad kunde förläggas  i olika hus. 

Också i lokalpressen prisades rådhus- För båda parter var det enbart stö-
byggnaden. Den ansågs som en pryd- rande att vara inrymda under samma 
nad för  staden. Skribenten i Umebla-
det sade sig vara övertygad om att 
rådhuset i Umeå i stilfullhet  och mo-
numental hållning inte överträffades 
av något annat rådhus i landet. (37) 

Stadens egen förvaltning  växte lång-

tak, och dessutom skulle brandris-
kerna för  de viktiga handlingarna vara 
mindre om ämbetslokalerna låg i en 
särskild byggnad. 

Det andra alternativet var emellertid 
billigare, och detta blev utslagsgivan-
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de. 1890 års riksdag beviljade ett 
anslag om 170. 000 kr för  en ny res i -
densbyggnad i Umeå med plats för 
landsstat och för  landshövdingebostad. 
Entreprenadkontrakt slöts med bygg-
mästre C A Ljungren i september 1891 
och hösten 1894 stod byggnaden in-
flyttningsklar.  (42) 

Innan residenset närmare beskrives 
finns  det anledning att något studera 
det första  alternativets bada byggna-
der i de här återgivna fasadritningar-
na av Ekholms hand (bild 134). Ge-
nom valet av stil har arkitekten velat 
framhäva  byggnadernas skilda ända-
mål. De framstår  närmast som va-
randras kontraster. Ämbetshuset med 
sin putsade fasad  i italiensk renässans 
har en sträng och officiell  karaktär. 
Bostadshuset å andra sidan skulle en-
ligt Ekholms ritning utföras  i rött te-
gel med vita detalj er i Frans I:s stil. 
Med sin livliga färgverkan  och om-
växlande taksilhuett med nockräcken, 
vindflöjlar  och flaggstång  skulle fasa-
den göra ett festligt  och glatt intryck. 

Ekholms andra alternativ från  sep-
tember 1888 med bägge funktionerna 
samlade i en enda byggnad var som 
tidigare nämnts det som låg till grund 
för  residensets slutliga utformning. 
Arkitekten hann inte slutföra  projek-
tet före  sin död, utan uppgiften  över-
gick till hans kollega vid överinten-
dentsämbetet, arkitekt Ludvig Peter-
son (1853-1931). (43) Denne gjorde 
endast några mindre ändringar i pro-
jektets fasader,  men gav det inre en 
annan disposition. 

134. Alternativt förslag  till lösning av residen-
sets byggnadsfråga  efter  branden med lands-
stat och landshövdingebostad i två skilda bygg-
nader. Ritning av C Fr Ekholm 1888. RA. 

Byggnaden lades ungefär  där det gam-
la residenset haft  sin plats, med den 
norra långsidan ett trettiotal meter 
från  Storgatan. De ritningar efter 
vilka residenset byggdes (bild 135-

,136) (44) visar en langsmal huskropp 
med mittrisaliter mot norr och sö -
der och med korta flyglar  mot Storga-
tan i norr. Landsstatens ämbetsrum 
upptar enligt planritningarna botten-
våningen och några rum i övervå-
ningen, som annars disponeras av 
landshövdingen. I bostadsvåningen 
ligger naturligt nog representations-
rummen i en svit utmed södra fasa-
den med strålande utsikt mot res i -
densparken och älven. Mot norr vet-
ter ekonomiutrymmen och några sov-
rum . 

Också för  detta byggnadsalternativ 
hade Ekholm valt att understryka bygg-
nadens officiella  innehåll med en ita-
liensk renässansstil, men denna gång 
med putsad sockelvåning och övervå-
ning i rött fasadtegel.  Här har det re -
presentativa uttrycket varit det vikti-
gaste, och överensstämmelsen mel -
lan plan och fasad  fått  komma i andra 
hand. På nordfasaden,  som alltså 
vetter mot gatan, står exempelvis 
övervåningens jämna rad med höga, 
rikt utformade  fönster  i öster fram-
för  så triviala utrymmen som kök, 
skafferi,  serveringsrum, domestik-
rum och två toalettrum. 

Residensbyggnaden bemöttes i lokal-
pressen inte med samma entusiastis-
ka ordalag som man är van att läsa 
om stadens egna nybyggnader. I tid-
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135-136. Länsresidenset. Ritning till huvudfa-
saden mot norr samt plan över övervåningen 
av C Fr Ekholm 1891. Byggnadsstyrelsens a r -
kiv, Umeå. 

137. Residensets fasader  mot öster och söder. 
Foto: Jonas Nordstrand 1895. 

ningen Westerbotten 1892 kritisera-
des byggnaden som ännu inte stod fär-
dig: "Huset synes ej bli särdeles till-
talande. Den ofantliga  längden och 
den ringa höjden gör ingalunda något 
godt intryck. Man väntar sig snarare 
i denna byggnad finna  ett affärsetablis-
sement än en statens embetslokal" 
(bild 137). (45) 
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4 . 6 . 2 . 4 Kyrkan 

Byggnadsprogrammet och arkitekt-
pristävlingen. 

Vid tiden för  branden hade stadsför-
samlingen inte någon kyrkobyggnad -
den nyrenoverade 1700-talskyrkan ha-
de ju på julaftonen  1887 ett halvår ti -
digare brunnit ner till grunden. För 
att följa  den nya kyrkans tillblivelse 
måste man därför  från  stadsbranden 
räknat gå ett stycke bakåt i tiden, 
närmare bestämt till i januari 1888 
då kyrkostämman tillsatte en kyrko-
byggnadskommitté med läroverkets 
rektor Johan Johansson som ordfö-
rande. (46) 

Kommitténs första  uppgift  blev att ut-
arbeta förslag  till byggnadsprogram 
för  den nya kyrkan, och detta antogs 
av kyrkostämman den 22 januari 1888. 
Här preciserades de önskemål för-
samlingen hade rörande kyrkans ut-
formning.  (47) 

Den första  punkten i programmet r ö r -
de byggnadsmaterialet. Umeå nya 
kyrka skulle uppföras  av tegel på en 
sockel av granit, och trä skulle så 
mycket som möjligt undvikas. Val-
ven skulle också vara av tegel med 
pelare av järn, och yttertaket skulle 
täckas med galvaniserad järnplåt. 

Kyrkan skulle ha korsform och rym-
ma sittplatser för  1. 500 personer. 
En rymlig orgelläktare med plats för 
orgel och sångkör skulle finnas,  men 
övriga läktare överlät man på arki-
tekten att bestämma om han ville sät-
ta in. Om tornet anmärktes, att det 
lämpligen borde förläggas  i väster. 
Ett brandfritt  valv skulle inredas un-
der koret, och uppvärmningen skulle 
ske med varmluft. 

Kyrkans läge utvisades på en situa-
tionsplan. Någon ny plats för  byggna-
den ifrågasattes  inte utan den skulle 
återuppföras  på den traditionella kyrk-
platsen på älvbrinken söder om Stor-
gatan och Kyrkotorget. 

Slutligen lades en mening till bygg-
nadsprogrammet för  att klargöra am-
bitionsnivån: 'Frågan är ej om ett ar-
kitektoniskt prakt - eller mästerverk, 
utan om att för  dräglig kostnad få  en 

vacker, ändamålsenlig och durabel 
tempelbyggnad. " 

I ett tillägg till programmet redogjor-
des för  principerna för  den arkitekt-
pristävling man avsåg att utlysa för 
den nya kyrkan. Inga pris var utsatta 
och heller inga prisdomare, utan för-
samlingen själv förbehöll  sig rätten 
att avgöra vilket förslag  som skulle 
antagas och eventuellt belönas. I en 
annons i såväl lokal- som rikstidning-
arna inbjöds så alla intresserade ar -
kitekter att sända in förslag  till ny 
kyrka i Umeå efter  det upprättade 
byggnadsprogrammet. (48) 

Vid denna tid förekom emellertid just 
en livlig diskussion i arkitektkretsar 
om hur arkitektpristävlingar skulle 
arrangeras. Från arkitekthåll reage-
rade man starkt mot det godtycke del-
tagande arkitekter ofta  utsattes för, 
när en tävling utlystes och bedömdes. 
Man tydde detta som en fullständig 
brist på respekt för  arkitektens ar -
betsinsats från  arrangörernas sida. 
Arkitekternas egen fackorganisation, 
Byggnadssamfundet,  hade därför  år 
1887 antagit detaljerade regler för 
"pristäflingar  i arkitektur", där det 
bland annat slagits fast  att kompeten-
ta prisdomare skulle utses redan 
från  början och att de olika prisens 
antal och storlek klart skulle anges. 
(49) 

Kyrkobyggnadskommittén i Umeå kän-
de uppenbarligen inte till dessa reg-
ler da de anordnade pristävlingen om 
kyrkan. Arkitektkåren tog denna gång 
tillfället  i akt att statuera ett exem-
pel. Till kyrkobyggnadskommitten i 
Umeå skickades en skrivelse, under-
tecknad av 65 av landets ledande ar -
kitekter (50), där man kraftigt  pro-
testerade mot de "svävande och oan-
tagliga" tävlingsvillkoren. När skri-
velsen ändå inte gav något resultat 
reagerade de arkitekter som signerat 
den med att bojkotta pristävlingen om 
umekyrkan. Bland tävlingsdeltagarna 
återfinnes  därför  inte något av den 
tidens stora namn, utan endast bygg-
mästare och ett fåtal  arkitekter, som 
inte sympatiserade med aktionen. (51) 

När tävlingstiden gått ut, fick  kyrko-
byggnadskommittén genom överinten-
dentsämbetets förmedling  hjälp vid 
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bedömningen av de inlämnade försla-
gen av en av tidens mest framstående 
arkitekter, Carl Möller, upphovsman 
till den då nyligen fullbordade  nygo-
tiska Johannes kyrka i Stockholm. 
Inget av tävlingsbidragen fann  nåd in-
för  Möllers kritiska blick, men kyr-
kostämman beslöt ändå att dela ut två 
tröstpris till arkitekterna Stenberg 
och Melander, vilka levererat "de en-
da byggnadsdugliga förslagen".  (52) 

Carl Möllers projekt 

Kyrkofrågan  hade således inte avance-
rat en tum genom pristävlingen; man 
stod på samma punkt som förut.  Kyr-
kostämman valde då som utväg att 
vända sig till den arkitekt man anli-
tat som sakkunnig, Carl Möller, och 
av denne direkt beställa skiss med 
kostnadsberäkning till en ny kyrka i 
Umeå. Den 10 juni 1888 antog Möller 
anbudet, trots att kostnadsramen var 
så knappt tilltagen som 200. 000 kr.(53) 

Möller hade i sitt yttrande över täv-
lingsförslagen  även framfört  kritik 
mot själva byggnadsprogrammet, som 
därför  omarbetades på flera  punkter. 
(54) Bland annat skulle antalet sitt-
platser i kyrkan inte uppgå till 1. 500 
utan endast till 1. 200. Det skrevs 
också in att kyrkan inte skulle få  va-
ra försedd  med sidoläktare, eftersom 
kyrkorummet därigenom blev ned-
tyngt och dystert. Vidare gjordes ett 
tillägg att kyrkan skulle uppföras  i 
"götisk stil". 

Nygotiken slog under 1800-talets an-
dra hälft  helt igenom som kyrkostil 
även i Sverige, och i den handbok 
som gavs ut av överintendentsämbe-
tet 1887 med titeln "Allmänna anvis-
ningar rörande kyrkobyggnader", var 
det medeltidsstilarna, främst  den 
gotiska som rekommenderades. (55) 
Denna stil med sina uppåtsträvande 
linjer i bågar och pelare ansågs bäst 
symbolisera den kristna tron. Tornet 
liknades vid "Guds finger",  som peka-
de mot skyn. 

Skriften  hade utarbetats av överinten-
denten själv, Helgo Zettervall, efter 
förebild  av en mycket spridd tysk 
handbok i ämnet. (56) Anvisningarna 
i överintendentsämbetets skrift  gällde 
såväl själva kyrkobyggnaden som in-
redningsföremålen,  och helt naturligt 

kom den att bli normgivande. Avvi-
kelser från  anvisningarna kunde ju 
medföra  avslag eller fördyrande  om-
arbetningar, eftersom ämbetet sam-
tidigt var granskningsmyndighet för 
alla kyrkoprojekt i landet. 

Strax efter  det att Möller åtagit sig 
att rita kyrkan i Umeå inträffade  den 
stora stadsbranden. Till att börja 
med kom dock inte denna händelse att 
påverka projekteringen av kyrkan, 
utan arbetet fortskred  efter  redan 
uppdragna linjer. 

I oktober 1888 var Möller klar med 
sin skiss och presenterade den för 
kyrkobyggnadskommittén, men innan 
några vidare beslut fattades,  ville 
man invänta ankomsten av stadens 
egen nyanställde fackman på området, 
stadsarkitekten F O Lindström. 

På Lindströms inrådan beslöt kyrko-
stämman i december 1888 (57) att ge 
Möller uppdraget att utarbeta full-
ständiga ritningar efter  sin skiss, 
men att avvakta med beslut om kyr-
kans uppförande  tills fullständig  kost-
nadsberäkning låg klar. För övrigt 
påpekade Lindström i sitt yttrande att 
om man ändrade byggnadsprogrammet 
än en gång och tillät sidoläktare i 
kyrkan, skulle denna kunna krympas 
och därmed bli betydligt billigare. (58) 
Någon sådan prutning var kyrkostäm-
man ännu inte beredd att gå med på, 
utan Möller fick  arbeta vidare med 
sitt projekt till kyrka utan sidoläktare. 

Möller hade först  tänkt använda sin 
ritning till Johannes kyrka som ut-
gångspunkt för  den nya kyrkan i Umeå 

och ge de begge templen en viss lik-
het med varandra". Men med hänsyn 
till de dåliga grundförhållandena  pa 
kyrkplatsen och kyrkans läge i för-
hållande till staden, övergav han 
snart tanken på att här bygga en lång-
sträckt nygotisk kyrka med västtorn 
av Johanneskyrkans typ. I stället val-
de han att placera tornet över kors-
mitten och därmed få  dess tyngd jäm-
nare fördelad  över hela grunden med 
mindre risk för  sättningar. Även ur 
estetisk synpunkt ansåg han tornets 
placering över korsmitten fördelakti-
gare. Den norra långfasaden  var ju 
genom sitt läge utmed Storgatan att 
betrakta som kyrkans huvudfasad. 
Ett torn mitt pa kyrkan skulle enligt 
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hans övertygelse framträda  vackrare 
än ett västtorn. (59) 

Kyrkan på Möllers projekt är en tre -
skeppig tegelbasilika med tvärskepp 
(bild 138). (60) Planritningarna visar 
en symmetrisk anläggning med huvud-
ingång från  väster i kyrkans mittaxel. 
Mittskeppet är till hela sin bredd upp-
taget av kyrkbänkar nästan ända 
fram till koret. Sidoskeppen är låga 
och smala och tjänar bara som passa-
ger. 

138. Carl Möllers skiss till kyrkan i Umeå da-
terad i oktober 1888. Planen. KA. 

Sakristian, arkivet och dopkapellet 
har lagts som en kapellkrans runt 
det polygona koret. Läktare finns  en-
dast över västpartiet och över tvär-
skeppsarmarna, och i exteriören har 
alla läktartrappor accentuerats genom 
separata trapptorn. Över korsmitten 
rider en tornbyggnad av trä, utformad 
som ett mellanting mellan takryttare 
och riktigt torn. 

Möllers förslag  till ny kyrka i Umeå 
presenterades för  kyrkostämman den 
7 juli 1889 (bild 139). (61) De sju 
vackert akvarellerade ritningarna på 
kartong hade då redan granskats av 
stadsarkitekt Lindström, och kyrko-
byggnadskommittén hade skrivit ett 

yttrande. Alla var nöjda med själva 
förslaget,  men när kostnadsberäk-
ningen lades fram,  blev man tveksam. 
Det skulle kosta 250. 000 kr att uppfö-
ra kyrkan efter  projektet. Det var en 
summa församlingen  inte såg någon 
möjlighet att betala i det svåra ekono-
miska läget efter  stadsbranden. (62) 

Lindströms första  skiss. 

Det alternativ som återstod, och som 
Lindström redan pekat på, var att 
man skulle bygga en läktarkyrka, och 
detta skrevs nu in i byggnadsprogram-
met. Också på några andra punkter 
gjordes ändringar för  att pressa kost-
naden ytterligare. Två alternativa in-
nertak skulle bifogas  projekten: ett 
välvt av sten och ett av trä. Ytterta-
ket skulle beläggas med skiffer,  men 
en kostnadsberäkning för  plåttak skul-
le även medfölja.  Bestämmelsen att 
tornet borde förläggas  i väster ströks 
däremot. 

Carl Möller och F O Lindström fick 
båda i uppdrag att upprätta nya kyrko-
förslag  efter  det reducerade bygg-
nadsprogrammet. (63) Det sades rent 
ut att vad man nu önskade var en "en-
kel och billig, men så vidt möjligt 
stilren kyrka i götisk stil" för  den 
maximala kostnaden komplett 200. 000 
kr. Skisserna skulle vara klara före 
den 15 augusti 1889. 

Av tidsbrist avstod Möller från  upp-
draget, men Lindström var i augus-
ti 1889 klar att presentera en skiss 
till kyrkan för  kyrkobyggnadskommit-
tén. Denna väckte allmänt bifall  och 
skickades vidare till överintendents-
ämbetet för  förhands  granskning. (64) 

Lindströms första  skiss till kyrkan i 
Umeå visar en treskeppig hallkyrka 
med tvärskepp (bild 140). (65) Kyrkan 
har många originella drag. För det 
första  ligger inte som brukligt var 
ingången i kyrkans mittaxel på väst-
fasaden,  utan man kommer snett in 
i kyrkorummet genom tornet, som 
placerats i kyrkans nordvästra hörn 
och vridits ett kvarts varv. Tornets 
placering i nordväst så långt som 
möjligt från  den branta älvbrinken 
var Lindströms sätt att lösa proble-
met med de dåliga grundförhållande-
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139. Carl Möllers projekt. Huvudritning till 
västfasaden  signerad i juni 1889. KA. 
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140. F O Lindströms första  skiss till kyrkan 
från  augusti 1889. Planen. KA. 

na på platsen. I samband med stads-
planediskussionen tidigare under året 
hade han själv föreslagit  att kyrktorn -
ten skulle flyttas  till ett säkrare läge 
norr om kyrktorget. Han hade emel-
lertid inte vunnit gehör för  denna idé 
- umeborna ville att kyrkan skulle 
ligga där den alltid legat. 

Ett annat särdrag är att långhuset in-
te är symmetriskt. Den södra lång-
husväggen har förskjutits  söderut, 
så att det nästan kommit i liv med 
södra tvärskeppsarmens gavel. Det 
södra sidoskeppet har på så sätt bli-
vit betydligt bredare än det norra, 
vilket reducerats till en passage utan 
bänkar. 

som ytterligare ett tvärskepp, v i s ser -
ligen lägre än det östra, men av sam-
ma bredd och med eget sadeltak. 
Framför  dess södra gavel står det 
kraftiga  trapptornet till orgelläktaren. 

Det snett placerade tornet med dess 
ingång är smäckert och inte särskilt 
högt; spiran börjar strax ovanför  tak-
åsen på långhuset, och klockrummet 
ligger i höjd med takfallet. 

Som sakkunniga att granska projektet 
hade överintendentsämbetet tillkallat 
dels professor  C A Grundström vid 
Akademien för  de fria  konsterna, dels 
överfyringenjören  G E Höijer. Den 
förre  hade att yttra sig över försla-
gets stil och allmänna drag, den sena-
re över konstruktionen och den bifo-
gade kostnadsberäkningen. 

De sakkunniga hade en hel del kritik 
att komma med. (66) Professor  Grund-
ström tyckte först  och främst  att kyr-
kan inte hade en tillräckligt monumen-
tal placering. Han ville flytta  den nio 
meter söderut, så att den kom "i fon-
den av gatan". Om Grundström bätt-
re känt till de lokala förhållandena  ha-
de han vetat att den "gata" som myn-
nade mot kyrkplatsen, var brandga-
gatan i kvarteret Ran. 

Att tornet placerats snett betecknade 
han som "en i och för  sig ovanlig an-
ordning", men var inte helt negativ. 
Placeringen av tornet i nordvästra 
hörnet kunde vara motiverad av kyr-
kans läge i förhållande  till stadens 
centrum. Själv tyckte han emellertid, 
att det vore lämpligare att ställa tor -
net utmed norra fasaden  i kyrkans 
västra ända, och låta ingången till 
kyrkan gå rakt norrifrån  genom tor -
net. 

Sittplatser finns  i stället i hela mitt- D e n hårdaste kritiken drabbade tor -
skeppet (mittgång saknas som i Möl- n e t s komposition. Bland annat ansåg 
lers förslag),  i södra sidoskeppet, h a n a t t klockrummet med dess Ijud-
i korsmitten samt i tvärskeppsarmar- öppningar var för  lågt placerat. Som 
na. Kyrkan har också åhörarläktare sammanfattande  omdöme uttalade 
över sidoskeppen och tvärskeppsar- grundström, att han var övertygad 
marna samt i västpartiet. Orgeln har o m a t t kyrkan efter  de föreslagna 
fått  sin plats intill tornet i nordvästra ändringarna skulle bli "fullt  tillfreds-
hörnet och lämnar därmed rosettfön-  ställande de icke ringa anspråk man i 
stret på västfasaden  fritt.  våra dagar ställer pa ett värdigt 

gudshus '. 
Den assymmetriska anordningen med 
olika breda sidoskepp döljs i västfa-  Den tekniske experten, överfyringen-
saden genom att västpartiet utformats  jör Höijer, ansåg Lindströms kost-
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nadsberäkning på tok för  låg. Han 
höjde den från  200. 000 till 274. 000 kr, 
En del av de extra kostnaderna berod-
de på att han ansåg att murarna var 
alldeles för  klena och måste förstär-
kas. 

Höijers utlåtande skulle inneburit döds 
domen för  projektet, om inte Lind-
ström lyckats övertyga kyrkostämman 
att experten hade haft  fel  och han själv 
rätt. Han försäkrade  att om man g jor -
de vissa förenklingar  så skulle kostna-
den för  hans kyrka stanna strax ovan-
för  den anslagna summan 200. 000 kr. 
(67) Den 27 oktober 1889 beslöt stäm-
man, att kyrkan skulle uppföras  efter 
Lindströms skiss. Huvudritningarna 
skulle utföras  med beaktande av 
Grundströms anmärkningar, och som 
det heter "med vidtagande af  alla möj -
liga förenklingar  i byggnaden och dess 
detaljanordningar, äfvensom i kyrkans 
inre och yttre utstyrsel". Av de alter-
nativa innertaken, beslöt man välja 
det välvda, trots att det ställde sig 
något dyrare. 

långhuset och koret. Det har också 
försetts  med högre takresning än ti-
digare, och sadeltaket har ersatts av 
ett valmat tak, vilket medför  att ga-
veln i sydfasaden  utgår. Det kraftiga 
trapphuset till orgelläktaren har mins-
kats. 

Trots förändringarna  lyckades Lind-
ström inte sänka kostnaden för  kyr-
kan så mycket som han hade lovat. 
Kostnadsberäkningen uppgick till 
227. 000 kr, men eftersom ärendet 
hade dragit ut på tiden så länge, och 
man var angelägen om att snarast få 
börja bygga, accepterades summan av 
kyrkobyggnadskommittén. (69) Den 7 
november 1890 kom den efterlängtade 
fastställelsen  av ritningarna till den 
nya kyrkan i Umeå. 

Huvudritningar utarbetas 

Först efter  8 månader var Lindström 
klar med huvudritningarna till kyr-
kan (bild 141-142). (68) I juli 1890 
fick  kyrkobyggnadskommittén ta ställ-
ning till dem. De följer  i huvudsak 
den ursprungliga skissen, men vissa 
delar är helt omarbetade. Det av pro-
fessor  Grundström kritiserade tornet 
har fått  en högre och kraftfullare  r e s -
ning. Ljudöppningarna har förts  hög-
re upp, så att de stiger ovanför  tak-
åsen. Tornets vridna ställning har 
Lindström behållit, trots att Grund-
ström ju rekommenderat en placering 
av tornet utmed norra sidan intill 
västfasaden. 

Planlösningen är i stort sett oföränd-
rad, men planen visar att murar och 
pelare fått  kraftigare  dimensioner. 

Motivet att låta kyrkans västparti 
framträda  som ett andra tvärskepp 
har ytterligare bearbetats. På skis-
sen var det västra tvärskeppet lägre 
än det i kyrkans östra del, och dess 
takfot  var också lägre i förhållande 
till långhusets. Nu har partiet för-
höjts sa att takfoten  ligger i höjd med 

Lindströms nya projekt 

Under vintern 1890-91 upprättade 
Lindström arbetsbeskrivning och 
entreprenadkontrakt för  de fastställ-
da ritningarna. Samtidigt arbetade 
han emellertid med att söka förenkla 
och förbilliga  kyrkan ytterligare. Den 
4 april 1891 visade han för  kyrkobygg-
nadskommittén resultatet av detta ar -
bete, ett nytt förslag  som skilde sig 
väsentligt från  det föregående  och som 
skulle ge en betydligt billigare kyr-
ka. (70) Kommittén var dock ännu in-
te mogen att ta ställning till om man 
skulle riva upp beslutet att bygga kyr-
kan efter  de fastställda  ritningarna 
och i stället välja detta nya förslag. 

När entreprenadanbuden började kom-
ma in visade det sig emellertid att 
inget av dem kunde accepteras. (71) 
En kyrka efter  det nyritade ändrings-
förslaget  sade sig däremot byggmäs-
tare Per Eriksson i byggnadsfirman 
Jacobsson & Eriksson kunna uppföra 
för  en kostnad av 196. 000 kr med 
villkor om ytterligare förenklingar  i 
konstruktionen och en sänkning av ma-
terialets kvalitet. 

Den 30 augusti fick  kyrkostämman än 
en gång ta ställning till frågan  om hur 
deras kyrka skulle se ut. (72). Skulle 
man stå fast  vid det tidigare gillade 
förslaget  som visat sig bli så kost-
nadskrävande att realisera, eller 
skulle man söka fastställelse  på det 
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141-142. Lindströms huvudritningar till väst-
fasaden  och sydfasaden  daterade i oktober 1890, 
fastställda  av K Maj:t den 7 november 1890. 
KA. 
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av Lindström utarbetade nya försla-
get till en enklare och billigare kyrka? 
Liksom förra  gången blev det kost-
nadsskälen som blev avgörande. Det 
nya projektet skulle färdigställas  och 
sändas för  fastställelse,  och den 
nämnda byggnadsfirmans  anbud accep-
teras. 

Under hösten 1891 fullbordade  Lind-
ström huvudritningarna och den 29 
januari 1892 fastställdes  äntligen av 
Kungl Maj:t de ritningar efter  vilka 
Umeå stads kyrka uppfördes.  (73) 
På de slutligen fastställda  ritningarna 
står rubriken "Förändringsförslag 
till Umeå stads nya kyrka ', men 
ändringarna är så många och så ge-
nomgripande att det vore riktigare att 
tala om ett helt nytt projekt. 

Kyrkan är visserligen till huvuddra-
gen lik sina föregångare  - den har 
fortfarande  formen  av treskeppig 
hallkyrka med tvärskepp, polygont 
kor i öster och torn i väster (bild 14 3) 
(74) Kyrkan är också fortfarande  en 
läktarkyrka, med mittskeppet på tre 
sidor omgivet av åhörarläktare. 

Men för  att minska kostnaden för  kyr-
kobyggnaden har Lindström knappat 
in på storleken. Detta har kunnat ske 
genom att långhusets bredare södra 
sidoskepp har krympts till samma 
bredd som det norra. Kyrkorummet 
har därmed förlorat  sin oregelbundna 
form och blivit helt symmetriskt, vil -
ket i sin tur naturligtvis krävt en om-
arbetning av hela den västra delen av 
kyrkan och västfasaden. 

Tornet, som tidigare stod snett i 
nordvästra hörnet av kyrkan och ut-
gjorde en dominerande del av västfa-
saden, har nu dragits tillbaka från 
fasadlivet  tillsammans med den bygg-
nadskropp som i projekten kunde upp-
fattas  som ett västligt tvärskepp 
(bild 144). Västfasaden  får  nu stället 
återspegla långhusets symmetriska 
anläggning. Mittskeppets höga gavel 
flankeras  av två polygona trapphus i 
sidoskeppens förlängning  - ett kon-
ventionellt motiv för  kyrkor där väst-
fasaden  är tornlös. 

Västtornet har inte bara skjutits ös -
terut, utan det har även vridits och 
placerats i kyrkans riktning utmed 

den norra fasaden,  på det sätt pro-
fessor  Grundström föreslagit  i sin 
kritik över Lindströms första  skiss. 
Huvudingången till kyrkan går rakt 
norrifrån  genom tornet, vinkelrätt 
mot kyrkans mittaxel. 

Tornfasaden  har också arbetats om 
väsentligt. I stället för  två, har tor-
net nu en enda stor ljudöppning på 
varje sida. Fönstren och dekorations-
detaljerna har ändrats, och dessutom 
har tornet fått  en självständigare ka-
raktär, genom att dess våningsindel-
ning inte längre stämmer överens 
med långhusets. 

Det västliga tvärskeppet har fått  läg-
re höjd, men har ändå eget sadeltak, 
vinkelrätt mot långhusets. Tvär rikt-
ningen upplevs även i det inre, efter-
som det finns  ingångar i båda ändarna 
- dels huvudingången genom tornet i 
norr, dels en ingång genom en ny por -
tal på den gavel som vetter mot söder. 
På sydfasaden  står det västra tvär-
skeppets gavel som pendang till det 
östra tvärskeppets. Den ligger nästan 
i liv med den södra långhusväggen och 
pryds av ett likadant fönster.  Själva 
portalen är rikt utformad,  omgiven av 
en profilerad  avtrappad smyg och 
krönt av en vimperg med korsblomma. 

Praktiskt taget inget parti av fasader-
na har lämnats orört vid omarbetning-
en. Tvärskeppsgavlarnas rosettfön-
ster har t ex ersatts av spetsbågiga 
fönster  med masverk. På västgaveln 
har rosettfönstret  och dess avlast-
ningsbåge flyttats  högre upp. På kor-
fasaden  har fönstren  nu fått  vimper-
ger, som inte finns  på tidigare pro-
jekt. Lister och blindfriser  har fått 
nya former  och ny placering. 

Kyrkan uppföres 

De ovan beskrivna ritningarna till 
kyrkan i Umeå fastställdes  av Kungl 
Maj:t den 29 januari 1892. Så fort 
tjälen gått ur marken satte entrepre-
nören, byggnadsfirman Jakobsson & 
Eriksson, igång arbetet med grunden. 
Som tidigare nämnts var just de då-
liga grundförhållandena  en faktor  att 
ta hänsyn till då de olika kyrkopro-
jekten utarbetades. Den höga älvbrin-
ken hade visat sig bestå av fin  slam-
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143-144. Lindströms nya förslag  efter  vilket 
kyrkan byggdes, signerat i november 1891 och 
fastställt  den 29 januari 1892. Planerna och 
västfasaden.  KA. 

sand. Brinken hade hållit för  den ned-
brunna träkyrkan, men att lägga en 
tung stenkyrka på samma ställe var 
problematiskt. Lindström framkasta-
de förslaget  att man i stället för  att 
gräva ner grunden i den fina  sanden, 
skulle bygga upp den genom att lägga 
tjocka stenhällar i flera  skift  direkt 
på marken, och sedan dölja den med 
sand och jord. Kyrkan skulle på så 
sätt byggas upp på en konstgjord kul-
le. Förslaget bearbetades och antogs. 
Redan i augusti 1892 var själva grun-
den klar, så att sockeln kunde börja 
sättas upp. (75) 

De gravar som låg i vägen för  den 
nya kyrkan flyttades  till kyrkogården 
vid lasarettet; övriga täcktes över 
och doldes under de gräsmattor, plan-
teringar och grusgångar som anlades 
kring kyrkan. Av den forna  kyrkogår-
den på kyrkplatsen blev nu en park i 
direkt anslutning till Döbelns park. 
Liksom denna hade sitt monument, 
fick  parken kring kyrkan sitt - min-
nesstenen över överstelöjtnant J Z 
Duncker och kosackhövdingen Aere -

koff,  vilka båda stupade vid träffning-
en i Hörnefors  den 5 juli 1809. 

Den 3 augusti 1892 räknas som kyr-
kans officiella  grundläggningsdatum. 
Under en högtidlig ceremoni lade kyr-
koherden O Klingspor denna dag ned 
ett grundläggningsdokument under den 
först  satta sockelstenen i korets syd-
östra hörn. (76) 

Byggnadsarbetet leddes av byggmäs-
tare Per Eriksson själv. Han hade av 
kyrkobyggnadskommittén utverkat 
tillstånd att genomföra  kyrkobygget 
på kortare tid, än vad som från  bör-
jan avtalats i den arbetsordning Lind-
ström upprättat. (77) Lindström hade 
svårt att leverera detalj- och arbets-
ritningar i så snabb takt, vilket orsa-
kade irritation i förhållandet  mellan 
Lindström och byggmästare Eriks-
son. Under 1892 kunde ändå arbetet 
med grunden och sockeln slutföras. 
Dessutom hann man uppföra  murarna 
ända till drygt halva fönsterhöjden. 
Följande år byggdes kyrkan och dess 
torn färdiga  och försågs  med sina yt-
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tertak. Under 1894 arbetade man med 
det inre och med detaljer i det yttre. 
Den 2 december 1894 skedde slutligen 
invigningen av den nya kyrkan. (78) 

Kyrkans arkitekt F O Lindström hade 
redan i oktober 1892 flyttat  till Gävle 
med sin familj.  Alla detalj- och ar-
betsritningar han utarbetade under 
kyrkans byggnadsperiod måste därför 
sändas med post. De välskrivna och 
utförliga  följebreven  från  Lindström 
till kyrkobyggnadskommitténs ordfö-
rande rektor Johansson, med vilken 
Lindström stod på förtrolig  fot,  är 
bevarade i kyrkans arkiv och utgör en 
värdefull  källa vid studiet av kyrkans 
byggnadshistoria. (79) 

Under arbetet med detalj ritningarna 
fann  Lindström det önskvärt att på 
flera  punkter frångå  det fastställda 
förslaget.  Den största förändringen 
var en höjning av kordelen till samma 
höjd som långhuset, vilket beviljades 
av överintendentsämbetet. (80) Kor-
fasaden  fick  därigenom också en rika-
re utformning:  den förhöjda  muren ut-
bildades till en blindarkad, avbruten 
av korfönstrens  vimperger och sträv-
pelarnas små gavelkrönta fialer  (bild 
145). 

En annan ändring genomfördes  olyck-
ligtvis, innan Lindström förvissat 
sig om överintendentsämbetets god-
kännande. Han ville höja pelarkapitä-
len för  att öka interiörens höjdverkan. 
När detta utförts  upptäcktes åtgärden 
av ämbetets kontrollant, och man 
tvangs sänka dem igen. Denna hän-
delse betecknades som en skandal 
och åstadkom en mängd tidningsskri-
verier . (81) 

I januari 1893 skrev Lindström till 
rektor Johansson att han ville ersät-
ta vimpergerna överst på tornet med 
fyra  oktogona toureller för  att få  en 
vackrare övergång mellan tornet och 
själva spiran.. Om kyrkobyggnadskom-
mittén ansåg ändringen för  dyr, sade 
han sig vara villig att i stället offra 
den krans av takkupor som satt högst 
upp på spiran. Yttrandet ger en bild 
av hur arkitekten måste schackra 
och argumentera för  att få  igenom en 
ändring som inte var ekonomiskt mo-
tiverad. I detta fall  var dock kommit-
tén mer generös än Lindström trott, 
och ändringen kom till stånd utan att 

motivet med takkupskransen måste 
uppges (bild 146). (82) 

I kyrkoherde Klingspors skrift  vid 
kyrkans invigning står följande  utför-
liga redovisning av byggnadsmateria-
let i kyrkan att läsa: 

"Materialet är, med undantag af  sten-
foten,  som är af  granit, uteslutande 
tegel, nämligen för  de släta murytor-
na utvaldt mälartegel, för  fönster 
och portomfattningar,  listverk m . m . 
skånskt maskinpressadt formtegel 
från  Minnesberg, samt för  list- och 
kontr ef  ortfall,  gafvelbetäckningar 
och krön eldfast,  saltglaseradt tegel 
från  Skromberga" (bild 147). (83) 

Kyrkoherden konstaterar vidare att 
Umeå kyrka utmärker sig ifråga  om 
valet av material framför  många an-
dra betydligt större kyrkor, särskilt 
som man här inte använt sig av 
"surrogatet för  huggen sten, cement". 

Bakom dessa ord låter författaren  in-
te framskymta  den besvikelse man 
rimligen kände över att man av kost-
nadsskäl varit tvungen att pruta på 
de ännu högre krav man ursprungli-
gen haft  på byggnadsmaterialets kva-
litet. Det planerade pressade fasad-
teglet hade man exempelvis i murar-
na ersatt av billigare murtegel. Ga-
velavtäckningar, krön och korsblom-
mor skulle utförts  i sandsten - nu 
fick  man nöja sig med glaserat tegel. 
Taket hade man ursprungligen tänkt 
täcka med skiffer,  men galvaniserad 
järnplåt blev det material man tvangs 
välja. Den svåråtkomliga tornspiran 
kläddes dock med kopparplåt, som 
kräver mindre underhåll. 

När det bestämdes att sandstenen i 
fasaden  skulle utbytas mot glaserat 
tegel, uttalade Lindström en önskan 
att också detta skulle få  en grå färg-
ton. (84) Tegelbruket i Skromberga 
som redan kontaktats av entreprenö-
ren, kunde trots flera  månaders expe-
rimenterande inte framställa  grågla-
serat tegel. Man tvingades då av tids-
brist att välja tegel med brun glasyr. 

Det är att märka att Lindströms leve-
rerade specialritningar till såväl det 
maskinpressade formteglet  från  Min-
nesberga, som till det glaserade teg-
let från  Skromberga. Efter  hans rit -
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145. Umeå stads nya kyrka från  nordost. Foto 
från  1890-talet. VMU. 

ningar tillverkades vid tegelbruken 
modeller och gjutformar  till de olika 
tegeltyperna i lister, krön, portaler, 
korsblommor etc (bild 148-151). (85) 

Kyrkans väggar murades i kryssför-
band. Murteglen var tydligen av skif-
tande kvalitet - i synnerhet den mest 
utsatta sydfasaden  har dåligt mot-
stått klimatets påfrestningar. 

Lindström höll sin hand även över in-

teriörens utformning.  De flesta  in-
redningsföremålen  såsom orgelfasa-
den, kyrkbänkar, prediksstol och al-
taruppsats ritade arkitekten själv, 
och i övrigt utfördes  arbetet med det 
inre efter  hans anvisningar (bild 152). 
(86) Han var mycket noga med att ock-
så inredningen skulle vara utförd  i 
den "rätta kyrkostilen", den gotiska, 
och opponerade sig därför  kraftigt  då 
kyrkobyggnadskommittén först  före-
slog en kopia av Thorvaldsens välkän-
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hög grad var den nya Umeåkyrkan 
"skräddarsydd" efter  sitt läge och ef-
ter de ekonomiska förutsättningarna  i 
samhället efter  branden. 

Inte heller till sitt formspråk  blev 
kyrkan någon schablonmässig skapel-
se. De gotiska formerna  i helheten 
och detaljerna är självklart inte Lind-
ströms uppfinningar,  men hans sätt 
att kombinera motiven tyder på att 
han behärskade de stilar han lånade 
ifrån  och därur förmådde  skapa nå-
got nytt. 

Kyrkoherde Klingspor definierade  i 
sin invigningsskrift  kyrkan som upp-
förd  "i rent göthisk stil efter  förebild 
af  den tyska Bachsteingotiken". (89) 
Härifrån  har Lindström hämtat ma-
terialet - teglet - och en del detaljer. 
Vidare pekar Klingspor på engelska 
förebilder,  vilket bland annat gäller 
västpartiet med dess extra tvärskepp 
och med dess torn, placerat assym-
metriskt vid sidan om kyrkan. (90) 

146. Detalj av tornet. Foto: Ingemar Ekenberg. 

da Kristusgestalt på altaret. (87) Lind 
ström hade inte någon ambition att 
sätta sin personliga prägel på kyr-
kans interiör, men han uppfattade  sig 
som stilspecialist, och visste hur 
han skulle åstadkomma harmoni mel-
lan arkitekturen och inredningsdetal-
jerna. 

Han angav också riktlinjer för  hur 
kyrkans inre skulle målas. Valven 
skulle strykas i en varmt ljusgul bot-
tenton med "kraftiga,  dock ej för 
skrikande eller brokiga färger  i de 
ornerade friserna".  Han framhöll 
också vikten av att kyrkan inte blev 
för  mörk. (88) 

I entreprenadanbudet 196.000 kr från 
byggmästarna Jakobsson och Eriks-
son, ingick inte kostnaderna för  inven-
tarier samt terrassering utanför  kyr-
kan. Inberäknat detta uppgick kostna-
den för  kyrkan till 27 0. 000 kr, vilket 
var 20. 000 kr mindre än beräknat. 
Denna summa kunde därför  återläm-
nas till drätselkammaren och Umebla-
det konstaterade vid invigningen med 
tillfredsställelse  att "kyrkans affärs-
ställning är sålunda lysande. " (91) 
Merparten av kostnaden bestreds av 
en del av det obligationslån som sta-
ten beviljat Umeå stad för  återupp-
byggnaden. Men dessutom möjl iggjor-
des kyrkbygget av enskilda donationer 
av borgmästare J G Rothoff  och hand-
landen och rådmannen C O Scharin. 
(92) 

Kyrkan invigs. 

Den kyrka som i december 18 94 stod 
färdig  var som vi sett inte någon scha-
blonmässigt tillkommen byggnad, 
utan resultatet av ett långt förarbete. 
Av olika skäl - främst  ekonomiska -
hade en rad projekt förkastats  eller 
omarbetats, innan Lindström slutli-
gen lyckades presentera det förslag 
som kunde antagas och fastställas.  I 

Omkring 3. 600 kr hade samlats in ge-
nom frivilliga  insatser under vintern 
och våren 1894. Stadens damer hade 
anordnat musikaftnar,  vars behåll-
ning gick till kyrkans prydande. Bil-
jettpriset sattes lågt, så att även de 
mindre bemedlade skulle ha möjl ig-
het att komma och på så sätt bidra 
till "det vackra målets vinnande". (93) 
I ett upprop i stadens tidningar vädja-
de kyrkobyggnadskommittén i januari 
1894 om frivilliga  bidrag till utsmyck-
ning av kyrkans inre: "Vi antaga nem-
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147. Den nybyggda kyrkan från  nordväst. Foto: 
L O Lundmark 1894. 
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148-151. Dekorativa detaljer i kyrkans fasad. 
Foto: Ingemar Ekenberg. 
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152. Kyrkans interiör före  restaureringen på 
1930-talet. Foto: Nancy Burström. 

ligen att det finns  många som äro in-
tresserade för  att vi skola få  en kyr-
ka, som till sitt inre kommer i har-
monisk skönhet att fullt  motsvara sitt 
imponerande yttre". 

Man förstår  att det låg en del presti-
ge i att äga en kyrka som uppfattades 
som "en bland de skönaste, om ej den 
allra skönaste i Norrland". (94) 

Efter  sex hemlösa år fick  församling-
en i staden äntligen inviga sin efter-
längtade kyrka. Invigningsceremoni-
en ägde rum den 2 december 1894 med 
predikan av domprosten Axel Hugo 
Sandström i Bygdeå, som valt att ta-
la över bibeltexten "Sparfven  har fått 
sitt bo" . 

I lokalpressen hade kyrkobyggandet 
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mycket noga bevakats. Allt eftersom 
kyrkan tar form kan man märka hur 
entusiasmen stiger. I Umgbladet fick 
arkitekt Lindström idel berömmande 
ord. Kyrkan sades vara ett nytt bevis 
för  den framstående  arkitektens konst. 
"Totalbilden af  kyrkan, der hon med 
sitt höga och eleganta torn reser sig 
invid Storgatan på en öppen och vacker 
plats utmed elfven,  är i hög grad an-
slående, och är detta tempel såväl 
till det inre som yttre ett vackert be-
vis på nutida kyrkobyggnadskonst". (95) 

Om interiören skrev tidningen Wes-
terbotten bland annat följande  högstäm-
da rader: "Milt föll  vintersolens blida 
sken in genom de vackra spetsbåge-
fönstren  och i koret bröt sig detta 
sken i ständigt skiftande  färgspel  ge-
nom de smakfulla  glasmålningarna. 
Lätt och luftigt  delade sig dagrar och 
skuggor i de höga välformade  valven. 
Det var sannerligen stämning, en he-
lig, andaktsfull  stämning i allt detta". 
(96) 

4 . 6 . 2 . 5 Bönhusen 

Vid tiden för  branden fanns  i Umeå 
utom stadskyrkan den lågkyrkliga för-
samlingen - Umeå lutherska missions-
förening  - och de frikyrkliga  Umeå 
brödraförening  och Umeå baptistför-
samling. Missionsföreningens  bönhus 
är redan beskrivet. Brödraföreningen, 
som bildats genom en utbrytning ur 
missionsföreningen  1886 och senare 
gick upp i Svenska missionsförbundet, 
saknade eget bönhus före  Immanuels-
kapellets tillkomst vid sekelskiftet 
(kv Embla 1). (97) 

Baptistförsamlingen,  som tillkommit 
redan 1860, höll också sina möten 
hemma hos någon medlem den första 
tiden, men 1876 inköpte föreståndaren 
smedsmästare Johan Nyqvist en min-
dre gård som användes som bönhus. 
Denna låg på tomt nr 126 vid dåvaran-
de Nygatan, men brann ner 1888. (98) 
Tomten ingår som en del av den tomt, 
där baptistförsamlingen  ännu har sitt 
kapell, Betel, en väl bibehållen trä-
byggnad från  1903 (kv Vidar 2). 

Då kyrkan hade brunnit ner på julafto-
nen 1887 fick  stadsförsamlingen  an-
vända missionshuset som provisorisk 

gudstjänstlokal, vilket var naturligt 
med tanke på det av tradition goda 
förhållandet  mellan stadskyrkan och 
missionsföreningen.  Stadens kyrko-
herde fungerade  också som förening-
ens ordförande.  När missionshuset 
ett halvår senare förstördes  i stads-
branden blev emellertid församlingen 
åter hemlös. 

Kyrkobyggnads frågan  hade redan visat 
sig svårlöst och långdragen, och det 
låg därför  i hela stadsförsamlingens 
intresse att så snart som möjligt få 
ett nytt missionshus till stånd som 

-provisorisk kyrka. Redan i augusti 
1888 hade ritningar till ett proviso-
riskt bönhus utarbetats av C Fr Sand-
gren, men byggnadsarbetet fördröj-
des av den försenade  stadsplanen och 
tomtmätningen, och byggnaden stod 
invigningsklar först  i juli 1889. (99) 
Den timrades upp på en tomt vid Bad-
stugatans norra sida inte långt från 
den tomt där missionshuset haft  sin 
plats före  branden (kv Nanna 1, Skol-
gatan 63; nu riven). Det var då en av 
de första  nya byggnaderna på brand-
området. 

Det provisoriska bönhuset innehöll 
enligt planen en sal för  200 personer 
och en tvårumslägenhet för  predikan-

' ten. Det hade endast en våning och 
var försett  med ett lågt valmtak och 
höga spetsiga fönster  (bild 153). 

I maj 1892 fastställdes  ritningar till 
en tillbyggnad av missionshuset, ock-
så dessa utförda  av arkitekt C Fr 
Sandgren (bild 154). (100) Byggnaden 
förhöjdes,  bönsalen försågs  med läk-
tare, och predikantens bostad flytta-
des en trappa upp. Den förlängdes 
också i väster med en förstuga  och 
två läktartrappor. Det yttre fick  nu 
en mer monumental hållning med fyra 
hörntorn försedda  med tälttak och 
tornspiror (bild 155). Tre av tornen 
rymde trappor till övervåningen, me-
dan det fjärde  var ett 'blindtorn", 
markerat endast för  symmetriens 
skull. 

Panelen utfördes  i nära anslutning 
till Sandgrens fasadritning.  Den hade 
drag av nyrenässans med rusticerad 
bottenvåning, pilastrar och listverk 
samt fönsterkornischer.  I synnerhet 
tornen var rikt dekorerade. Det är 
osäkert om Sandgren haft  något annat 
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153. Ritning till missionsföreningens  första 
provisoriska bönhus efter  branden, signerad av 
C Fr Sandgren i augusti 1888. Låg på tomten 
nr 1 i kvarteret Nanna, Skolgatan 63. BN:s a r -
kiv. 

154. Ritning till missionshusets tillbyggnad s ig -
nerad av C Fr Sandgren i maj 1892. Fasaden 
mot Skolgatan. BN:s arkiv. 
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155. Missionshuset i hörnet av Vasagatan och 
Skolgatan från  sydväst. I bakgrunden lärover -
kets gymnastikhus. Foto från  1892. VMU. 
av Evangeliska fosterlandsstiftelsens 
bönhus som förebild  till det i Umeå. 
Möjligt är att han i stället sneglat på 
grannen i öster, Lindströms gymna-
stikhus för  läroverket, som har ett 
liknande yttre (se bild 157). 

Missionshuset byggdes till 1911 och 
1937, men revs 1966. 

4 . 6 . 2 . 6 Läroverket och dess bygg-
nader 

Provisoriska lokaler 

Umeå högre allmänna läroverk förlo-
rade i stadsbranden inte bara sina 
byggnader - skolhuset från  1860 och 
gymnastikhuset från  1865 - utan även 
alla inventarier och samlingar så när 
som på en klocka och några stolar. 

De privathus skolan varit tvungen att 
hyra för  sina många klasser, låg ock-
så inom brandområdet. (101) 

Som provisoriskt skolhus för  lärover-
ket inköpte staden redan sommaren 
1888 den Cygnaeusska gården på Mal-
men (nu riven) för  en summa av 

50. 000 kr av den dåvarande ägaren, 
handlanden J V von Ahn. Denna gård 
var en av de största privata i Umeå 
före  branden. Dess huvudbyggnad ha-
de fasader  reveterade i klassicistisk 
stil och var uppförd  i vinkel vid den 
del av Storgatan som kallades Trång-
sund. Byggnaden innehöll ett tjugotal 
rum, vilket var betydligt fler  än det 
gamla läroverkshuset hade haft.  Ef-
tersom antalet elever på grund av 
branden sjunkit till 14 0, kunde alla 
skolans klasser för  första  gången på 
länge få  plats under samma tak. I ett 
mindre hus på gården inreddes kolle-
gierum, vaktmästarebostad och bib-
liotek. 
Det provisoriska läroverkshuset vid 
Trångsund saknade emellertid både 
skolgård och gymnastiklokal. V i sser -
ligen upplät folkskolelärarinnesemi-
nariet strax intill välvilligt sitt gym-
nastikrum, och där gymnastiserade 
läroverkspojkarna den första  tiden 
med särskilt tillstånd från  Kungl 
Maj:t. Men gymnastik för  gossar 
krävde bättre utrustning än vad som 
där stod till buds. Läroverkets rek-
tor Johan Johansson beklagade att det 
saknades "apparelj", så man var 
tvungen att inskränka sig till fristå-
ende övningar. 
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Procedurfrågan 

Den 29 maj 1889 tillsatte stadsfull-
mäktige en läroverksbyggnadskommit-
té, men denna upplöstes snart efter-
som man funnit  det lämpligare att 
denna gång välja den första  av de al-
ternativa vägar läroverksstadgan an-
gav för  planering av nybyggnader för 
läroverk. (102) nämligen att låta dom-
kapitlet i Härnösand ta det formella 
ansvaret för  nybyggnaderna. För öv-
rigt var det tveksamt om byggnads-
skyldigheten inte i själva verket åvi-
lade staten. (103) Man ville inte göra 
samma misstag som tio år tidigare, 
då hela projektet hade skötts av en 
lokal byggnadskommitté, och flera 
års förberedelsearbete  omintetgjorts 
av ett negativt yttrande från  domka-
pitlet, som hade att granska ritning-
arna i slutfasen. 

Från domkapitlets sida var man nu 
också villig att leda planeringen av 
gymnastikhus och lärohus för  lärover-
ket, men själva det praktiska förbere-
delsearbetet uppdrogs i december 1889 
och februari  1890 åt skolans rektor 
Johan Johansson. (104) 

Detta uppdrag måste Johansson ha 
känt som en återupprättelse och som 
ett senkommet erkännande från  dom-
kapitlets sida av hans kompetens i 
byggnadsfrågor.  Som ordförande  i 
läroverksbyggnadskommittén förra 
gången hade ju Johansson personligen 
en stor del i ansvaret för  det projekt 
som domkapitlet underkänt. 

Gymnastikhuset 

För läroverkets del upplevdes ett nytt 
gymnastikhus som den mest brådskan-
de byggnadsuppgiften.  Johansson kon-
taktade stadsarkitekt F O Lindström 
och uppdrog åt denne att lämna för-
slag till en sådan byggnad. Lindströms 
skisser skickades i februari  1890 till 
domkapitlet, som godkände dem och 
lät arkitekten utarbeta huvudritningar. 
(105) Ärendet behandlades relativt 
snabbt av de granskande myndigheter-
na - först  domkapitlet på nytt, sedan 
överintendentsämbetet - så att r it -
ningarna kunde fastställas  av Kungl 
Maj:t den 19 september 1890, med 
en liten ändring den 23 januari 1891. 

Grunden till gymnastikhuset lades i 
maj 1891, och ett och ett halvt år se-
nare, den 15 oktober 1892, kunde in-
vigningen äga rum. Byggmästare var 
C A Ljunggren från  Härnösand, sam-
me man som byggde småskolehusen i 
Umeå 1889. Byggnadskostnaden upp-
gick med inredning, uppvärmning och 
elektrisk belysning till närmare 
58. 000 kr. Med domkapitlets tillåtel-
se bekostades nybyggnaden huvudsak-
ligen av den brandskadeersättning 
man erhållit efter  de nedbrända läro-
verksbyggnaderna. Umeå stad bidrog 
dessutom med kostnaderna för  tom-
ten samt med 8. 744 kr. 

Gymnastikhuset, som fortfarande  är 
i fullt  bruk, uppfördes  i tegel med 
slätputsad fasadyta.  (106) Byggnaden 
fick  sin placering i sydvästra hörnet 
av den del av läroverkstomten som 
låg norr om Skolgatan. 

Byggnaden är orienterad i nordsydlig 
riktning, med ingång från  den södra 
gavelsidan mot Skolgatan. Entrépar-
tiet, som ursprungligen rymde om-
klädningsrum och lärarrum i botten-
våningen samt bland annat material-
rum och en liten lägenhet för  skolans 
vaktmästare i övervåningen, har ut-
formats  som en självständig bygg-
nadskropp i vinkel mot själva gymna-
stiksalen (bild 156). (107) Arkitekten 
har också lagt sig vinn om att ge 
byggnaden en monumental prägel åt 
detta håll (bild 157). Mittpartiet är 
upplöst av tre styltade rundbågar, 
som bildar omfattning  för  lika många 
ingångar i bottenvåningen och runda 
fönsteröppningar  i övervåningen. Två 
kraftiga  flankerande  trapptorn med 
egna tälttak ger stadga åt fasaden. 

Den del av byggnaden som rymmer 
den stora gymnastiksalen har höga, 
smala, segmentbågiga fönster.  Väg-
gen delas upp av smäckra, stödjande 
murpelare. 

Gymnastiksalens inredning hade ri-
tats av en av lärarna vid Kungliga 
gymnastiska centralinstitutet, C C A 
Silow, och tillverkats vid E G Ek-
strands snickerifabrik  i Stockholm. 
Salen uppvärmdes av fyra  järnkami-
ner, en i vardera hörnet. (108) 

På originalplanen står angivet att ett 
av materialrummen var avsett för  ge-
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156. Läroverkets gymnastikhus. Plan över 
bottenvåningen. Arbetsritning av F O Lind-
ström. BN:s arkiv. 

vär och ammunition, vilket påminner 
om den betydelse vapenövning och 
exercis hade i gymnastikundervis-
ningen i svenska skolor sedan 1860-
talet. Ett av målen med gymnastikun-
dervisningen var fortfarande  att av 
ungdomen skapa "en lefvande,  ointag-
lig fästningsmur,  som skall värna 
vårt land", för  att citera invignings-
talet den 15 oktober 1892. Vid samma 
tillfälle  är det också betecknande, att 
man sjöng samma fosterländska  sång 
som kyrkoherden och skalden A A 
Grafström författat  till invigningen av 
läroverkets tidigare gymnastikhus nä-
ra 30 år tidigare. (109) 

Liksom gymnastikhuset före  branden 
kom det nya att under 1890-talet an-
vändas som samlingssal för  skilda 
ändamål. Här hölls konserter, baler 
och föreläsningar. 

Också i fackkretsar  blev Lindströms 
nya gymnastikhus för  läroverket i 

157. Läroverkets gymnastikhus vid Skolgatans 
norra sida. Till vänster därom ligger folksko-
lehuset och missionshuset. I förgrunden  den 
ännu obebyggda läroverkstomten. Foto från 
1890-talet. VMU. 

196 



Umeå livligt uppskattat. Fotografier 
av gymnastiksalen och dess inredning 
visades till och med på Världsutställ-
ningen i Chicago 1893 som exempel 
på moderna svenska gymnastikbygg-
nader. (110) 

det äldre projektet som tillkommit un-
der helt andra förutsättningar.  Där-
för  upprättade kollegiet så snart som 
möjligt ett nytt byggnadsprogram och 
kontaktade stadsarkitekt Lindström 
med begäran om en planskiss. 

I grönbältet norr om kyrkan hade kvar 
teret Mimer mellan Kungs- och Skol-

Projekt till lärohuset gatorna reserverats för  själva skolhu-
set. Byggnadens monumentala plage-

Vid tiden för  branden hade läroverkets ring i stadsmiljön krävde att dess hu-
kollegium just tillsatt en kommitté vudfasad  vände sig mot kyrkan i sö-
som skulle undersöka om arkitekterna der, och att dess mittaxel låg i linje 
Kumliens fastställda  ritningar till ett med denna. För att lämna utrymme 
nytt lärohus fran  1882-83 skulle kunna för  en skolgård söder om byggnaden, 

arbetas om, så att skolan blev mindre måste huskroppen vidare läggas på 
och billigare. Kommittén hade inte hun- tomtens norra del och vara orienterad 
nit komma till något resultat i frågan,  öst-västlig riktning. 
då den stora branden inträffade,  och 
saken kom i ett helt nytt läge. Projek- Läroverkets placering var stadsarki-
tets huvudritningar lär ha gått upp i tekt F O Lindströms idé, och den 
rök, men eftersom arbets- och detalj- symbol han ritat ut på stadsplanen 
ritningarna räddades hade det i och för  att markera byggnaden beskriver 
för  sig varit fullt  möjligt att arbeta förmodligen  konturerna av det projekt 
vidare efter  projektet även efter  bran- han redan i februari  1889 presentera-
den. (110) Men tydligen ville man i de för  kollegiet. Denna skiss har ej 
läroverkskollegiet sätta igång projek- återfunnits,  men däremot ett andra 
teringsarbetet till den nya läroverks- förslag  daterat i juni samma år (bild 
byggnaden, utan att vara bunden av 158) (112), vilket visar en byggnads-

158. F O Lindströms skiss till nytt läroverks-
hus från  juni 1889. Mimerskolans arkiv. 
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kropp av konventionell nyrenässans-
typ. Lärosalarna är förlagda  till en 
långsmal trevåningslänga med ändpa-
viljonger, och samlingssalen till en 
utbyggnad i husets mittaxel, så att 
byggnaden får  en T-formad  planfigur. 

Lindström måste ha utarbetat detta 
projekt utan närmare samråd med kol-
legiet eller rektor Johansson. Det 
uppvisar nämligen en provkarta på 
alla de opraktiska och oekonomiska 
planlösningar man vid projekteringen 
av det förra  lärohuset analyserat 
fram och försökt  undvika. 

Nästan alla lärosalar skulle exempel-
vis enligt projektet få  sin belysning 
från  söder i stället för  från  väster 
eller öster. En långsträckt huskropp 
med utspringande partier, som den 
Lindström föreslog,  hade man ju ock-
så konstaterat vara både dyrbar och 
olämplig ur värmeekonomisk syn-
punkt. Ett av Kumliens projekt hade 
ju omarbetats just av dessa skäl. 

När det gällde byggnadens innehåll 
rättade sig Lindström efter  kollegi-
ets program, men Lindströms pro-
jekt från  1889 visade att en hårdare 
styrning från  kollegiets sida beträf-
fande  utformningen  av skolbyggnaden 
också var nödvändig. Byggnadspro-
grammet omarbetades därför  och en 
ny mer detaljerad version antogs vå-
ren 1891. (113) 
Skolhuset skulle rymma så många 
klassrum som fordrades  för  ett full-
ständigt läroverk med utbyggd real-
och latinlinje för  ca 300 elever, så-
ledes betydligt färre  än den skola 
som projekterats vid 1880-talets bör -
jan. Man var nu också snålare med 
ämnesrum än då: endast kemiunder-
visningen skulle ha egen sal, medan 
fysik  och naturhistoria skulle få  dela 
utrymme. Vidare skulle den nya skol-
byggnaden rymma teckningssal, mu-
siksal och - som en nyhet - särskild 
skrivsal, "enär skriföfningar  under 
kontroll redan nu förekomma och 
framdeles  ännu oftare  komma att an-
ställas". (114) Förutom dessa under-
visningslokaler skulle där finnas  mu-
seirum och bibliotek med bibliotekarie 
rum, rektorsexpedition med arkiv, lä-
rarrum och slutligen en aula, dock in-
te dimensionerad för  att tillfredsställa 
hela stadens behov av samlingssal, 

utan avsedd för  skolans morgonböner 
och andra interna samlingsstunder.(115) 

Ytterligare två arkitekter engagera-
des under år 1890-1892 i uppgiften 
att rita det nya lärohuset för  lärover-
ket i Umeå, nämligen Axel Lignell 
i Piteå och Johan Nordqvist, som vid 
denna tid var bosatt i Stockholm. Vå-
ren 1892 var fyra  olika projekt till 
byggnaden klara - två av Lindström 
och ett av vardera Lignell och Nord-
qvist. Läroverkskollegiet fick  dom-
kapitlets uppdrag att lämna sitt ytt-
rande över förslagen,  och i en omfat-
tande skrivelse redogör rektor Jo-
hansson för  sin egen och de övriga 
lärarnas ståndpunkt. (116) 

Av Lindströms båda projekt var det 
ena det redan omtalade från  juni 188 9, 
och detta blev också nu föremål  för 
stark kritik av de skäl som redan 
nämnts. Det andra förslaget  hade 
Lindström upprättat i augusti 1891 
efter  det ändrade programmet. Läro-
verkshuset skulle enligt detta uppföras 
på U-formad  plan, med flyglar  mot 
norr (bild 159). Lärosalarna skulle 
ligga på östra och västra utsidorna 
om flyglarna,  medan trapphus och 
bönsal skulle förläggas  till mittkrop-
pen. De mörka utrymmen som ound-
vikligen uppkom i byggnadens hjärta 
tänkte sig Lindström upplysta av 
ljusschakt med takfönster.  Detta ar -
rangemang kritiserades i kollegiets 
yttrande såsom olämpligt i vårt snö-

159, Lindströms andra förslag  daterat i augus-
ti 1891. Mimerskolans arkiv. 

198 



rika klimat och var en av huvudanled-
ningarna till att också detta projekt 
av Lindström förkastades. 

Det projekt piteåarkitekten Axel Lig-
nell presenterade ansågs inte heller 
hålla måttet. Husets bottenyta och 
volym var alltför  kostnadskrävande 
och beträffande  exteriören fann  kolle-
giet att "husets framsida,  såsom den 
ter sig på eskissen, ingalunda är till-
talande". 

Desto större var kollegiets entusiasm 
när det gällde det läroverkshus Nord-
qvist föreslog.  Denne var också ovan-
ligt väl lämpad för  byggnadsuppgiften, 
eftersom han ju förra  gången det var 
aktuellt med ett skolhusbygge för  lä-
roverket hade tagit aktiv del i den 
slutliga utformningen  av läroverks-
projektet såsom byggnadskommitténs 
sakkunnige. Många av hans anmärk-
ningar mot Kumliens ritningar hade 
visat sig befogade  och föranlett  änd-
ringar. Han var alltså väl införstådd 
med de problem byggnadsuppgiften 
innebar, och han hade god kännedom 
om de lokala förhållandena.  Dessutom 
hade han ritat folkskoleseminariets 
byggnad i Umeå och utfört  huvudrit-
ningarna till det nya folkskolehuset 
efter  branden. 

Kollegiet bedömde Nordqvists förslag 
som ' synnerligen lyckat" och lämna-
de följande  sammanfattande  omdöme: 
"Herr Nordqvists förslag  överensstäm-
mer mest med programmet såväl i 
avseende å lärorummens, som de öf-
riga rummens storlek, läge och be-
lysning. Husets bottenyta och volym 
synes ock enligt detta förslag  få  den 
minsta möjliga storlek, hvilket na-
turligtvis äfven  gör att huset blir så 
billigt som möjligt, då det derjämte 
uppföres  i en enkel stil". 

Domkapitlet i Härnösand följde  läro-
verkskollegiets rekommendationer 
och godkände Nordqvists skiss. Den-
ne fick  nu utarbeta fullständiga  rit-
ningar och ett noggrant kostnadsför-
slag, som stannade på 196. 000 kr ex-
klusive bland annat elektricitet och 
vattenledning. Huvudritningarna fast-
ställdes med några små ändringar av 
Kungl Maj:t den 10 december 1892.(117) 

De fastställda  ritningarna. 

Nordqvists ritningar visar ett läro-
verkshus i tre våningar på en helt 
sluten rektangulär grundplan med 
måtten ca 44 x 23 m (bild 160). (118) 

160. Johan Nordqvists förslag  till läroverkshu-
set, daterat i april 1892 och fastställt  den 10 
december 1892. Plan över våningen en trappa 
upp. Mimerskolans arkiv. 
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Läget på kvarteret och i själva stads-
miljön krävde ju att byggnaden orien-
terades i öst-västlig riktning med hu-
vudfasaden  mot söder. Trots detta 
har Nordqvist lyckats disponera det 
inre, så att endast ett fåtal  lärosalar 
får  belysning från  detta väderstreck. 
Mot söder vetter i stället trapphuset, 
rektorsexpeditionen och kollegierum-
met. Klassrummen och ämnesrum-
men i övrigt ligger vid de östra och 
västra kortsidorna. Den inre kommu-
nikationen sker via en korridor som 
har formen  av ett H. De centrala de-
larna av den kompakta huskroppen 
får  belysning dels direkt genom kor-
ridorernas fönster  i norra och södra 
fasaderna,  dels indirekt genom trapp-
uppgångens stora fönster. 

Nordqvists planer visar att samlings-
salen ligger helt innesluten i bygg-
nadskroppen utmed norra fasaden  och 
har läktare på tre sidor och en talar-
stol vid norra långsidan. (119) 

I anslutning till "naturalhistoriska lä-
rosalen" i bottenvåningen leder en 
trappa ner till museet, som ligger in-
rymt i sockelvåningen med fönster  åt 

norr. På motsatta sidan trapphuset 
återfinnes  på den ursprungliga planen 
bibliotekssalen och ett rum för  biblio-
tekarien. 

Att ändamålsenligheten och ekonomis-
ka hänsyn var avgörande vid projekte-
ringen av läroverkshuset, i synner-
het för  dess inre disposition, har 
framgått  i det föregående.  Vid exte-
riörens utformning  räckte det inte 
helt med dessa principer. En läro-
verksbyggnad måste stå som en sin-
nebild för  skolans höga bildningsam-
bition och ge intryck av monumentali-
tet och representativitet. Men också 
detta krav ansågs väl tillgodosett i 
Nordqvists förslag. 

Nordqvists ritning av sydfasaden  har 
här återgivits (bild 161). Arkitekten 
har för  byggnadens yttre valt en "en-
kel medeltidsstil". (120) Med sin 
kraftiga  sockelvåning och sina tre hu-
vudvåningar gör den ett imposant in-
tryck. Höjdverkan förstärks  av de 
tre spetsigt avslutade risaliterna och 
av det höga branta taket med sina tak-
kammar. 

161. Det fastställda  förslaget.  Ritning till hu-
vudfasaden  mot söder . Mimerskolans arkiv. 
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Fasadens komposition är estetiskt ge-
nomtänkt, men också helt "sann" i 
sin överensstämmelse med de utrym-
men som döljer sig där bakom. Det 
fönsterrika  mittpartiet omsluts av 
kraftiga,  släta murpartier, som ger 
fasthet  åt fasaden,  men samtidigt tjä-
nar som skärm framför  klassrums-
raderna i öst och väst. Söderbelys-
ning skulle ju undvikas. 

De tre risaliterna på sydfasaden  har 
också sin logiska motsvarighet i bygg 
nådens inre - den högre och bredare 
mittrisaliten markerar trapphuset, 
och de lägre och spensligare sidori-
saliterna korridorernas avslutning i 
fasaden.  Fönsterformerna  har också 
anpassats efter  de olika utrymmena, 
och detta ger speciellt sydfasaden  en 
varierad, rytmisk indelning. De är 
där alternerande rundbågiga och seg-
mentbågiga. 

Kortsidorna mot öster och väster upp-
tages däremot helt av jämna rader 
med lika stora segmentbågiga fönster 
- rummen hade ju alla samma funk-
tion. Avstånden mellan fönstren  är 
dock något olika i de båda fasaderna. 
Den östra upptar åtta och den västra 
nio fönsteraxlar,  en assymmetri som 
bara uppenbarar sig vid ett studium 
av planen. 

Läroverket byggs 

dagens uppfattning  också kunna ställa 
lokal till dessas förfogande.  (121) 

Finansieringsfrågan  skulle visa sig 
vara en svår nöt att knäcka. För att 
komma billigare undan undersökte 
man vilka möjligheter som fanns  att 
omarbeta det redan fastställda  försla-
get. Läroverkskollegiet vägrade gå 
med på en inskränkning i byggnadsvo-
lym eller en minskning av antalet lä-
rorum. De var redan för  få  för  att 
helt fylla  fordringarna  på ett fullstän-
digt läroverk och måste kompletteras 
med de tre rummen i gymnastikhu-
sets övervåning. Besparingarna borde 
därför  i stället göras på materialsi-
dan. Nordqvist gjorde själv upp ett 
förslag  till sänkning av byggnadskost-
naden med 28. 000 kr, genom utbyte 
av material i byggnadens fasad  och 
tak. (122) 

Först hösten 1897 hade ett tillräckligt 
stort belopp insamlats för  att bygg-
nadsarbetet skulle kunna ta sin början. 
En förvånansvärt  stor del av summan 
utgjordes av frivilliga  bidrag som 
strömmat in från  enskilda samt från 
företag  och handelshus i Umeå. Man 
var angelägen om att inte förlora  sitt 
fullständiga  läroverk till någon annan 
stad, t ex Örnsköldsvik. 

En byggnadskommitté hade tillsatts 
1896 med läroverksrektorn Johan 
Johansson, landshövding J Crusebjörn, 
häradsskrivare O Th Bergström och 
överste L Schöning som ledamöter. 
Kommittén lämnade ut byggnadsarbe-
tet på entreprenad, och det lägsta an-
budet, 168. 500 kr, kom från  bygg-
nadsfirman Jakobsson & Eriksson i 

som också byggde huset. (123) 

När nu ritningarna var fastställda 
tycktes läroverksbyggnadsfrågan  ha 
kommit ett gott stycke på väg mot sin 
lösning, men i stället aktualiserades 
nu det kärva ekonomiska läget. Brand- Umeå, 
skadeersättningen hade gått åt till 
gymnastikhusets byggande, och i läro- Den. 6 juni 1900 stod läroverksbyggna-
verkets byggnadsfond  fanns  inte mer änden invigningsklar. Den sammanlagda 
22. 000 kr. Landstingen kunde bidra byggnadskostnaden uppgick då till 
med 25. 000 kr och Umeå stad med 207. 000 kr. 
samma belopp, utöver de dryga utgif-
ter man redan haft  för  inköp av tomten.Byggnaden vilar på en betongsula av 

en meters tjocklek. (124) Sockeln mu-
När 1893 ars riksdag avslog stadens 
ansökan om statsbidrag på 125. 000 kr 
blev situationen prekär. Denna gång 
var det emellertid inte ett ogillande 
av det presenterade projektet som 
låg bakom avslaget, utan anledningen 
var av principiell natur: de kommu-
ner som hade förmånen  att äga ett 
allmänt läroverk, borde enligt riks-

rades av grovhuggen gråsten och fin-
huggen granit och väggarna av rött 
oputsat tegel (bild 162). 

Teglen, som hämtats från  Sofiehems 
tegelbruk vid Umeå, är lagda i munk-
förband  med markerade fogar.  Alla 
dörr- och fönsteröppningar  har mjukt 
rundade smygar. De släta murytorna 
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162. Läroverkshuset under byggnad. Foto från 
1899. VMU. 

är försedda  med strategiskt utplace-
rade, dekorativa ankarjärn och blinde-
ringar försedda  med tänkespråk och 
andra texter. I takfoten  löper en mu-
rad bågfris. 

De åtgärder Nordqvist år 1894 före-
slog för  att sänka byggnadskostnader-
na gällde materialet. Ritningen från 
1892 visar att taket ursprungligen var 
planerat att utföras  i skiffer  eller te-
gel, men ersattes med plåt. Avtäck-
ningar och fönsterbänkar  skulle vara 
av ljusgrå finhuggen  granit, men ock-
så här fick  plåt bli ersättningsmate-
rialet. 

I det inre målades väggar och tak 
ljusa. Samlingssalen fick  en medelti-
da stilprägel med rika färgkontraster 
mellan ljusputsade murytor och rött 

tegel som ram kring fönsteröppningar 
och blinderingar. De tre läktarna (nu 
borttagna) fick  dekorativt svarvade 
stöd och målades liksom det rika trä-
taket i mörkbrun färg.  Takkonstruk-
tionens bärande, stödjande och sam-
mandragande element visas helt öp-
pet och har utnyttjats som dekoration. 
Spännstolarnas järnsmide och takets 
trävirke har dessutom försetts  med 
prydliga detaljutsmyckningar. 

I den nya skolan skedde uppvärmningen 
med hjälp av varmluft  enligt ingenjör 
Hugo Theorells system. I väggarna 
gick kanaler dels för  varmluft,  dels 
för  friskluft  och dels för  utsläpp av 
skämd luft.  Systemet påminde om det 
man föreslagit  för  det projekterade 
läroverkshuset 1884, men som då för-
kastats av domkapitlet till förmån för 
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kakelugns systemet. 

Några dagar före  invigningen var 
pressen kallad till visning av den nya 
byggnaden. Entusiasmen var stor. Så 
här sammanfattade  redaktören i Wes-
terbotten sina intryck av detta efter-
längtade nytillskott bland Umeås mo-
numentalbyggnader: "Med sina rena, 
enkla linier, sin något tunga, men 
mäktiga stil, som väl närmast är be-
beslägtad med den engelska gotiken, 
gör den ett allvarligt och värdigt in-
tryck". (125) 

4 . 6 . 2 . 7 Elem entarläroverket 
för  flickor 

Den Lundmarkska gården som dispo-
nerades av elementarläroverket för 
flickor  sedan 1882 brann ner i stads-
branden. De första  åren fick  skolan 
provisoriskt hyra in sig i några rum 
i slöjdskolan, men redan 1889 tog 
landshövding Axel Wästfelt  initiativet 
till en ny skolbyggnad. Den uppfördes 
i hörnet av Storgatan och Västra Kyr-
kogatan, (kv Höder 2; nu riven). (126) 

Flickskoletomten skänktes av staden, 
men kostnaden för  själva skolhuset, 
37. 000 kr, bestreds till större delen 
av privata medel och lån. I oktober 
1892 var skolan invigningsklar. 

^kolhuset ritades av arkitekt Viktor 
Aström med utgångspunkt från  skis-
ser till plan och fasader  uppgjorda av 
stadsarkitekt F O Lindström. En bit -
ter pennstrid utspelade sig i Umebla-
dets spalter mellan de båda arkitek-
terna. Lindström hävdade att Aström 
o rättmätigt hade tagit åt sig äran av 
arbetet, eftersom han i själva verket 
hade fått  uppslag till såväl plan som 
fasader  under sitt arbete som ritare 
hos stadsarkitekten. (127) 

Entreprenörer för  flickskolebyggna-
den var timmermännen J Boman och 
Erik Lindmark. De hade att följa  en 
detaljerad arbetsbeskrivning, som 
finns  bevarad och som ger en exakt 
redogörelse för  hur ett större trähus 
byggdes vid denna tid i Umeå. (128) 
Väggarna skulle uppföras  av liggtim-
mer med laxknutar. Trädymlingar 
skulle hålla stockarna tätare samman, 
och med hjälp av följ  are (vertikala 

hopskruvade stockar) skulle också 
väggarna i de större salarna få  god 
stadga. Som hörnförstärkning  kom 
bandjärn till användning, vilka spika-
des fast  med 17, 5 cm ekspik. Inner-
väggarna och taken skulle kläs med 
pärlspont, bröstpanelen förses  med 
fotsockel  och krönlist. Den utvändiga 
väggbeklädnaden var däremot undan-
tagen ur entreprenaden, eftersom den 
inte kunde färdigställas,  förrän  efter 
några år då timmerstommen hunnit 
sätta sig. I arbetsbeskrivningen står 
endast att man kring dörrar och fön-
ster skulle sätta "provisoriskt ytter-
foder  af  bruklig modell". 

Enligt planritningarna skulle byggna-
den läggas i vinkel i gathörnet (bild 
163a). I längan utmed Skolparken i ös -
ter lades lärosalarna, som på så sätt 
fick  belysning från  de rätta väder-
strecken. I gathörnet med fönster  mot 
parken och Storgatan ligger i botten-
våningen gymnastiksalen samt ovanpå 
denna skolans bönsal. I byggnadens 
västligaste del återfinnes  slutligen en 
enrumslägenhet för  städerskan, ett 
kollegierum och ett rum för  förestån-
darinnan. 

I det yttre kom de olika utrymmena väl 
till synes genom varierade fönsterstor-
lekar (bild 163b). De båda stora salar-
na i gathörnet har dessutom markerats 
som en självständig byggnadsvolym, 
högre och bredare än byggnaden i öv-
rigt och under eget taklag. På vanligt 
sätt har också dessa salar försetts 
med stora spetsiga fönster,  vilka i 
gymnastiksalen placerats högt för  att 
ge väggutrymme åt ribb stolarna. 

Aströms fasadritningar  från  1891 vi-
sar att han tänkt förse  flickskolan  med 
en panel helt utan stenimiterande ele -
ment. Väggen delas inte in med hjälp 
av pilastrar och listverk, utan av ett 
ramverk av släta bräder. De fält  som 
bildas kläs in med omväxlande liggan-
de och stående bräder. Väggfälten  un-
der fönstren  har fått  en särskilt rik 
fyllning  med motiv som förefaller  lå-
nade från  en annan träbyggnadsteknik, 
korsvirkeshuset, och från  samma 
håll också den konsolfris  som skiljer 
våningarna åt. Det långt utskjutande 
taket med synliga sparrändar och de 
lövsågade dekorationerna på gavlarna 
hör hemma i schweizerstilen. 
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163. Elementarläroverket för  flickor  på tomt 
nr 2 i kvarterGet Höder vid Skolparkens västra 
sida. Viktor Aströms ritningar från  1891. BN:s 
arkiv. - a. Fasader mot Öster och söder . 
- b. Våningsplaner. 
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nom tillbyggnaden som utfördes  i an-
slutande stil blev fasaden  mot Skol-
parken symmetrisk med tre fram-
springande gavelpartier. Byggnaden 
hade såväl till det inre som det yttre 
föga  förändrats,  då den revs år 1964. 

4. 6. 2. 8 Folkskolan och dess bygg-
nader 

Folkskolans villkor 

Sedan 1862 hade folkskolans  flickor 
och gossar undervisats i skilda sko-
lor i Umeå, och uppfattningen  att det 
var bra för  barnens utveckling att de 
båda könen hölls isär levde kvar ännu 
vid tiden för  branden. I det nya folk-
skolehuset efter  branden var avdel-
ningarna för  gossar och flickor  strängt 
åtskilda. I småskoleklasserna hade 
däremot undervisningen alltid varit 

Den panel Äström föreslagit  stannade 
emellertid till stor del på papperet. 
När det efter  några år blev aktuellt 
att brädfodra  flickskolan  valdes en 
helt annan beklädnad (bild 164). Ga-
veldekorationerna och konsolfrisen 
hade tydligen utförts  redan från  bör-
jan, men väggarna försågs  inte med 
rutverk, utan kläddes in med panel-
bräder lagda på förvandring. 

Prästgården som byggdes som pen-
dang till flickskolan  pa andra sidan 
Skolparken fick  en likartad panel år 
1901 efter  ritning av E O Mångberg. 
(129) 

Vid sekelskiftet  hade skolan ca 100 
elever, men redan 1909-10 blev sko-
lan åttaklassig och fick  normalskole-
kompetensrätt. (130) Elevantalet för-
dubblades snart, och en utbyggnad 
blev aktuell 1914. Skolhuset förläng-
des då i norr utmed Skolparken. Ge-

164. Flickskolan vid Skolparken. Foto taget fö-
re tillbyggnaden mot norr 1914. VMU. 
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gemensam. 1887 uppgick antalet ele-
ver i folkskolorna  och småskolan till 
omkring 240, och efter  en nedgång 
med anledning av branden skedde en 
stadig ökning under 1890-talet, så att 
den obligatoriska skolan vid sekel-
skiftet  omfattade  350 elever. (131) 

Folkskoleundervisningen var en för-
samlingens angelägenhet, och skol-
rådet som hade skolfrågorna  om hand 
var ansvarigt inför  kyrkostämman, 
som stod öppen för  alla stadsbor. Kyr-
koherde Ossian Klingspor var kyrko-
stämmans ordförande  under perioden 
1887-1898, och skolfrågornas  lösning 
efter  brandkatastrofen  beror mycket 
på hans personliga insats. (132) 

Av tradition präglades kyrkostäm-
mans inställning till folkskolan  av en 
stor sparsamhet, som bland annat 
tog sig uttryck i en motvilja mot att 
anställa ett tillräckligt antal lärare. 
För folkskolornas  åtta klasser fanns 
1887 endast fyra  lärare anställda, 
1892 hade lärarantalet stigit till sex. 
Lärarbristen måste lösas med ämnes-
läsning, och genom att folkskolan  de-
lades in i en högre och en lägre under-
visningsavdelning. Resultatet blev 
"mastodontklasser" med så stora dis-
ciplinsvårigheter att lärarna protes-
terade mot systemet. Klasserna dela-
des då, och man tvangs införa  halv-
tidsläsning. 

Först läsåret 1900-1901 infördes  det 
dyrbarare klasslärarsystemet efter 
påtryckningar från  folkskoleinspektö-
ren. 

Med tanke på kyrkostämmans spar-
samhetsiver när det gällde folkskolan 
är det förvånande  att man vågade sig 
på en så kraftig  satsning på nya skol-
hus för  folkskolan  och för  småskolan, 
såsom vi skall se blev fallet.  Slut-
summan för  de tre skolhusen kom att 
stanna vid 116.619 kr, varav bara 
19.442 kr kunde täckas av brandska-
deersättning för  de skolhus man för-
lorat i stadsbranden - resten måste 
församlingen  betala. (133) 

Skolhusfrågan  diskuteras 

Två folkskolehus  och fyra  olika loka-
ler för  småskolan förlorade  Umeå i 

stadsbranden. Planerna på ett tredje 
skolhus för  två folkskoleklasser  och 
två småskoleklasser var som nämnts 
vid det laget långt framskridna.  Arki -
tekten C Fr Sandgren hade signerat 
ritningar till skolan i maj och juni 
1888, och det enda som fattades  var 
en kostnadsberäkning. En tomt i väs-
tra stadsdelen hade reserverats för 
ändamålet. (134) 

I och med branden fick  man möjlighet 
• att radikalt ordna skolhusfrågorna  på 
ett tidsenligt sätt. Kyrkostämmobe-
slutet om skolhuset i västra stadsde-
len upphävdes därför,  och man kunde 
förutsättningslöst  ta itu med projek-
tering av nya byggnader för  folksko-
lans och småskolans behov. (135) 

Det blev skolrådets uppgift  att förbe-
reda frågan,  och där verkar man inte 
ha varit helt missnöjd med den upp-
komna situationen. Innan man kunde 
planera för  nybyggnaderna, måste 
emellertid den akuta frågan  om hur 
skolorna skulle logeras för  följande 
läsår lösas. Tre klasser hystes in i 
den Grundbergska gården i västra 
stadsdelen, medan övriga klassar 
fick  lokaler i stadens utkanter. Aret 
därpå fick  folkskolan  tillgång till någ-
ra rum i barackerna vid Nytorget och 
vid Storgatan. (136) 

I skolrådet togs diskussionen om skol-
husfrågan  upp i januari 1889. Stadsar-
kitekt F O Lindström var närvarande, 
och det blev också han som fick  upp-
draget att utarbeta skisser och kost-
nadsförslag  till olika alternativa skol-
byggnader. (137) 

Det rådde delade meningar, inte bara 
om var skolorna skulle placeras, utan 
även om man skulle bygga en gemen-
sam byggnad för  folkskolans  flick-
och pojkklasser samt för  småskolan, 
eller om en folkskolebyggnad  skulle 
kompletteras med separata byggnader 
för  småskolans behov. 

I april 1889 kunde man i kyrkostäm-
man enas om att tre olika skolhus 
skulle uppföras  - dels ett centralt be-
läget folkskolehus  av sten, där gossar 
och flickor  skulle undervisas under 
samma tak, dels två identiska trähus 
för  småskoleklasserna, ett i den väs-
tra och ett i den östra delen av staden. 
Småskolehusen stod klara redan un-
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165. F O Lindströms ritning till det östra småskolehuset 
i Umeå från  1889. Planer och sektioner. BN:s arkiv. 

der hösten 1889, men folkskolehuset 
invigdes först  tre år senare, (138) 

Småskolehusen 

Båda småskolehusen lades i stadens 
nordligaste kvartersrad vid Skolga-

tans norra sida. I väster utnyttjade 
man den tomt som reserverats för  en 
skolhusbyggnad redan före  branden 
(kv Ask 2). I öster valdes en tomt i 
Östra Esplanadens nordligaste ände 
(kv Gefion  nr 3). (139) 
Lindströms ritningar till småskole-
husen fastställdes  av byggnadsnämnden 
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i maj 1889, och arbetet lämnades ut 
på entreprenad. Det lägsta anbudet, 
30. 000 kr, inlämnade byggmästare 
C A Ljunggren från  Härnösand (140), 
och fyra  månader senare, i novem-
ber 1889, stod byggnaderna klara att 
tas i bruk. De första  åren fick  små-
skoleklasserna samsas med några av 
folkskolans  klasser, eftersom folk-
skolehuset inte invigdes förrän  1892. 
De båda småskolehusen revs på 1960-
talet. 

Lindströms skolhus var uppförda  i en 
våning, men hade också en inredd 
vindsvåning. Skolhusens planfigur 
framgår  av bilden (bild 165). (141) 
I bottenvåningen ligger s kolans tre lä-
rosalar vid en gemensam tambur, 
medan det övre planet innehåller tre 
lärarbostäder om vardera ett rum 
försett  med kakelugn och en fönster-
lös skrubb under det sluttande takfal-
let. 

Ett fotografi  från  1890-talet av den 
östra av de båda småskolorna visar 
166. Västra småskolan vid början av 1890-ta-
let. VMU. 

hur byggnaden tedde sig från  Skolga-
tan (bild 166). Fotografiet  är taget in-
nan huset brädfodrades,  och man kan 
därför  se att stommen är av liggtim-
mer med släta knutar. Byggnaden är 
försedd  med ett tak med två vinkel-
rätt gående åsar. På så sätt bildas 
en gavel även på den östra fasaden. 
Taket har runt hela byggnaden mycket 
kraftigt  språng, som bärs upp av ut-
sirade snedsträvor. I väster är det 
utdraget inte mindre än 4, 5 meter 
som skydd för  den breda öppna veran-
dan framför  ingången. Här bärs tak-
språnget upp av en stolpkonstruktion 
av vertikala och horisontala stöd och 
sneda strävor av fyrkantsvirke  med 
dekorativa fasningar.  Verandan är 
också försedd  med ett räcke med kon-
tursågade spjälor. Skolsalarna har 
vardera två breda höga fönster,  m e -
dan vindsrummen får  sin belysning av 
mindre, parvis ställda fönster  på gav-
larna mot söder och öster. 

Lindströms småskolehus för  Umeå 
188 9 visar såväl i helhetskompositio-
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nen som i enskilda detaljer många 
likheter med de småskole- och folk-
skolehus i trä som presenterades i 
överintendentsämbetets Normalrit-
ningar för  folkskolebyggnader  i den 
gällande andra upplagan från  1878 (se 
s 116). Överensstämmelsen med de 
inre utrymmena och fasadens  utform-
ning är exempelvis god, och byggna-
dens dubbla funktioner  som skolhus 
och lärarbostad har redovisats genom 
olikstora fönster.  All utsmyckning av 
skolhuset är knuten till konstruktio-
nen; de bärande och stödjande ele-
menten har fått  en dekorativ behand-
ling. Det utskjutande taket, fönster-
typerna och panelens utformning  är 
uppenbarligen direkt hämtade ur för-
lagan, och likaså har Lindström rät-
tat sig efter  de mått som rekommen-
derades för  att skolsalarna skulle få 
tillräckligt god luftväxling. 

Någon veranda av den konstruktion som 
Lindström här ritat förekommer  emel-
lertid inte bland normalritningarnas 
skolhus. Verandor i mindre skala var 
ytterst vanliga i den samtida villaar-

167. Förs lag till lantvilla i amerikansk mön-
sterbok för  villabyggare från  1856. Ur The 
Art Bulletin 1953. 

kitekturen, och de förekommer  i mön-
sterböcker och tidskrifter  från  och 
med 1850-talet. Ofta  brukar de vara 
indelade i två våningar och rikare de-
korerade med lövsågade fyllningar. 

En verandakonstruktion som starkt 
påminner om Lindströms för  småsko-
lehusen i Umeå förekommer  i en av de 
mycket spridda amerikanska förlage-
böckerna för  schweizerstilen från 
denna tid, nämligen Village and Farm 
Cottages från  1856-69 (bild 167). (142) 

Skolhus borde enligt de statliga anvis-
ningarna inte uppföras  i mer än en 
våning, men att inreda lärarbostäder 
i vindsvåningen kunde gå an. Ingen av 
skolprojekten har emellertid så låg 
bostadsstandard som småskolehusen 
i Umeå. Ett rum och kök angavs som 
minimum även för  småskolornas lä-
rarinnor, medan de i Umeå fick  hålla 
tillgodo med ett litet kakelugnsrum 
med fönsterlös  vindsskrubb. Det var 
här skolrådet och kyrkostämman 
gjorde sina besparingar 
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Stadsarkitekt Lindströms konflikt  med 
ky r ko s t äm m an 

Då Lindström presenterade en räk-
ning på 305 kr för  de ritningar han 
gjort upp för  småskolehusen, fick 
han avslag av kyrkostämman med hän-
visning till stadsarkitektinstruktio-
nen. (143) Enligt denna skulle han, när 
det gällde byggnader ritade för  stadens 
räkning, bara ha rätt till "skälig er -
sättning i förhållande  till de biträden 
han nödgats använda". Denna formu-
lering var oklar, och Lindström blev 
mycket uppbragt över sina uppdrags-
givares njugga inställning. Han skrev 
omedelbart ett brev till magistraten 
och sade upp sin tjänst som stadsar-
kitekt. Kyrkostämmans beslut ansåg 
han vara ett "det gröfsta  brott emot 
gällande aftal  och ett våldsamt in-
grepp i mina rättigheter". Inte förrän 
han fått  upprättelse inför  Kungl Maj:t 
i april 1890 träffade  han överenskom-
melse om förlikning  med kyrkostäm-
man angående ersättning för  småsko-
lehusen. Han skulle nöja sig med 200 
kronor och med detta förslag  var kyr-
kostämman också tillfreds.  (144) 

Folkskolehuset 

Beslutet om var det nya skolhuset för 
folkskolans  gossar och flickor  skulle 
ligga fattades  av kyrkostämman först 
i maj 1890. (145) Som lämplig skol-
tomt utsågs den s k Karstenska gär-
dan, belägen strax norr om stadspla-
neområdet (kv Nanna 3, Nygatan 32), 
där byggnaden ännu kvarligger. Skol-
huset skulle placeras i nord-sydlig 
riktning med huvudfasaden  i väster 
utmed Vasagatans förlängning. 
o 
Aret innan hade stadsarkitekt Lind-
ström utarbetat skisser och kostnads-
förslag  också för  folkskolans  nybygg-
nad. Naturligast hade varit att denne 
fått  fullfölja  arbetet, men i stället lät 
man i februari  1890 ritningsuppdraget 
gå till arkitekten och ritläraren C Fr 
Sandgren, troligen på grund av Lind-
ströms konflikt  med skolrådet och 
kyrkostämman. Formellt hette det 
att Lindström nog var alltför  uppta-
gen med ritningar till stadens kyrka. 
(146) 

Sandgren skulle göra upp förslaget 

till det nya folkskolehuset  i samråd 
med kyrkoherde Ossian Klingspor och 
seminarierektor Nils Thielers. En-
ligt skolrådets beslut vid samma till-
fälle  skulle folkskolehuset  innehålla 
sex lärosalar och två övningssalar. 
Det sades också uttryckligen ifrån  att 
avdelningarna för  gossar och flickor 
så mycket som möjligt borde hållas 
skilda. 

Den flyhänte  arkitekten åstadkom på 
kort tid minst sju olika projekt till 
folkskolehus,  varav två i timmer och 
de övriga i sten. (147) I Sandgrens 
projekt märks en tydlig strävan att ge 
folkskolehuset  en monumental prägel, 
framförallt  de förslag  som avser sten-
hus, och som reser sig till två våning-
ars höjd. De fem alternativa fasadför-
slagen till folkskolehus  i sten har det 
gemensamt, att de är symmetriska 
och har betonade sidopartier krönta 
av praktgavlar av olika typer. Där 
finns  fasader  i holländsk renässans-
stil med rött tegel och putsdekoratio-
ner och andra i italiensk renässans, 
tänkta att utföras  med putsat murte-
gel. Det mest fantasifulla  projektet 
har här åter givits (bild 168). Det har 
bysantinska drag med rosettfönster 
och rundbågiga omfattningar,  och på-
minner något om samtida järnvägsar-
kitektur på kontinenten. Sandgrens 
serie av ritningar till folkskolehuset 
är intressant, därför  att den ger en 
inblick i vilken arsenal av arkitektur-
historiska motiv även en landsorts-
arkitekt av Sandgrens klass behärska-
de. 

Men inget av Sandgrens många förslag 
ansåg sig kyrkostämman kunna antaga, 
med motivering att de inte överens-
stämde "med den enkelhet och värdig-
het, som ett skolhus bör hafva".  (148) 
Skolrådet hade i sin förlägenhet  också 
kontaktat stadsarkitekt Lindström, 
som därför  omarbetat ett av Sandgrens 
fasadförslag  och delvis även dennes 
plan. Dessa skisser presenterades 
samtidigt för  kyrkostämman och an-
togs den 4 maj 1890. 
Nästa steg var att låta utarbeta huvud-
ritningar till skolhuset och ännu en 
gång motsatte sig skolrådet att upp-
draget skulle gå till Lindström. Han 
fick  på inga villkor ryckas bort från 
arbetet med kyrkritningarna, som be-
fann  sig i ett brådskande skede. I 
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Folkskolehuset i Umeå uppges som 
ett verk av F O Lindström, men som 
vi har sett är dess slutliga utformning 
resultatet av tre olika arkitekters ar -
bete. Vem av dessa som betytt mest 
är svårt att avgöra: Lindström om-
arbetade ett fasadförslag  och en plan 
av Sandgrens hand, och Nordqvist 
fick  i sin tur renrita och i viss mån 
omarbeta Lindströms skisser. (152) 

De båda avdelningarna i skolhuset var 
försedda  med separata ingångar i ös -
ter - en för  gossar och en för  flickor 
(bild 169). Byggnaden innehöll sam-
manlagt sex klassrum, två övningssa-
lar, två materialrum och ett samlings-
rum för  lärare. Skolsalarna var för-
lagda utmed västra fasaden,  vilket ju 
rekommenderades för  att man skulle 
undvika alltför  starkt solljus. Under 
arbetets gång beslöts att skolan skul-
le förses  med fullständig  källarvå-
ning. (153) 

169. Det nya folkskolehuset.  Planritning. BN:s 
arkiv. 

168. Projekt till folkskolehus  i sten av C Fr 
Sandgren 1890. KA. 
stället vände man sig till Johan Nord-
qvist i Stockholm. Denne åtog sig ar -
betet, och rektor Thielers skickade 
till honom Lindströms skiss samt en 
skrivelse där några ändringar angavs. 
(14 9) En var viktig: skolans fasader 
skulle inte kläs med fasadtegel,  som 
skissen visade, utan utföras  i putsat 
murtegel, vilket ställde sig billigare. 

I oktober 1890 saknades bara detalj-
ritningar för  att arbetet skulle kunna 
komma igång, och än en gång kontak-
tades Lindström. Han hade nämligen 
lämnat in det billigaste anbudet på ar -
betet, och eftersom han också skulle 
tjänstgöra som byggnadskontrollant 
ansågs det lämpligt att han gjorde upp 
detaljritningarna. (150) Entreprenör 
för  skolhuset blev rådhusets byggmäs-
tare C Hallström. Skolan uppfördes 
samtidigt med denna byggnad och ty-
värr hann inte heller skolan slutföras, 
innan byggmästaren råkade i konkurs. 
I februari  1892 fick  en av borgenärer-
na byggmästare Gust A Johansson i 
Stockholm överta ansvaret och slut-
föra  bygget. Den 31 oktober 1892 kun-
de slutligen den nya skolbyggnaden 
invigas. (151) 

Ritningen till skolhusets västfasad 
har här åter givits (bild 17 0). Ät detta 
håll artikuleras byggnaden av två s i -
dorisaliter. Denna fasad  och även de 
övriga är indelad av ett rutverk av 
vertikaler och horisontaler i putsad 
bandrustik. I hörnen får  vertikalerna 
formen  av murkedjor. Rutorna utfylls 
antingen av ett fönster  eller av en 
blindering i spritputs. Sidofasaderna 
mot norr och söder är fönsterlösa, 
men ändå indelade på samma sätt, 
vilket ger muren rytm och liv. 
o 
At öster vetter byggnaden mot skol-
gården och denna sida domineras helt 
av en bred mittrisalit med ingångar 
till flick-  respektive gossavdelning 
och med lärarrum omgivet av trapp-
hus. Byggnadskroppens horisontalver-
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Fasad mot vester 

170. Folkskolehuset. Ritning av västfasaden. 
Byggnaden står ännu kvar i hörnet av Vasaga-
tan och Nygatan. BN:s arkiv. 

kan förstärks  av att taket är flackt 
och valmat åt alla håll, så att taklin-
jen går rak och obruten runt byggna-
den. 

Folkundervisningens byggnader under 
1800-talet beskriver i Umeå en ut-
veckling likartad den som skedde i 
andra delar av landet. Fattigskolan 
vid seklets början hade varit inr jmd 
i det gamla uttjänta tullhuset. Pa 
1890-talet hade den lägre undervis-
ningen växt till omfånget  och skolan 
hade fått  ökad status. Man var nu be-
redd att satsa på ett skolhus med 
ändamålsenlig inredning och ett r e -
presentativt yttre. Folkskolehuset i 
Umeå från  1892 blev en monumental-
byggnad i sten med en arkitektoniskt 
medveten utformning,  fullt  jämförbar 
med läroverkshuset. 

4. 6. 2. 9 Hotellen 

Till skillnad mot många andra städer, 
saknade Umeå stadshotell. Gästgive-
rirörelsen drevs i stället mot årlig 
ersättning av en privatperson. På 
samma sätt kom man i Umeå att ock-
så efter  stadsbranden fullgöra  stadens 
förpliktelse  att enligt gästgiveristad-

gan tillhandahålla kost och logi för  r e -
sande. 

Fyra hotell växte upp i staden de för-
sta åren efter  branden. Det första  var 
det s k Societetshuset som uppfördes 
utanför  brandområdet i Västra Espla-
naden efter  byggnadslov från  augusti 
1888 av en grosshandlare Hallberg 
från  Gävle. (154) Det innehöll föru-
tom resanderum och matsal även bil-
jardrum samt första  och andra klass 
kaféavdelningar.  Den ursprungliga 
festsalen  delades efter  några ar upp 
i ytterligare resanderum. Societets-
huset hade timmerstomme och en 
rikt utformad  panel i nyrenässans 
efter  ritningar av arkitekten C Fr 
Sandgren (bild 74). Strax efter  sekel-
skiftet  upphörde hotellrörelsen, och 
byggnaden förvandlades  till bostads-
hus. Byggnaden ligger ännu kvar (kv 
Ymer 1, V Esplanaden 6), men för-
ändrades helt vid en ombyggnad på 
1930-talet, då det reveterades och 
försågs  med nya fönster. 

Våren 1890 då stadsplanen fastställts 
och tomtmätningen slutförts  byggdes 
två hotell på brandområdet - hotell 
Forsberg och Centralhotellet. De pla-
cerades mitt emot varandra i hörnet 
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171. Centralhotellet och hotell Forsberg i hör 
net av Renmarksesplanaden och Kungsgatan. 
Foto: Jonas Nordstrand 1895. VMU. 

av Kungsgatan och Östra Renmarksal-
len (bild 171). Det förstnämnda  hotel-
let fick  sitt namn efter  innehavaren 
postiljon Johan Forsberg, som varit 
stadens gästgivare före  branden, och 
vars anspråkslösa hotellbyggnad då 
legat på samma ställe som den nya. 
Hotell Forsberg som revs på 1960-
talet var byggt i trubbig vinkel och 
var försett  med rakt avslutat hörn-
torn med balustrad. (155) Byggnadens 
arkitekt C Fr Sandgren använde här 
som på så många andra byggnader en 
nyrenässanspanel med rusticerad bot-
tenvåning, pilastrar och kraftigt  pro-
filerade  lister. 

Hotell Forsberg innehöll så gott som 
uteslutande hotellrum, medan däre-
mot Centralhotellet på andra sidan ga-
tan (kv Balder 1, Kungsgatan 55), i 
källaren hade en krog, i bottenvåning-
en matsalar och kafé  och i övervå-
ningen förutom sex hotellrum en fest-
våning med fyra  rum i fil  utmed Kungs 
gatan. (156) Hotellet drevs av fröken 
Sofia  Pettersson, som före  branden 
ägt hotell Blå porten vid Kyrkotorget. 
Byggnaden ritades troligen av bygg-
mästaren Oscar Larsson och fick  ett 

storstadsmässigt utseende med hörn-
paviljonger försedda  med höga branta 
tornhuvar och nockräcken. I gathör-
net sitter ett litet hängtorn med eget 
spetsigt torntak med spira - ett mo -
tiv som inte var ovanligt under 90-ta-
let. Byggnaden står ännu kvar, men 
används sedan länge för  andra ända-
mål. 

Dessa tre hotell, kunde inte mäta sig 
i betydenhet med Stora hotellet, som 
stod klart i oktober 1895. (157) Det 
byggdes i ett representativt läge vid 
Rådhusparken på en U-formad  plan 
(kv Heimdal 5, Storgatan 4 6). Mot 
Storgatan fick  huset tre våningars 
höjd, mot älven även en hög källarvå-
ning tack vare den sluttande terrängen. 
Byggherre var något överraskande 
Umeå sjömanshus, den sammanslut-
ning som i Umeå liksom i andra sta-
pelstäder tillvaratog sjöfolkets  intres-
sen och fungerade  ungefär  som fack-

förening  och försäkringskassa.  Umeå 
sjömanshus hade grundats 1844 och 
med åren samlat in fonder  med ansen-
liga belopp. Efter  branden beslöt man 
investera i ett sjömanshus kombinerat 
med hotell. I maj 1894 kunde entre-
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prenören Per Eriksson i byggnadsfir-
man Jakobsson och Eriksson sätta 
igång byggnadsarbetet med det nya 
hotellet0efter  ritningar av arkitekten 
Viktor Aström (bild 172). 

Stora hotellet, som fortfarande  är ett 
av stadens största hotell, rymde ur-
sprungligen inte bara hotellrörelsen 
utan var som nämnts också avsett 
för  sjömanshusets expedition och 
tjänstebostäder. I källarvåningen i 
längan mot älven hade dessutom Umeå 
spritbolag sina lokaler, och vid Stor-
gatan låg tre butiker med packbodar 
och kontor. Här hade riksbanken sitt 
första  lokalkontor. 

Ingången till själva hotellet låg ett 
stycke ner i backen mot älven. Hotel-
lets bottenvåning innehöll personal-
bostäder, första  våningen schweizeri 
och biljardsalong, medan andra vå-
ningen var inredd till festvåning.  Den 
dominerades av den stora festsalen, 
som näst efter  läroverkets gymna-
stiksal var den största salen i staden. 
Utmed dess södra långsida fanns  en 

musikestrad som också fick  tjäna som 
teaterscen. Hotellrummen låg då som 
nu i såväl första  som andra våningen. 

Stora hotellets fasader  är mycket 
kraftigt  artikulerade genom risaliter 
och en kontrastrik färgbehandling  (se 
bild 129). Huvudfasaden  mot Rådhus-
parken har smala höga sidorisaliter 
med spetsiga gavlar och en mycket 
hög mittrisalit, vars gavel är rikt 
dekorerad. Mörkt rött tegel med in-
slag av svarta och gula tegel använ-
des för  sockelvåningarna, för  pilas-
trar och lister samt för  dörr - och 
fönsteromfattningar.  Väggytorna 
spritputsades däremot i en ljus färg-
ton. Detta ger en "negativ" effekt  i 
jämförelse  med hotellets grannar, 
rådhuset och bankhuset, vilka är ut-
förda  i rött fasadtegel  med dekorati-
va detaljer i ljus natursten. 

172. Stora hotellet. Ritning till huvudfasaden 
mot öster av Viktor Aström 1893. BN:s arkiv. 
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SUMMARY 

STUDIES IN THE HISTORY OF &RCHITEC-
TURE OF THE TOWN OF UMEÅ 

This thesis deals with the architectural histo-
ry of  the town of  Umeå in Northern Sweden 
from 1621 when the first  town plan was sta-
ked out to about 1895 when the first  phase of 
the reconstruction of  the town after  the disast-
rous fire  in 1888 was ended. In a general 
chronological description divlded in four  parts, 
the town plans, the building regulations and 
the private as well as the public buildings are 
analysed in relation to the prevailing econo-
mic and social c ircumstances . Particular 
stress has been laid on the search for  and 
study of  the factors  behind the characteristic 
features  of  the town. 

The Development of  the Economy and Popula-
tion of  Umeå from 1621 to about 1895 

Umeå is one of  seven towns along the Gulf  of 
Bothnia that were founded  during the reign of 
Gustavus Adolphus II with the object of  streng-
thening the state control of  trade and craft 
production in these remote parts of  the coun-
try. The new town of  Umeå was built on the 
r iver some 5 km further  down from the medie -
val parish church. The town received prov i -
sional municipal rights in 1622, but not until 
164 6, after  renewed rights had been granted 
under Queen Christina, did the new town be -
come f irmly  established. A wooden chapel 
was erected in addition to a County Hall to 
house the governor and the county administra-
tion of  the newly created county of  Västerbot-
ten. 

Throughout the 17th century the citizens of 
Umeå were forced  to rely on the fishing  of 
salmon and Baltic herring for  their livelihood 
with agriculture as a subsiduary support. 

During the war of  1714-21, the town of  Umeå 
was burnt several t imes by Russian troops 
but, thanks to tax exemptions and other forms 
of  relief,  the citizens managed to find  their 
feet  again, and the 18th century was charac -
terized by a calm and steady development. 

The abolition of  the Bothnian trade regula-
tions in 1765 had a great impact on trade, and 
by 1781 Umeå had become a staple town. 
Shipping and ship-building formed  the basis 
of  an increasing prosperity, and many tra-
ders became ship-owners and ship-builders. 
These men also contributed to the foundation 
of  various industries in the county by inves-
ting in fine-blade  sawmills and foundry  enter-
pr i ses . After  an initial trade slump at the be -
ginning of  the 19th century, caused by the 
wars, the economy improved, and by the 
1840's and 50's the town was once again flou-
rishing due to trade, shipping and ship-buil-
ding. 

But once more times changed for  the worse, 
and in the 1870's the shipyards c l osed down 
one by one, after  sailing ships lost the com-
petition with the faster  steam boats. After 
the trading regulations of  1846, the trading 
f irms  of  Umeå started to deal wholesale with 
the newly established general shops in the 
county - who became important customers . 
By the end of  the century, however, the big 
trading f irms  had begun to decline and were 
being replaced by the more modern special i -
sed shops. 

At the end of  the 19th century industry in the 
real sense had not been established within the 
town and therefore  the proportion of  workers 
among the population was insignificant.  As in 
the 18th century, the citizens invested money 
in industries elsewhere within the county. 

During the prosperous period in the 18th cen-
tury, the number of  craftsmen  too, had in-
creased, but few of  them were as well off  as 
the most successful  traders . After  the decree 
of  1864 relating to the liberty to pursue a t ra -
de, the foremost  craftsmen  organized them-
selves into an association called Umeå fabriks  -
och hantverksförening. 

From the 17th century onwards Umeå was the 
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administrative centre of  the county, and this 
fact  has been the dominant feature  in Umeå's 
profile.  Other county institutions were loca -
ted in Umeå, including the first  general hos -
pital in 1784. In the 1 9th century, Umeå be-
came an important educational centre with one 
grammar school, two elementary schools, one 
female  teachers ' trainingcollege. Officials  of 
the county administration and the land-sur -
veying office,  off icers,  doctors, teachers and 
other educated individuals constituted the most 
numerous category at Umeå in the 1890's. 

Up to the 1880's, agriculture had played an 
important part in the economy of  the citizens, 
and every major house in the town had its cow-
shed. By the 1890's, however, cattle were no 
longer kept, at least not in the centre. 

At the beginning of  the 19th century, in Umeå, 
as in other Swedish towns, political power 
was in the hands of  the burghers (those who 
belonged to the burghership), i. e. the traders 
and the craftsmen.  Apart from these people, 
the fishermen  had a certain influence  on the 
running of  the town. Those citizens who were 
not burghers were only accorded formål  po l i -
tical power in 184 5 - when the borough finance 
committee (drätselkammaren) took over the 
task of  dealing with the economy of  the town 
from The Elders (De äldste), but even then it 
was with the proviso that they owned property 
within the town. The town council (stadsfull-
mäktige) was instituted in 1863, which meant 
that the town was ruled by representatives of 
the three most powerful  groups: the traders, 
the craftsmen  and the civi l servants. 

For a long time, Umeå was a small town. As 
late as 1850, the number of  inhabitants was 
just 1 500. During the subsequent 40 years , 
however, the number of  inhabitants doubled, 
and by the turn of  the century the population 
had reached 4 000. 

On the 25th June, 1888, the oldest, central 
part of  Umeå was ravaged by an extensive fi-
re . Within a few hours, 201 private houses 
and nearly all the institutional buildings in the 
town were burnt down. Most of  the houses we-
re insured, and the insurance value of  the 
burnt property amounted to a total of  4; 3 mil l . 
Sw. Cr 

A national col lection taken for  the burnt towns 
of  Umeå and Sundsvall (which burnt down on 
the same day) was very successful .  Together 
with donations, state aid, grants etc. it made 
it possible to start rebuilding the town very 
soon and by 1894, the first  phase was finished. 
Many sites, however remained empty for  s e -
veral decades. 

The fire  made no great impact on the c i t i -
zens ' traditional means of  livelihood. The de -
cline of  the trading f i rms  had started before 
the fire.  One feature  characterist ic of  the 
structure of  Umeå 's economy had been that 
there were m o r e people employed in adminis-
tration and schools than in any single trade. 
But the town's first  industries came into be -
ing as a result of  the activities in the building 
trade. Then a new era came to Umeå towards 
the end of  the 1890's, when the railway and 
the regiments arr ived . 

The Town Plan, the Building Regulations and 
the Building Statute of  1874 

In earl ier t imes, the direction and breadth of 
the streets and the boundaries of  the blocks 
and the squares were the only things stipula-
ted in the town plans. Other aspects of  buil -
ding were regulated according to Magnus 
Er iksson 's municipal law dating from the 
middle of  the 14th century and valid up to the 
time when the law of  1734 come into force . 
However, the chapter of  the låter law regula-
ting the building operations of  the towns was 
omitted, and new legislation concerning town 
building was not introduced until 1874, with 
'Byggnadsstadgan för  Rikets städer'(Building 
Statute for  the nation's towns). In the mean-
time building was controlled instead by local 
building regulations and by decrees and regu-
lations from the county government and muni-
cipal councils . 

The town plan of  Umeå was actually staked 
out by the scholar Olof  Bureus, in 1621. It 
was a simple rectil^near plan with two long 
main streets and five  alleys and a square 
which consisted of  a building lot specially set 
aside for  this purpose. The long main streets 
were narrow and marked out in such an o ld -
fashioned  way that the blocks contained no m o -
re than one row of  building lots. Bureus ' town 
plans differ  from the strictly regular, rec t i l i -
near types of  plans that were being introduced 
into Sweden at this time, influenced  chiefly  by 
the Dutch. 

In the middle of  the 17th century, the town 
plan was revised, and towards the end of  this 
century, there was an extension towards the 
north and the east. A new square was planned 
north of  the church, east of  the original bui l -
ding-lots . By around 1700, 90 building-lots 
were built on. 

After  the devastation by the Russians in the 
Great Nordic War, during the second decade 
of  the 18th century, the town was re-bui l t 
mainly in accordance with the old plan. T h e r e -
by, the narrow blocks in the core of  the town 
were preserved . During the first  half  of  the 
18th century, a street was set out a little to 
the north of  the building-lots, and along this 
street were placed inflammable  drying sheds 
for  crops and other wooden sheds. This 
street, called Badstugatan, remained the 
northern-most street of  the town until the ex -
pansion of  the town plan in 1898. The area 
facing  Badstugatan was divided up into sites 
at the end of  the 18th and the beginning of  the 
19th centuries. The town also expanded west -
wards, where the district called Malmen was 
created. The toll barr ier just east of  Church 
Square was an obstacle to development in this 
direction, but when the town tolls were abo-
lished in 1812 this obstacle disappeared. An 
extensive eastward expansion took place in 
the 1840's including for  the first  t ime in Umeå 
building-lots in accordance with the ordinary 
type of  recti l inear plan i. e. with four  sites 
arranged in two rows in each block. 

The first  building regulations passed for 
Umeå in 1827 concerned the town plan and the 
shape of  the houses which were regulated 
chiefly  with reference  to fire  prevention in 
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the town. The regulations were copied from 
patterns made by 'Allmänna Brandförsäkrings-
verket ' (The General F ire Insurance Office). 
The houses, built c lose together in the old 
part of  the town were not only inflammable  but 
also unhealthy. Therefore,  people in Umeå 
willingly adopted a radically new planning pat-
tern when the town was about to expand in the 
1860's. Taking Finnish towns as a pattern and 
using a pilot plan published by A W Edelsvärd, 
a surveyor in Umeå worked out a town plan 
that was authorized in 1864. It comprised an 
area of  building-lots towards both east and 
west and a proposal for  a reconstruction of 
the old central parts of  the town. In the new 
parts of  the town, where the plan was carr ied 
out in accordance with the new building regu-
lations of  1866, there was a 3 -category diffe-
rentiated net of  streets. The new main streets 
corresponded to every alternate long main 
street through the old part of  the town, but 
they had a breadth of  18 meters . The c r o s s -
streets , running at right angles were 12 m e -
ters in breadth and in addition there was a ser-
v i ce street, six meters wide, through every 
block, to facilitate  firefighting,  transport to 
and from the sheds and the movement of  cattle. 

The building regulations for  Umeå in 1866 
comprised a great number of  detailed clauses 
controlling building on sites and the construc-
tion of  houses. A Board of  Works was esta-
blished that was to share the responsibility 
with the borough administratörs for  seeing to 
it that the houses were as f i re -proof  as p o s -
sible, but also that anything architecturally 
displeasing was avoided. 

The requirement that buildings should be neat 
and fireproof  was also adopted as a planning 
pirnciple in the Building Statute for  all the 
towns of  the country in 1874, together with the 
demand that they be sanitary and access ib le 
to traffic.  During the years after  the building 
statute came into force  most towns had to 
work out expansion and reconstruction plans, 
but Umeå's town plan was approved after  s o -
me minor alterations. A revised version of 
the building regulations for  Umeå was intro-
duced in 1875. The requirements in the Buil-
ding Statute for  esplanades, i. e. broad 
streets lined with planted trees , were met 
within Umeå by a change in the town plan in 
1879, when the present östra and västra e s -
planaderna came into being. 

When the oldest central part of  the town burnt 
down on the 25th June, 1888, it was naturally 
the regulation plan of  1864 for  that part of  the 
town that was used as the basis for  a new 
town plan. The radical proposals of  a new 
plan that was presented during the course of 
the work did not appeal to the dec i s i on -ma-
kers . In comparison to the regulation plan of 
1864, the new town plan, which was authori-
zed on the 12th of  March, 1889, had larger 
sites and squares and broader serv i ce streets 
and c r o s s - s t r e e t s . F o r the sake of  both a e s -
thetic satisfaction  and fire  prevention there 
were now several esplanades and small green 
belts running through the town. New building 
regulations for  Umeå were authorized in 1891. 
The 1889 planned area was the same s ize as 
that in the town plan of  1864. A very extensive 
expansion took place when the railway line 

was opened from Vännäs to Umeå. When the 
plan was put in to operation consideration was 
taken of  the area that was to be used for  the 
barracks of  the Norrland reginient of  dragoons 
and of  the unregulated settlements that were 
growing up in the western part of  the town. 
The new town plan that was authorized in 1898 
was bounded by the railwav line in the north 
and by the village of  Ytterhiske in the west. 

The Private Environment - the plots and pr i -
vate houses 

The private environment and the factors  that 
formed  it throughout the years is dealt with 
briefly  in this thesis - but no attempt has been 
made to present a complete survey. The in-
ter iörs of  the houses are not dealt with at all. 
On the other hand, a general descript ive 
account of  the habitations on the private sites 
is given as well as an account of  those s e c -
tions in the building regulations and the Buil-
ding Statute that had a significant  impact on 
the shape of  the houses in various periods. 

In the 17th century and for  most of  the 18th 
century the dwellings consisted of  low, grey 
log cottages, covered with b irch-bark and 
round wooden logs. The living quarters, the 
outhouses and the cow-sheds were gathered 
round completely enclosed yards. The buil-
ding methods did not differ  from those prevai-
ling in the countryside. In Sweden in the 18th 
century the appearance of  the towns became 
important, both the outsides of  the houses and 
the streets, which came to be regarded as 
part of  the public environment. The streets 
should be lined by neat dwell ing-houses, and 
the sheds should be situated in the interiör 
parts of  the blocks. In Umeå the plots stret-
ched from one main street in the north to the 
parallel one in the south, and for  reasons of 
space one of  the numerous sheds at least had 
to abut on the street. In the 19th century, the 
habitations in the old central part of  the town 
were arranged in such a way that the dwel-
l ing-houses faced  onto the street south of  the 
site, and were often  attached to the adjoining 
houses. The sheds abutted on the street run-
ning north of  the site. This gave Umeå 's 
streets a rather unique appearance, with rows 
of  sheds on one side of  the street and rows of 
dwelling-houses on the other. Along Storgatan 
(High street), however, no outhouses were 
allowed. 

In the new town districts in the east and the 
west, where the new street system was intro-
duced in the town plan of  1864, the dwelling-
houses abutted on the long streets, and the 
outhouses on the serv ice streets which were 
six meters wide and in the middle of  the blocks. 
The dwelling-houses were now detached. The 
building of  separate houses now predominated, 
due to a clause in the building regulations in-
troduced for  fire  prevention. The same sort 
of  buildings were erected in the central parts 
of  the town during the reconstruction after  the 
fire  of  1888. 

The low, log cottages were enlarged and pain-
ted red towards the end of  18th century. Seve-
ral dwelling-houses are recorded as having 
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attic storeys, and around 1800, there were 
even a few two-storeyed houses in the town. 
By the 1820's, at least the major private 
houses had panelled walls, usually of  the 
simple type with unplaned, red-painted boards. 
Even as early as the 1820's, however, some of 
the houses belonging to the major trading 
firms,  expecially in Storgatan, had more ela-
borate panels with planed boards painted with 
yellow or white oil paint. 

C-ertain clauses in the building regulations ha-
ve had a great influence  on the shape of  the 
houses. Probably the semi - s toreys with a row 
of  low windows on each long side - so charac -
teristic of  these houses - is a result of  the r e -
gulation laying down that the attic had to be 
well lit. 

The attic storey itself  was made compulsory 
in the building regulations for  Umeå in 1866, 
and its wall height had to be at least two feet. 
This architectural motif  then spread to the 
cottages in the country-side. 

The private houses in Umeå seem to have ex-
perienced a face-lift  during the prosperous 
years in the 1840's and 50's . More and more 
two-storeyed houses were built, most of  which 
were in the Empire style - a relatively s len-
der construction with a depth of  two rooms , a 
low attic storey, and crowned with a rather 
flat  hipped roof.  This type of  building had 
been introduced into Umeå at the beginning of 
the century with the Town Hall and the County 
Hall. During this period the newly construc-
ted or enlarged houses of  the traders and the 
civil servants were built with architectoni-
cally formed  panels in a c lass ica l style. They 
tried to make the wooden houses look m o r e 
dignified  with the help of  pi lasters and prof i -
led corn i ces . 

In addition to the promotion of  fire  prevention, 
the building regulations for  Umeå in 1866 
aimed to produce a form of  building that was 
aesthetically attractive. To get a building p e r -
mit, plans now had to be submitted to the 
Board of  Works for  examination and approval. 
A builder often  met with refusal,  on the 
grounds that the proposed building did not c o -
me up to the required standard of  neatness. 

The plans för  building permits from the 1870's 
and 80's give a c lear picture of  the building a c -
tivity in that period. The traditional house ty-
pes were still dominant: four-  or s ix - roomed 
log buildings of  one storey with an attic, a 
front  gable and a saddle roof,  or of  two sto-
reys with an attic and a low hipped roof.  In 
this period the carcasses were still usually 
constructed from horizontal t imbers, but v e r -
tical t imbers were also used. The facades 
were panelled or plastered and the houses fa-
cing the streets were almost always in the 
Italian Renaissance style. The formål  influ-
ence of  plastering on the architecture of  the 
larger buildings in the major towns of  the 
time is evident. 

A style that was m o r e suited to wood, and did 
not imitate the forms  of  stone houses was of-
ten chosen for  minor houses and sheds. The 
long-project ing roofs  and abundant fret -saw 
decorations in the Swiss style are often  found 

in the plans of  Umeå från  the period just b e -
fore  the fire  in 1888. Nor were pavillions or 
verandahs in Swiss style unusual. Even after 
the fire,  Umeå was a wooden town. During 
the first  half  of  the 1890's, only four  private 
stone houses were built. The wooden houses 
were still built of  horizontal t imbers, but the 
facades  were almost exclusively wooden pa-
nels in imitation of  the stone architecture. 

In this period, special care was also devoted 
to the main buildings along the streets, the 
panels of  which show the skill of  the jo iners 
and their ingenuity at adopting to wood arch i -
tectural forms  used for  stone. Also as r e -
gards composition in general, the wooden 
houses in Umeå in the 1890's resembled those 
types of  buildings that were fashionable  in the 
big cit ies. The streets of  Umeå after  the fire 
were characterized by buildings with corner 
towers and other arrangements that provided 
an interesting roof  silhouette, such as front 
gables, decorative gables and dormer win-
dows. 

The Distribution of  Trades and Professions 
Within the Area of  the Sites 

Plots and small enclosures on donation land 
belonged to the town, and the tenants had to 
pay an annual fee  to the municipal treasury. 
During the course of  the 19th century these 
sites were transferred  to the tenants, ult ima-
tely with full  rights of  posession. The muni-
ciapl authorities at the end of  the century 
tried in vain to stop this development. Before 
the redistribution of  the privi leges in 1810, 
only those citizens who possessed burgher-
ship and certain civi l servants and officials 
had the right to own a site in a town. After 
1810 anyone could, in principle. 

The settlement of  Umeå, as of  other small 
towns in Sweden, followed  a typical pattern. 
From the 17th century onwards, the town had 
two centres, one round the Town Hall, the 
other round the church and the County Hall, 
further  east. Records of  sites from the end 
of  the 18th century and låter indicate that the 
area round the Town Hall, as well as Storga-
tan, were the trading districts, which was 
still the case at the time of  the fire  in 1888. 
The big sites along Storgatan were occupied 
by some of  the foremost  civil servants and 
officials,  but the majority of  this category 
lived, together with many of  the teachers in 
the area, round Church Square and the p r o -
jected sites north of  the County Hall. Only 
one craftsman had his house on Storgatan in 
1783. The others lived mostly on the minor 
plots in the rows of  the northernmost b locks , 
on sites that had been made smaller by divi-
sion. In the 19th century, l esser officials  and 
labourers too, lived on similar plots. The 
church, the Town Hall, the County Hall, and 
the two squares were given the same sites in 
the new plan after  the fire.  The owners of  the 
area, however, changed radically, as the num-
ber of  sites decreased from approx. 200 to 75. 
The new large sites made redemption of  s eve -
ral old lots necessary . Therefore,  it was 
those who had owned the largest sites that m a -
naged to redeem the adjoining lots and to r e -
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construct their properties . In the 1890's la -
bourers and lesser officials  were not among 
the site owners in the area devastated by the 
fire.  Only five  houses belonging to trading 
firms  were re-built along Storgatan after  the 
fire,  all of  them between Renmarksesplanaden 
and the Town Hall. Since the märket place was 
now in Kungsgatan, north of  the Town Hall, 
the commerc ia l centre gradually shifted  to 
this street, whereas Storgatan, which had 
been the commerc ia l street before  the fire, 
fast  became part of  the public environment 
round the Town Hall Park and the eastern 
areas. 

After  the fire  many of  the craftsmen  who had 
owned sites in the centre are found  among the 
lesser officials  and labourers in the numerous 
houses that were built outside the planned area 
Not until some of  the sites within the fire  area 
were divided, did the number of  craftsmen 
among the constructers increase . In the 
1890's, a number of  craftsmen's  houses were 
built along Kungsgatan (King's Street) between 
the Town Hall and the grammar school . 

After  the fire  only very few sites were built 
on by civi l servants and high officials,  but 
the area round the County Hall gradually tur -
tutional and residential area it had been be -
fore  the fire.  Many people in this category, 
however, were now merely tenants. 

The Designers of  the Private Houses - the 
Architects 

A s long as there were only a few types of  p r i -
vate houses in the town, types that did not dif-
fer  very much from those in the countryside, 
the citizens only needed skilled carpenters 
when they built or re-built . During the first 
half  of  the 19th century, the citizens started 
to cover their houses with architectonically 
composed panels, which necessitated the m a -
king of  plans that showed how the different 
parts of  the facade  were to be constructed. In 
Umeå at that time, there was a self-taught 
architect, Johan Anders Linder (1783-1877), 
a v icar in the rural parish of  Umeå, who was 
in great request. He was familiar  with the 
forms  of  c lass ica l architecture from his stu-
dies of  architectural publications. 

The building regulations for  Umeå in 1866 im-
plied that building plans had been made c o m -
pulsory; for  constructing new buildings as 
well as for  re-building, plans had to be p r e -
sented to the authorities, with any application 
for  a building permit . This meant that there 
was a demand for  a new category of  people -
those who had a certain theoretical knowledge 
of  building techniques, who could help the c i -
tizens to produce working plans. 

The plans filed  at the Board of  Works from the 
period 1875 to 1888 are signed partly by self -
taught carpenters who had learnt how to make 
plans of  the types of  buildings that they usual-
ly constructed and partly by builders and 
architects with a certain amount of  education 
and training. The first-mentioned  category 
served only the low social c lasses , whereas 
the well off  tradesmen and civi l servants used 

those who were educated. A t the beginning of 
the 1880's, innovations in technique and style 
were introduced in Umeå by two young archi-
tects, Carl Fridolf  Engelbert Sandgren (1854-
1936) and Johan Nordqvist (1855-1912). The 
former  was educated at Slöjdskolan (the School 
of  Arts and Crafts)  and Byggnadsyrkesskolan 
(The Vocational Building School) of  Tekniska 
skolan in Stockholm. The latter was educated 
at Örebro tekniska elementarskola (the Tech-
nical Elementary School in Örebro ) . Not only 
were they able to make elegant drawings, but 
they also mastered a broad variety of  modern 
plan types and facade  motifs  in different  fashio-
nable styles, above all in the Italian Renais-
sance. They also had access to those patterns 
that appeared in the abundant literature that 
was available in this field. 

Umeå was a wooden town after  the fire,  too. 
The architect C F Sandgren was the only de-
signer of  wooden houses from before  the fire 
that continued to work during the first  phase 
of  reconstruction. He was given many private 
and public building commiss ions , almost all 
of  which were for  wooden houses. A s before 
the fire,  his designs were made to conform 
with those carried out in plaster. 

There were two other people who were reques-
ted to make designs just after  the f ire.  One of 
them was Oscar Larsson from Luleå, a buil-
ding contractor who was very populär among 
1Jie tradesmen. The other one was Viktor 
Aström, who came to Umeå just after  passing 
his examinations at the Tekniska högskolan 
(Institute of  Technology). In Umeå he was soon 
given commiss ions for  a great many private 
and public buildings. 

The Public Environment - Streets, Squares, 
Parks and Public buildings 

In the oldest part of  the town where the street 
net was preserved from the 17th century up to 
the town fire  in 1888, the main streets running 
east-west were only 4 , 5 - 8 meters in breadth, 
and the c r o s s - s t r e e t s were still narrower. The 
broadest street was Storgatan, the c o m m e r -
cial street, and this street also had the highest 
technical standard - it was paved as early as 
1781. In the 1880's the streets in the centre 
were macadamized as were the streets in the 
new western and eastern parts of  the town. 
There,the streets of  18 and 12 meters in 
breadth respectively were also supplied with 
pavements and stone curbs. From the 17th 
century to 1864 there were two squares. One 
was Town Hall Square, which was used as a 
märket place, the other was Church Square. 
F o r a long time this was just an open place 
but in the 18th century, it was used for  gar-
dens. In 1864, yet another square was c rea -
ted, Nytorget, in the eastern part of  the town, 
and for  a long time this square was used for 
festivities. 

The ambition of  the 1850's to beautify  the town 
environment could be seen, among other things, 
in the planting of  t rees . Church Square was 
supplied with lawns and was lined with rowans 
as was the churchyard by the church. Near 
this square the town's first  park, Döbelns 
Park, was laid out. 

219 



In the building regulations of  1866, there was 
a clause stating that suitable trees should be 
planted along the pavements of  all streets 18 
meters in breadth. This was carried out only 
to a very limited extent before  the fire,  but 
in the 1890's, the planting of  birch trees along 
the streets was expedited. The birches soon 
became the characteristic feature  of  the town, 
and Umeå was called "björkarnas stad" (the 
town of  the birches) . 

The Eästern and Western Esplanades were 
laid down in the 1880's. They had a roadway 
in the middle, lined with pavements and double 
rows of  t rees . Östra Esplanaden in fact  func-
tioned as a green f ire-proof  wall, in the fire 
of  1888 and prevented the destruction of  the 
new eastern part of  the town. After  the fire, 
Renmarksesplanaden was laid out where befo-
re an old brook had run, and Rådhusesplana-
den from the Town Hall northwards. These 
esplanades had two roadways separated by a 
reservation in the middle that had two rows of 
b irches . A new park was also laid out on the 
slope down towards the r iver south of  the 
Town Hall. 

In the 17th and 18th centuries, the town nee-
ded very few public buildings, but with the 
rapid increase and diversification  of  public 
life  that took place in the 19th century the need 
arose for  more premises for  various public 
and soc ia l purposes . 

In this thesis the public buildings from each 
period are presented separately in greater or 
l e sser detail. In some cases the history of 
the conception and the erection of  the buildings 
has been studied, since it has been possible to 
draw conclusions about the implicit ideas that 
directed the decisions as regards the form of 
the buildings by studying the minutes and other 
records concerning buildings in this category. 
Moreover , I have tried to analyse the plans 
and the facades  of  the buildings as r e g a r d j 
style, seen in relation to the development of 
the general architectural history of  the coun-
try as a whole. 

F o r a long time the church, the town hall and 
the county hall were sufficient  to cover the 
needs of  the town for  institutional buildings. 
A s late as just before  the fire,  the Town Hall 
accommodated not only the administration and 
the judiciary of  the town, but also among other 
things a telegraph office,  a café,  the auction 
room, and a big banqueting hall used for  c e r e -
monies and major banquets. After  the fire, 
the Town Hall was chiefly  the administrative 
and judicial centre. 

The first  county hall was built east of  the 
church on a site that, according to ora l tradi -
tion, the governor received as a gift  from the 
citizens of  Umeå. The county hall building that 
was still situated in the same place in 1888 and 
was destroyed by the fire,  was a simple two-
storeyed wooden construction dating from the 
beginning of  the century. In 1857 the County 
Administration moved into new premises in a 
newly constructed building in the vicinity, a 
building also made of  wood. The new county 
hall erected after  the fire  was a monumental 
stone building, containing both the governor ' s 

private apartment and premises for  the Coun-
ty Administration. 

Umeå Parish Church had already burnt down 
on Christmas Eve 1887. It had been built in 
the 1720's to replace the 17th century chapel 
by the r iver , that had been burnt down by the 
Russlan troops. In 1894 the third church on 
the same site was consecrated - a large Gothic 
style brick building. 

In 1853 the Low Church congregation built their 
first  chapel, and in the 1870's the Baptists, too, 
got their meetinghouse. 

Most of  the new public buildings in the 19th cen-
tury belong to the category of  school buildings. 
Such buildings were constructed for  the e l e -
mentary school, grammar school, arts and 
crafts  school , secondary school for  girls and 
the female  teachers ' training col lege. 

The citizens of  Umeå were given the chance to 
obtain higher education in 1810, when Tr iv ia l -
skolan was established, a forerunner  of  Umeå 
Högre Allmänna Läroverk (The Grammar 
School of  Umeå). Initially the school was 
accommodated in a decayed wooden building on 
a site east of  Church Square. A new wooden 
school building on the same site was opened 
officially  in 1860. A magnificent  plan for  a 
school building of  stone was put forward  in the 
1880's, but it was not actually built. The Gram-
mar school building that was erected after  the 
fire  is characterized by the same monumental 
quality. 

The buildings for  the elementary schools we-
re subject to the same kind of  development as 
that of  the grammar school. Fattigskolan (the 
School for  the Poor) which was established in 
1812, had to make do with the western Customs 
House, which had been shut down. The first 
modest wooden school-building of  the e lemen-
tary school was completed in the 1850's. The 
elementary school building erected after  the 
fire,  however, was almost as monumental as 
the grammar school . 

The medical and social care institutions con-
stitute another category of  public buildings. 
As it was the county town the first  general 
hospital (including a mental hospital) in V ä s -
terbotten was built in Umeå. The building was 
constructed in 1785, and it still stånds on the 
original site, c lose to the old bridge. A pavil -
lion made of  stone with, among other things, 
an operating theatre came into being in 1897. 
The town built a poor -house and a widows ' 
house at the beginning of  the 19th century, and, 
finally,  a county prison was established in 
1861, c lose to the County Hall. 

The need for  premises for  cultural activities 
increased around the middle of  the 19th centu-
ry, in pace with the growing society of  the 
town. The gymnastics hall of  the grammar 
school , was used for  public lectures, concerts 
and other large meetings, and there were 
theatrical performances  in the theatre barn in 
Badstugatan. Restaurants and hotels (also pub-
lic premises ) increased in number during the 
19th century. After  the fire,  four  major ho-
tels were erected. 
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Before  the fire  the public buildings, interming-
led with private houses, had been situated in 
the centre of  the town. In the 19th century, a 
number of  schools and other institutional buil-
dings were located on sites still intact in the 
vicinity of  the church and the County Hall. A 
few schools were also established along Stor-
gatan in the western part of  the town. When 
the town was reconstructed, the public buil-
dings were placed c loser to each other, i. e. 
a public environment had been formed.  Such 
an area was created round the monumental 
green belt north of  the church, and yet anot-
her one round the Town Hall and the Town 
Hall Park. A number of  school buildings were 
built along Badstugatan, the name of  which 
was changed into Skolgatan. 

In a way typical of  the 19th century the public 
buildings became increasingly larger and m o -
re numerous. It is also possible to pick out a 
growing trend towards making them monumen-
tal in form:  their predominance was also s t res -
sed by their situation in the town. Buildings of 
this category were constructed according to 
plans either from architects at överintendents-
ämbetet (Ministry of  Public Building and Works) 
or from the most educated local talents. The-
refore,  their individual styles follow  the coun-
try ' s general historical development in archi -
tecture to a greater extent than is the case as 
regards private houses. 
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NOTER 

1. PERIODEN 1621-1721 

1. Steckzén, Umeå stads historia, 1922, 
s 41. Humble, Lantmätarnas verksam-
het inom städer och stadsliknande 
samhällen, 1928, s 204. 

2. Heckscher, Den ekonomiska innebörden 
av 1500- och 1600-talens svenska stads-
grundningar (Historisk tidskrift,  1923, 
s 309-350). 

3. Ibid, s 333. 
4. Steckzén, Minnesskrift  till Piteå stads 

300-årsjubileum, 1921, s 64 ff;  Steck-
zén & Wennerström, Luleå stads hi -
storia 1621-1921, 1921, s 66 ff;  Ahn-
lund, Sundsvalls historia 1, 1921, s 92. 

5. Steckzén, 1922, s 10-25. 
6. Ibid, s 42 f.  En skildring av stadens 

tillkomst och utveckling gavs även i ett 
föredrag  av Per -Uno Ågren, Från 
hemman till universitetsstad (Kommu-
naltekniska föreningens  handlingar, 
1967:7). 

7. Eimer , Die Stadtplanung im schwe-
dischen Ostseereich, 1961, s 171; 
Svenskt biografiskt  lexikon, del 6, 
s 714 ff. 

8. Göteborg 1609, Jönköping 1619 (Eimer 
1961, s 162 f  och 181 f). 

9. Eimer 1961, s 172 f,  fig  86-88, 171-74. 
10. LMA Y 131. Återgiven bl a i Steckzén 

1922, s 64. Bureus stakade ut planen i 
Umeå våren 1621 (Steckzén 1922, s 
37). 

11. Steckzén 1922, s 58 ff. 
12. Ibid, s 67 f  och 74 ff. 
13. Ibid, s 71 f. 
14. Ibid, s 124 f. 
15. Ibid, s 152 f.  Magnus Erikssons stads-

lag se Herlitz, Ur den svenska stads-
byggnadslagstiftningens  historia (Sven-
ska stadsförbundets  tidskrift,  1922, s263) . 

16. Heckscher 1923, s 323 ff  och Steckzén 
1922, s 107 ff,  114, samt 118 ff. 

17. Eimer 1961, s 329. 
18. Ibid, s 332 f. 
19. KrA SFP 1. Återgiven i Steckzén 1922, 

s 66 och Eimer 1961, s 174. 
20. Hulphers, Westerbottens städer, 1797, 

s 12 f. 
21. RA. Städers acta. Kartor av mindre 

format.  Återgiven i E imer 1961, fig 
195. 

22. LMA L 31 Umeå socken 1 5 6 1 . Upprät-
tad 1692-93 av J P:son Gedda. 

23. Steckzén 1922, s 74 f.  Författaren  upp-
ger ej var kartan förvaras,  möjl igen 
har han själv aldrig sett den. Hans 
uppgifter  om kartan är delvis ordagrant 
hämtade ur Bäckström, Anteckningar 
om staden Umeå, 1, 1877, s 5 ff.  Kru-
ses karta 1707 har förgäves  efterlysts 
på samtliga större arkiv. Den kan ha 
förvarats  vid lantmäterikontoret i 
Umeå och därmed gått förlorad  i stads -
branden 1888. Bäckström nämner att 
stadsplanen upptar 96 tomter + 3 nyut-
lagda. 

24. Originalet förvaras  i KB. Bygden, Om 
Sueciaverkets originalmaterial rörande 
städerna i Övre Norrland, särskilt 
Umeå (Västerbotten 1942, s 19-44). 
Här återges även in extenso umeborgar -
nas egna berättelse om staden med o m -
nejd sänd till Erik Dahlberg den 22 fe-
bruari 1696. Teckningarna och gravy-
ren ofta  publicerade. Se isht Dahlberg, 
Teckningarna till Svecia antiqua et ho-
dierna 3, 1968, bild 1844-1851. 

25. Beskow, Bidrag till studiet av Övre 
Norrlands kyrkor, 1952, s 43. Steck-
zén uppger att kyrkan stod klar 1649 
(s 71), Beskow har funnit  att den redan 
1647 omnämns som nybyggd. Kyrkans 
mått har av båda författarna  hämtats 
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ur umeborgarnas stadsbeskrivning 1696 
(se not 24). Beskows planrekonstruk-
tion utgår från  det för  riket i dess hel-
het gällande måttet 1 famn = 3 alnar. 
Omräknat i meter blir då kyrkans mått 
ungefär  21 x 10 m. I Norrland gällde 
emellertid att 1 famn motsvarade 3, 5 
alnar. Om kyrkans storlek av umebor-
garna är angiven i "norrlandsfamnar", 
blir måtten omräknade i meter i stället 
ca 24, 8 x 11,4. 

26. Beskow 1952, s 41. En givande diskus-
sion om Umeå träkyrkor har förf  haft 
med professor  Lars Pettersson, Hel-
singfors. 

27. Beskow 1952, s 43. Steckzén 1922, s 
86. 

28. Klockstapeln på Läws teckning från 
Umeå påminner starkt om den han av-
bildat vid Luleå Gammelstads kyrka. 
Klockbocken har sin utbredning främst 
i Mellan- och Sydsverige. T^pen lär in-
te vara vanlig på finskt  område. Cf 
Stockhaus, Klockstaplar, 1940, s 342 
och 361. 

29. Steckzén 1922, s 126. Enl S torde årta-
let 1648 vara mer korrekt. 

30. Ask, Om Umeå stad och närliggande 
pastorat, 1731, 1928, s 56. Cit även i 
Plagemanns resor 1, 1944, s 314. 
Lamms utförliga  och vederhäftiga  kom-
mentarer till denna utgåva av Plage-
manns topografiska  teckningar är av 
stort värde vid studiet av norrländsk 
bebyggelsehistoria (cf  kap 2 .4 , not 28). 

31. Steckzén 1922, s 187-204. 

2. PERIODEN 1722-1863. 

2.1 Befolkning  och näringsliv 

1. Steckzén 1922, s 187-204. 

2. Ibid, s 210 ff  och 359. 
3. Ibid, s 220, 296 och 318 f. 
4. Ågren 1967, s 7. 
5. Steckzén 1922, s 318. 
6. Ibid, s 319. 
7. Ibid, s 302. 
8. Ibid, s 358. 
9. Ibid, s 345. 
10. Ibid, s 360 ff. 
11. Historisk statistik för  Sverige. Befolk-

ning. 1955, s 17. 
12. Steckzén 1922, s 241 ff. 
13. Ibid, s 366. 
14. Forsgren , Umeå fabriks-  och hantverks-

förening.  Minnesanteckningar 1847-1932, 
1932. Se även Olofsson,  Umeå stads hi -
storia, 1972, s 102. 

15. Steckzén 1922, s 392 ff. 
16. Olofsson  1972, s 201. 

2. 2 Stadsplan och byggnadsordning 

1. "Geometrisk charta öfver  Umeå stad 
med thes underliggande ägor till » r e -
tar och gierden, afmätt  år 174 5 af 
Matth Hackzell. . LMA. Kopia frän 
1920 i SIA nr K4. Åtföljs  av beskriv-
ning. 

2. Hulphers 1797, s 12: "Förs t är Sjöga-
tan, sedan Stora, Andra el ler Mellan-
gatan, Tredje eller Ofra , samt sist nya 
och Badstugugatan. " De understrukna 
namnen är i originaltexten satta med 
fet  stil, men på ett så inkonsekvent sätt 
att man får  den felaktiga  uppfattningen 
att nya gatan och Badstugugatan är sam-
ma gata. Hulphers beskriver också 
Badstugugatans bebyggelse med de eld-
farliga  torkhusen. 

3. "Charta öfver  Umeå stads tomter. . . år 
1783 af  L Bergner" . (Allmänna brand-
försäkringsverkets  arkiv). 

4. Steckzén 1922, s 285. 
5. Enligt Steckzén 1922, s 285, skulle det-

ta ha ägt rum 1781, men Bergners kar-
ta v isar ännu tullen på den plats den 
fick  1745. Enligt Hulphers 1797, s 33, 
brann tullhuset ner 1788 til lsammans 
med kronobränneriet på res idenstom-
ten, vilket tyder på att flyttningen  då 
hade genomförts. 

6. Bäckström 1877, s 6. 
7. "Charta öfver  Umeå stad. . . upprättad 

i Maji månad år 1845 af  A G Degerman". 
SIA nr K 9. Med tomtförteckning  i bun-
den volym. 

8. En översikt över byggnadslagstiftning, 
brandskyddsföreskrifter  och stads-
bränder på 1700-talet i Nisser , Stads-
planering i det svenska riket 1700-1809, 
1970, s 101 f.  Se även Herlitz 1922, s 
274. 

9. Steckzén 1922, s 280. 
10. Herlitz 1922, s 276 ff  samt s 282 f. 

Dessa "grunder för  byggnads- och 
brandordningar" hade utarbetats av 
brandförsäkringsverkets  intendent. 

11. "Kongl Maj:ts nådiga byggnadsordning 
och förnyade  brandordning för  staden 
Umeå; givna Stockholms slott den 27 
juni 1827". Sthlm 1828. 

12. Umeå BO 1827 § 2. 
13. Herlitz 1922, s 282. 
14. Umeå BO 1827 § 6. 
15. Ibid § 9. 
16. Ibid § 3. 
17. Ibid § 5 och Herlitz 1922, s 282. 
18. Rentzhog, Stad i trä, 1967, s 25. Bl a 

utgick ett kungligt påbud om detta till 
landshövdingarna 1803. 

19. BO 1827 § 1 6 . Även denna föreskrift 
hade naturligtvis främst  brandskydds-
syfte,  eftersom tjäran är speciellt lätt-
antändlig. Vitriollösning hade däremot 
brandhämmande verkan. 
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2. 3 Den privata miljön 

1. Fastigheterna nr 1 och 2 i kv Loke upp-
mätta av S Rosén 1942. Ritningar i Kul-
turhistoriska undersökningen, Nordiska 
museet. Kopior i Västerbottens muse -
um. 

2. Det sista boningshuset se kapitel 2. 3 
not 39. Idag 1975 kvarstår på Malmen 
från  tiden före  branden endast ett tork-
hus från  1886 för  Rydmans garveri på 
tomt nr 87, nuv kv Njord nr 19. 

3. En separat vy och två panoramafoto-
grafier  (sammansatta av negativ tagna 
från  samma punkt i olika vinkel) visar 
Umeå från  älvsidan före  branden. Vyn 
är äldst och består av ett enda fotogra-
fi,  taget mittemot kyrkan före  1875 
(flickskolan  utan revetering). Den enda 
kända kopian tillhör SIA. Av panorama-
sviterna är den äldst som visar staden 
från  en punkt mittemot fängelset  (trol 
från  Önabben). Bilderna är tagna s o m -
maren 1879 (kajen och Lundmarkska 
gården på tomt nr 4a nybyggda efter 
btst våren 1879). Det yngsta panorama-
fotografiet,  som finns  bevarat i ett 
mycket stort antal kopior (hopsatta till 
ett panorama el ler i visitkortsformat), 
togs från  en punkt på tegssidan mitt-
emot Renmarksbäckens utlopp. Det är 
svårare att exakt datera med hjälp av 
bebyggelsen, men har tillkommit m e l -
lan maj månad 1880 och september 
1883 och är taget av fotografen  och gar -
verifabrikören  F M Stridberg och hans 
ateljé i Umeå. 

4. Rentzhog 1967, s 46 ff  samt kap I, not 
86. 

5. Städernas allmänna brandstodsbolag 
1828-1928, 1928, s 97 ff.  Brandstods-
bolagets handlingar förvaras  i Stadsar-
kivet, Stockholm. En undersökning av 
bebyggelsen via brandförsäkringshand-
lingarna är mycket tidskrävande. 

6. Steckzén 1922, s 277. 
7. Paulsson, Svensk stad 1, 1950, s 22 ff. 
8. Steckzén 1922, s 277 och 273. 
9. Paulsson 1, 1950, s 110 ff.  Ex Häl-

singborg. Andra städer var redan från 
början anlagda med gator graderade i 
huvudgator och bakgator. Ex Kristian-
stad 1614 (Holmér, Christianstad, 1937, 
s 172, samt Sandblad, Skånsk stadspla-
nekonst och stadsarkitektur intill 1658, 
1949, s 286 f). 

10. Steckzén'1922, s 422 f.  "Karta öfver 
Umeå stads Sjögata med dernedanföre 
och invid varande tomter och platser; 
författad.  . . uti september månad år 
1839 af  J G Håkansson" (SIA). Kopia 
från  1857 (SIA nr K 10 b). 

11. Prawitz, Tomter och stadsägor, 1954, 
s 15 f.  Se även Steckzén 1922, s 393. 

12. Prawitz 1954, s 22. Tomtören och vre t -
penningar togs ej ut efter  kommunalla-
garnas til lkomst, men tomterna var 
därför  ej att betrakta som fria  (KB:s 

femårsberättelser,  1886-90, Västerbot-
ten, s 5). 

13. Prawitz 1954, s 39. På 1890-talet sökte 
stadens styrande hävda att donationsjor-
den tillhörde staden och inte de enskil -
da. Trots protester tvangs tomtinneha-
varna åter börja betala tomtören och 
vretpenningar för  den mark de själva 
ansåg sig äga. Se Olofsson  1972, s 244 
ff. 

14. Paulsson 1950, s 96 ff.  Åström; Sam-
hällsplanering och regionsbildning i 
kejsartidens Helsingfors,  1957, s 24 ff. 
Redovisar även i kartform gårdsägar-
nas fördelning  i några förindustriella 
städer i Finland. 

15. Steckzén 1922, s 320. 
16. Källmaterialet före  branden begränsat. 

En möjl ig källa kan vara de register 
över gårdar och över dem som "icke 
äga hus eller tomt" i förhörsböckerna 
i Umeå stadsförsamlings  arkiv (Lands-
arkivet i Härnösand, t ex vol AI: 9, 
1837-1844). 

17. Beskrivning över Umeå stad år 1771 
(Västerbotten 1956, s 61), samt Steck-
zén 1922, s 276 ff. 

18. Htilphers 1797, s 14. Hiilphers reste 
gn Umeå redan 17 58, men sände texten 
till bl a magistraten i Umeå 1794 för 
granskning och rättelse. Hans uppgif-
ter gäller därför  med säkerhet förhål-
landena på 1790-talet. 

19. Lundberg, Svensk bostad, 1942, s 223 f. 
20. Rentzhog 1967, s 51 och not 11:88. 
21. Utom Umeå, Hudiksvalls byggnadsord-

ning 1812. Cf  de av brandförsäkrings-
verket rekommenderade grunderna för 
byggnadsordningar (s ). Samma för-
bud mot mörka vindar återfinnes  i fin-
ska städers byggnadsordningar, bl a 
Nicolaistad 1856, samt i den för  hela 
Finland gällande kejserl iga förordningen 
1856 rörande städernas reglering och 
bebyggande (§ 22). 

22. Nämligen boningshus på tomt nr 37, 40, 
54, 84, 89 och 90. 

23. Steckzén 1922, s 276. Initiativet kom 
enl S från  landshövding Lejonstedt. 

24. Brandförsäkringsbreven  för  Umeå är 
före  1857, då ett tryckt formulär  inför-
des, mycket detaljerade och anger utom 
byggnadernas yttre och inre mått, även 
byggnadsmaterial och inredningsdetal-
j e r . Se även not 5 i detta kapitel. 

25. Rentzhog 1967, s 21 f. 
26. Ibid, s 27 f. 
27. Hogguér, Reise nach Lappland. . , 1841. 

Cit i Plagemann 1, 1944, s 310. 
28. Linder, Beskrifning  öfver  Ume socken 

och stad och första  fögderiet,  1855-
1857, s 26. 

29. Plagemann 2, 1942, pl 64. Originalteck-
ningen förvaras  i Västerbottens museum. 

30. De flesta  större gårdar i Gävle kring 
sekelskiftet  1800 var av denna typ 
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(Rentzhog 1967, s 126 f).  I Helsingfors 
uppfördes  en mängd liknande tvåvanings-
hus av trä från  år 1812 - omkring 1850 
bl a utmed Esplanaden. Tvåvåningsträ-
hus var i Finlands städer förbjudet  ef-
ter deg kejserliga byggnads förordningen 
1856 (Aström 1957, s 63 samt bilder s 
82-84). Av de återgivna 1800-talsbi lder-
na i Skellefteå  stads historia framgår 
att typen helt dominerade bland de går -
dar som växte upp i staden de första 
decennierna efter  grundandet 1845. 
Vindsvåningens fönsterrad  saknas dock 
i allmänhet (Fahlgren, Skellefteå  stads 
historia, 1945). En mängd herrgårdar, 
stora bondgårdar och boställen i trä i 
Övre Norrland och Finland är av sam-
ma typ. Av betydelse för  dess spr id-
ning är att den omhuldades av över in-
tendentsämbetets arkitekter för  offent-
liga byggnader i mindre format.  Ex 
trivialskolan i Hudiksvall och konsisto-
riehuset i Härnösand (Rentzhog 1967, 
s 64 ff  och 185). 

På 1870- och 80-talens panoramafoto-
grafier  från  Umeå framträdde  flera  två-
våningsbyggnader av denna typ, de 
flesta  troligen tillkomna omkring 1850 
eller senare. Byggnadsritningar fr  o m 
1875 ger många fler  exempel (se kap 
3. 3. 3. 2 

31. Brf  167 41 dat 24 oktober 1853. 
32. Nordin, Träbyggande under 1800-talet, 

1972, ger en överbl ick över träbygg-
nadsstilarna i propagandaskrifter  och i 
verkligheten under 1800-talets andra 
hälft.  Han nämner dock endast ytligt 
den stenimiterande trästil som har hy-
reshusen i storstäderna till förebild. 
Denna paneltyp måste ha varit den van-
ligast förekommande  i trästäderna un-
der perioden. 

33. Enligt Rentzhog 1967, s 40, samt not 
11:43, gällde ritningstvång i Hudiksvall 
för  gathusen från  1812 och för  samtliga 
ny- och ombyggnader från  1828. I de 
större städerna från  1700-talets mitt. 

34. Bygden, Hernösands stifts  herdaminnen 
4, 1926, s 242 f.  Linders kända verk 
som arkitekt se bil 1. 

35. Linders minnesanteckningar och dag-
böcker upptar 11 handskrivna vo lymer . 
De förvaras  i Umeå kommuns bib-
liotek. I avhandlingens slutskede har 
även en samling arkitekturritningar av 
Linders hand återfunnits  i samma bib-
liotek. Jag avser att vid ett senare t i l l -
fälle  ägna Linders arkitektverksamhet 
en särskild studie. 

36. Linder, Minnen, vol 1, 1810. L besök-
te där bl a "conducteur" Hollström på 
Strömsör , som var skicklig "tecknare 
och artist. " "Det var hos honom jag in-
hämtade första  anvisningen att studera 
architecturens theori, och äfven  fick 
något begrepp om sättet att skära figu-
re r i träd" . Hollström (1777-1863) var 
lantmätare, men även verksam som a r -
kitekt. Han har bl a ritat klocktornet 
vid Nederluleå kyrka (Nordberg, Klock-
tornet vid Nederluleå kyrka. Norrbot -
ten 1939, s 9). 

37. Linder vol 9, 1856: "Flera byggnader 
hafva  i år varit under arbete. . . Utom 
de ofvannämnde,  vid residenset och 
Tegströms gård, hafva  apotekaren Bon-
nedal, räntmästare Thalin, Handl Scha-
rin j r , dito Fahlstedt, E Forsse l l , guld-
smeden Linderoth m fl,  dels på- och 
tillbyggt, dels nybygt, dels gjort större 
reparationer på sina hus, och löjtnant 
Schildt, som flyttar  sin gård från  Yt-
terhiske till staden och tillbygger en 
öfre  våning, fortsätter  ännu veckan fö-
re jul sitt arbete. " 
Linder vol 10, 1857, p a g 4 : "Härförutan 
författade  jag architecturritningar för 
byggnader, sål åt Brukspatron Hägg-
ström i Dalkarlså, . . . , åt brukspatron 
Forsse l l , åt guldsmeden Linderoth jr , 
conditor Plagemann, handl Glas, Löjtn 
Schildt m fl" . 
Linder vol 10, 1858, pag 50: "I staden 
hafva  flere  byggnadsarbeten fortgått  un-
der året. Utom privata hus, sål F o r s -
sellska, Hussiska, f  d Holtzska, Back-
manska m fl,  samt beklädnad och orne-
ring af  andra, under föregående  år upp-
förda,  har äfven  stommen till det nya 
skolhuset för  det här blifvande  högre 
läroverket, uppstått, enl af  Öfverin-
tendents-Embetet gifven  ritning". 

38. Kv Njord 17. Enligt Steckzén, Scharin-
ska firman 1824-1924, 1924, s 72, flyt-
tade handelsman Nils Scharin in i denna 
gård som nygift  1854. Linder nämner i 
sin dagbok, att Scharin junior höll på 
med byggnadsarbeten 1856. Det kan r ö -
ra sig om invändiga arbeten eller even-
tuellt en tillbyggnad. 

39. Byggnaden flyttades  och återuppfördes 
1973 i starkt förändrat  skick i Hissjö 
utanför  Umeå. Rivningen fotodokumen-
terades av Västerbottens museum. 

40. Linder vol 9, 1846. 
41. Linder vol 9, våren 1844 och sommaren 

och hösten 1845. 
42. Ekstrand, Svenska lantmätare 1638-

1900, 1896-1903, s 52; Steckzén 1922, 
s 394. 

2.4 Den offentliga  mil jön. 

1. Hulphers 1797, s 14. 
2. Forsgren 1932, s 43 . Där återges 

även en akvarell av lektor C N Pahl fö-
reställande Renmarksbäckens ravin. 
Bilden nu förkommen. 

3. Steckzén 1922, s 438. 
4. Ibid, s 439 ff.  Citat ur Hofrén,  Nord-

svenska studier och essoyer , 1962, s 
217. 

5. Beskrivning över staden Umeå år 1771, 
1956, s 61; Steckzén 1922, s 274. 

6. Steckzén 1922, s 274 och 276. 
7. Ibid, s 431. Stadens kyrkogårdar se 

Lindholm, Umeå stads kyrka och för-
samling, 1937, s 38. Karta från  1816 

225 



Noter till ss 3 - 8 

med lasarettskyrkogården i ÖIÄ:s a r -
kiv. 

8. Lindholm 1937, s 41 f.  Låg på tomt 67 
1 Kyrkotorgets nordvästra hörn. Brand-
försäkringsbrev  från  1828 (nr 1816) och 
1853 (nr 16504). Vid ombyggnaden för-
höjdes huset till 2 vån med vind, ny pa-
nel med "1 1/4 tums helrena furubrä-
der och överstruket med gul oljefärgs-
målning". Byggnaden framträder  tyd-
ligt - nu grå - på J O Högstadius' o l j e -
målning av Umeå 1883-1900 återgiven i 
Västerbotten. Ett bildverk 1969, s l 8 4 . 

9. "Bestod av två rum, varav det ena j ä m -
väl nyttjades till stadsvåg" (Steckzén 
1922, s 319). 

1 0. Detta gällde såväl fattigskolan  som tr i -
vialskolan. 

11. Fattighuset låg på tomt nr 91 vid Ren-
marksbäcken. Enligt KS prot 17 okt 
1858 beslöts då att ett nytt fattighus 
skulle byggas efter  ritning av löjtnant 
A R Hörnell. Den nya byggnaden skulle 
uppföras  i en våning och ha formatet 
84 x 35 fot.  16 boningsrum skulle f ör -
läggas på ömse sidor om en korr idor 
genom hela huset som lasarettsbyggna-
den. På stadsplanen 1879 är byggnaden 
inte mer än ca 50 x 35 fot.  Endast 8 
rum skulle inredas i en första  etapp. 

Änkehuset med 16 boningsrum byggdes 
på 1840-talet på tomt 43 (nynr 71), v i l -
ken skänkts till staden 1834 av brukspa-
tron O R Meuller (Linder 1855-57, s 
2 6). I 184 5 års tomtförteckning  står att 
"Correct ionshuset" l igger på tomt 72-
73. Vad denna inrättning var är ej känt. 

12. Steckzén 1922, s 399. 
13. at förse  riket med beständige och pryd-

lige byggnader, 1969, s 36 f. 
14. Överintendentsämbetets arkiv förvaras 

i RA. Arkitektregister till arkivets 
byggnadsritningar i K-byrån, kopia i RA. 

15. Josephson, Svensk 1800-talsarkitektur, 
1922, s 50 ff  och 61 ff;  Cornell , Den 
svenska konstens historia under 1800-
talet, 1946, s 16 och 186 f. 

16. Nordin, Träbyggande under 1800-talet, 
1972, behandlar dessa trästi lar . 

17. Hulphers 1797, s 31. 
18. Ibid, s 36. 
19. Steckzén 1922, s 387. Enligt Rudbeck, 

Försök till beskrifning  öfver  Sveriges 
städer, 1, 1855, s 295, uppfördes  råd-
huset 1819-1821. Sistnämnda år teck-
nades också brandförsäkring  för  bygg-
naderna i Allmänna brandförsäkrings-
verket. Se not 23 i detta kapitel. 

20. ÖIÄ:s arkiv nr PU 24. Planer och fasad 
återgivna i Paulsson 1, 1950, s 62. 

21. Svenskt biografiskt  lexikon, del 13, s 
463 samt arkitektregister till ritningar 
i ÖIÄ:s arkiv. (RA). 

22. Paulsson 1, 1950, s 61 f  och s 469: 
Lindahl, Karlstad 1865, 1965, s 74 f. 

23. Brf  1817. A v s e r brandförsäkring  av 
rådhuset 1828 i Städernas allmänna 

brandstodsbolag, men innehåller av-
skrift  av försäkringsbrev  i Allmänna 
brandförsäkringsverket  från  år 1821. 

24. Brf  18817 (1856). Ingen ny försäkring 
tecknad sedan 1828. Rudbeck 1, 1855, 
s 295, uppger att rådhuset brädfodra-
des och vitmålades redan 1846. Det är 
tveksamt om man lät byggnaden stå 10 
år efter  detta utan att höja försäkringen. 
Mer troligt är att panelen tillkom strax 
före  1856. 

25. Forsse l l , Borås stads historia 2, 1953, 
s 351. 

26. Steckzén 1922, s 276. En karta över r e -
sidensets placering vid Grans ladugård 
finns  i länslantmäterikontoret i Umeå. 

27. Steckzén 1922, s 291 f.  Se även Hulp-
hers 1797, s 32 f. 

28. Lamm har inför  sin textkommentar om 
Umeå i Plagemanns resor gått igenom 
och förtecknat  en stor mängd litteratur, 
arkivmaterial och bilder om byggnader-
na i staden (Plagemann 1, 1944, s 316 
ff).  Han har bl a återfunnit  ritningar 
till kronobränneriets byggnader och 
kronomagasinet samt kartor över deras 
belägenhet, ett källmaterial som ej kon-
sulterats i detta sammanhang. 

29. Plagemann 1, 1944, s 314 f. 
•• U23 

30. OIÄ:s arkiv nr P. _- . De ritningar till 
residens och lands statshus som här 
återges har Lamm först  uppmärksam-
mat (cf  not 28). Om dessa byggnaders 
tillkomst och förändringar  genom t ider -
na finns  ett stort arkivmaterial bevarat, 
eftersom de tillhörde kronan och akter-
na förvarades  i Stockholm. Detta mate -
rial har ej studerats, utan kapitlet om 
residenset bygger främst  på vad bygg-
nadsritningar och fotografier  berättar. 

31. Västerbottens museum, ark nr 1442 b - c . 
32. Steckzén 1922, s 427. 

.. .. TT?3 
33. OIA:s arkiv nr P ^ p . . Foto Västerbot-

tens museum, ark nr 1442 d. 
34. Uppgifter  om Alfred  Ludvig Haverman 

hämtade ur Sveriges statskalender 1848 
-1886. Hans verksamhet enligt arkitekt-
registret till ÖIÄ:s ritningar (RA). Den-
ne arkitekt var bror till den mer kände 
arkitekten Johan Adolf  Haverman, som 
hade en framskjuten  position i ÖIÄ. 

35. Lundberg 1942, s 230 ff;  Linde, An-
teckningar om schweizersti len, 1959; 
Nordin 1972, s 51 ff;  En noggrann b e -
skrivning av stilen ges i Tidskrift  för 
byggnadskonst och ingeniörsvetenskap 
1864, s 39 ff. 

36. Båglisten ofta  i form av en fris  under 
taklisten förekom i Mellansverige från 
1840-talet (Rentzhog 1967, s 156 f). 

37. Linder vol 9, 1856. 
38. Se kap 3 . 4 . 1 . 
39. Ex Löfvenskiöld,  Landtmannabyggnader 

1854. Se vidare litteraturförteckning  i 
Nordin 1972, s 91 f. 

40. Källorna uppger olika år för  kyrkans 
grundande: Hulphers och den anonyme 
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författaren  till beskrivningen av Umeå 
1771 (se kap 2. 3, not 17) skriver 1724, 
medan Linder, Beskrifning  öfver  sam-
telige kyrkorne i Umeå pastorat, 1832, 
anger att det skedde hösten 1723, vilket 
även Hamberg anför  (Tempelbygge för 
protestanter, 1955, s 214). Tidpunkten 
för  invigningen från  Linder 1832, pag 
28 och Hulphers 1797, s 34. Steckzén 
1922, s 256 ff,  bygger delvis på Lin-
ders beskrivning. 

41. Linder 1832, pag 28, samt tab 3. Teck -
ningen av Umeå stads kyrka och klock-
stapel signerad av Theodor Linder, J 
A Linders son. 

42. Hulphers 1797, s 33. 
43. Beskow 1952, s 77 f. 
44. Lindberg, Finlands kyrkor, s 353 ff. 

Redovisar där i katalogform alla typer 
av kors - och centralkyrkor som förekom 
mit i Finland. 

45. Beskow 1952, s 78, not 74. Hamberg 
1955, s 212 ff.  Korsarmarna på St 
Olofs  kapell förlängdes  1694. 

46. Wilcke - Lindqvist, Kapellet i Råd-
mansö, 1942, s 206 ff. 

47. Steckzén 1922, s 256. 
48. Linder 1832, pag 29. Samma uppgift 

om klockstapelns åttkantsplan i Brf  nr 
1820 från  1829. Höjden uppges i båda 
källorna till 25, 5 alnar och omkretsen 
till 66, 5 alnar. På Linders teckning 
ser man östra sidan av stapeln. Häri-
från  verkar stapeln uppbyggd på fyrkan-
tig plan, vilket kan bero på att man in-
te ser den i dess helhet. Förmodligen 
stöttades stapeln av snedsträvor också 
på nord- och sydsidorna, vilket fram-
går bättre av teckning som Plagemann 
gjorde av trakten kring kyrkan 1840. 
Klockstapeln är där dock högst sche-
matiskt återgiven från  nordväst (Plage-
mann 2, 1942, pl 63). Västsidan har 
här inte mer än 2 stolpar. En skiss av 
stapeln och kyrkan i texten är ännu 
mer otillförlitlig  (Plagemann 1, 1944, 
s 319). Termen "korswirke " e l " kors -
werke" användes för  att beteckna 
en brädklädd stolpkonstruktion. 

49. F lera drag i stapeln går igen i de jämt-
ländska 1700-talsstaplarna: planen, de 
lutande fria  stolparna och boden i sta-
pelns nedre del. Se bl a Stockhaus 
1940, s 354 och Hofrén  1962, s 81 ff. 

50. F o r s s t r ö m , I norrlandsstäder och lapp-
landsbygd ar 1800, 1917, ss 35 och 37. 

51. KS prot 27 dec 1846. Steckzéns skild-
ring av kyrkans ombyggnad innehåller 
många felaktigheter,  eftersom han inte 
gått tillbaka till protokollen. Kyrko-
stämmoprotokoll , kyrkorådsprotokoll 
och skolrådsprotokoll från  tiden före 
branden m e r el ler mindre fullständigt 
bevarade i landsarkivet i Härnösand 
tillsammans med andra arkivalier ur 
Umeå stadsförsamlings  arkiv. Se vida-
re Förteckning över Umeå stadsförsam-
lings kyrkoarkiv i UmUB. 

52. Linder vol 9, dec 1846. Beskow 1952, 
nämner ej Linders bidrag till ombygg-

naden, utan uppger Blom Carlsson som 
arkitekt. Steckzén 1922, s 270, ger 
Linder ensam hela äran av ombyggna-
den, medan Lamm uppger att Blom 
Carlsson utförde  ombyggnadsritningen 
efter  Linders anvisningar, vilket är 
närmast sanningen (Plagemann 1, 1944, 
s 311). 

53. Linder vol 9, våren 1847. 
54. KS prot 31 dec 1848 § 2. 
55. KS prot 3 aug 1851 § 1. 
56. KS prot 18 jan 1852 § 1. 
57. Enligt påskrift  på ritningen. 
58. Brev från  C J F Plagemann till Doro-

thée Kindstrand från  Umeå den 5 nov 
1853 (Västerbotten, 1947, s 8). 

59. Lindholm 1937, s 15. Ombyggnaden i 
kyrkans inre faller  utanför  ramen för 
denna undersökning. 

60. Linders projekt är osignerat och oda-
terat så när som på årtalet 184 8 över 
västportalen. En utförlig  beskrivning i 
KS prot 18 jan 1852 möj l iggör attribu-
tionen. Påskrift:  "Dessein för  tillbygg-
nad och reparation af  Umeå stads kyr-
ka". Onumrerad, men förvaras  i ÖIÄ:s 
arkiv med nr U22. C G Blom Carlssons 
projekt i ÖIÄ:s arkiv nr U22. Påskrift: 
"Ritning till nytt torn och tillbyggnad 
av Umeå stads kyrka". "I nåder gillad 
d 15 mars 1853". "Lika med originalet 
af  C G Blom Carlsson 1853". Blom 
Carlssons insats framgår  klart av 
ovannämnda KS prot 18 jan 1852. 

61. Västerbottens museum, ark nr 1430. 
62. Ritning i ÖIÄ:s arkiv. Gipe, Burträsk, 

1955, s 74, anger felaktigt  Simon Ge-
ting som kyrkans arkitekt. Dennes pro -
jekt som ej godkändes återfinnes  i 
ÖIÄ:s arkiv nr B220 . 

63. Linder vol 5, 25 juni 1824. Kyrkan 
brann ner 1945. 

64. Josephson 1922, s 41; Olsson, Några 
ord om Riddarholmskyrkans järnspira 
och nygotikens genombrott i Sverige, 
1921, s 142. 

65. Lindahl, Högkyrkligt, lågkyrkligt, fri-
kyrkligt i svensk arkitektur 1800-1850, 
1955, s 66 ff. 

66. Ritning i ÖIÄ:s arkiv. Teckning 1850 
av fasaden,  (Plagemann 2, 1942, pl 56a). 

67. at förse  riket. . . 1969, s 90 f. 
68. Linder vol 9, 25 juli 1840. 
69. Umeå evangelisk lutherska miss ions -

förening,  1916, s 18 f. 
70. Ibid, s 22. 
71. Lindahl 1955, s 49. 
72. Umeå evangeliska lutherska miss ions -

förening,  1916, s 19 ff. 
73. Steckzén 1922, s 399 och 408 ff. 
74. Plagemann 2, 194 2, pl 63. Utförliga 

uppgifter  om byggnaden finns  i Brf  1815 
från  år 1828. 

75. Steckzén 1922, s 4 1 2 . Byggnaden upp-
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ges här ha tillkommit 1836, medan 
Linder berättar om hur han ombesör j e r 
byggnadens uppförande  1832 (Linder 
vol 6, 1832). 

76. Plagemann 2, 1942, pl 63. 
77. Paulsson 1, 1950, s 253. 
78. Steckzén 1922, s 413. 
79. Umeå läroverks historia 1858-1940, 

1941, s 28; Linder vol 9, 1854: "På 
hösten gaf  jag en ritning till Elementar-
scholhus i staden. " Linders skiss till 
läroverket återfunnen  i avhandlingens 
slutskede. Den skall närmare behand-
las i en kommande studie om Linders 
arkitektverksamhet. 

80. Ritningar i ÖIÄ:s arkiv nr U » — P å -
skrift:  "Ritning till nytt skolhus i Umeå. 
A Nyström. I nåder gillad 12 februari 
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nell 1946, s 23 ff. 
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78 ff. 
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§ 7. Umeå sockens skolväsen 1842-
1942, 1942, s 77. 

87. Klingspor 1892; SR prot 10 juni 1861; 
KS prot 8 sept 1861. 
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90. KS prot 28 okt 1849. 
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1857. 

118. Umeå evangelisk lutherska miss ions -
förening,  1916, s 22. 

119. Ägdes före  1876 av Umeå bryggeriak-
tiebolag som startat bryggeri omkring 
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124. Låg på tomt 193 (1889 omnumrerad till 

210), vilket motsvarar sydöstra delen 
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125. Plagemann 1947, s 15. 
126. Wiberg 1968, s 4 f. 
127. Paulsson 1, 1950, s 288 f. 
128. Plagemann 1947, s 21. 

3. PERIODEN 1863 - STADSBRANDEN DEN 
25 JUNI 1888. 

3.1 Befolkning  och näringsliv 

1. Steckzén 1922, s 373. 
2. Ibid, s 375 f. 
3. Ibid, s 378 ff. 
4. Olofsson  1972, s l O O f . 
5. Steckzén 1922, s 363. 
6. Olofsson  1972, s l 0 3 f .  Om yrkeskatego-

rierna i staden se vidare Olofsson  1972, 
s 111 f  med not. 

3. 2 Stadsplan, byggnadsordning och byggnads-
stadga 

1. Steckzén 1922, s 429 f.  Stadsplaneut-
vecklingen i Umeå har även behandlats 
av Améen, stadsbebyggelse och domän-
struktur, 1964, s 179 ff. 

2. Stadsplanen 1864 i SIA. Bestämmelser -
na förvaras  i SIA i pärm märkt "Kungl 
brev och resolutioner ang stadsplaner, 
I. " 

3. Av trycktekniska skäl har en kopia av 
stadsplanen återgivits i stället ijpr o r i -
ginalet. Kopian SIA nr K i l b. Återgi -
ven även i Améen 1964, s 184. 

4. Fastställelsebrevet i SIA se not 2 i det-
ta kapitel. 

5. Byggnadsordning för  staden Umeå den 
12 mars 1866 fastställd  af  Kongl Maj:ts 
befallningshafvande  i Westerbottens 
län. Umeå 1867. 

6. Åström 1957, s 32 f.  F ö r städerna i 
Vasa län utfärdades  BO 1800, Dessa, 
som upprättats under inflytande  från 
Stockholms BO, blev förebilder  för  BO 
i de finska  städerna från  1814. 

7. Se bl a Gardberg, pen nyantika stads-
byggnadskonsten i Abo 1800-1880, 1952, 
s 36 ff.  Översikt över finsk  stadsplane-
ring under 1800-talet i Lindahl 1965, s 
16 ff. 

8. Återgiven bl a i Linden, Städernas 
planläggning och lagstiftning  i samband 
därmed efter  1850, 1923, s 3 -4 . 

9. Lehtikanto, Monumentalbyggen och b o r -
garhus 1852-1870, 1948, s- 63 ff. 

10. Nyare Umeåtidningen 24 jan 1857, s 2. 

11. Hans Kejserliga Majestäts i nåder fast-
ställda byggnadsordning för  Nikolaistad. 
Gifwen  i Helsingfors  den 9 maj 1856. 
Wasa 1856. Vilken förlaga  Setterberg i 
sin tur använt vore intressant att veta, 
men har inte närmare studerats här. I 
v iss mån kan man vid upprättandet av 
byggnadsordningen för  Umeå 1866 också 
ha tagit intryck av det förslag  till bygg-
nadsordning som presenterades i ett 
kommittébetänkande år 1860 (Underdå-
nigt betänkande och förslag  ang en ord -
ningsstadga för  rikets städer, samt un-
derdånigt betänkande ang städernas 
byggnads-, brand- och hamnordningar, 
afgifvna  af  nådigst förordnade  komite-
rade. Sthlm 1860). 

12. Umeå BO 1866 § 4 - 6 . Vasa BO 1856 § 
35-39. 

13. Vasa BO 1856 § 35. 
14. Ur Teckningar för  belysning af  frågan 

om stadsplaner, utg av A Lindhagen 
1875. 

15. Detta stadsplanemotiv hade introduce-
rats med stadsplanen i Vänersborg 
1834 (Lindahl 1 965, s 13 ff). 

16. Vasa BO 1856 § 51. 
17. Umeå BO 1866 § 11 och § 27. 
18. Umeå BO 1866 § 27. 
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19. Tidskrift  för  byggnadskonst och ingen-
iörsvetenskap, 1859, s 65 ff.  Edel-
svärds plan behandlas utförligt  bl a i 
Paulsson 1, 1950, s 227 ff.  Se även 
Lindahl 1965, s 26. Det av Edelsvärd 
föreslagna  treledade gatusystemet för -
verkligades inte på manga ställen. Eko-
nomigator - brandgator genom kvarte-
ren återfinnes  under 1860-talet förutom 
i finska  städer bl a i ett projekt till 
Gävle 1869 (Karlström, Gävle stad, 
1970, s 185), Efter  byggnadsstadgans 
tillkomst 1874 blir motivet med ekono-
migata genom kvarteren mycket van-
ligt. Ex Gävle 1875, Jönköping 1877. 
- Differentierat  gatunät även i Kristian-
stadsplanen 1614. - I Améen, Stadens 
gator och kvarter, 1973, s 57 ff,  ges 
exempel på svenska stadsplaner med 
monumentala grönstråk och esplanader, 
vilka författaren  något förvirrande  kal-
lar "brandgator" . På den där återgivna 
stadsplanen för  Umeå 1889 (fig  41) m a r -
keras i konsekvens därmed de fyra  e s -
planaderna och grönstråket vid kyrkan 
för  "brandgator1 , medan brandgatorna i -
egentlig mening kallas tomtskillnadsgator. 
- I Svenska akademiens ordbok, 5, 1925, 
anges brandgata - smal gränd mellan 
byggnader som den ursprungliga 
betydelsen. 

20. Umeå BO 1866 §§ 50-52. Byggnads-
nämndens protokoll från  och med 1871 
bevarade i BN:s arkiv. 

21. Umeå BO 1866 § 52. 
22. Umeå BO 1866 § 45. Vasa BO 1856 § 8. 

Prydlighetsidealet fg.nns  tidigt inskri -
vet i de finska  BO (Aström 1957, s 30 f) 
samt i en del svenska BO t ex Hedemo-
ra 1798, Hudiksvall 1812. Rentzhog 
1967 redogör i kap 6 ingående för  vad 
som låg i begreppet prydlighet, och v i l -
ken vikt man i den svenska småstaden 
under 1800-talet lade vid "stadens pryd-
nad". 

23. Åström 1957, s 58 ff. 
24. Samma metod att åstadkomma en pryd-

ligare och mer representativ bebyggel-
se i centrala lägen användes i Stockholm 
redan under Johan III: s tid och detta går 
igen i Stockholms BO 1763 (Josephson, 
Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill 
år 1800, 1918, s 262 ff).  Aström 1957, 
s 328 not 8, påpekar inflytandet  där i -
från  på BO i de finska  städerna år 1800 
och 1814. 

25. Åström 1957, s 59. 
26. Vasa BO 1856, bl a § 23-24, 59 och 65-

66. 
27. Herlitz 1922, s 280 f. 
28. Selling, Esplanadsystemet och Albert 

Lindhagen, 1970, s 19. 
29. Ur Betänkande från  Stockholms stads-

planekommitté 1866. Citerat av Li l ien-
berg, Svenska stadsanläggningskonsten 
under de senaste 50 åren, 1912, s 58. 

30. BS § 12. 
31. Ibid. 
32. Teckningar för  belysning af  frågan  om 

stadsplaner, 1875. C f n o t l 4 . 
33. BS § 14, mom 2. 
34. Linden 1923, s 9 ff. 
35. Motion i STFM av rektor J Johansson, 

behandlad i BN:s prot 22 mars och 16 
okt 1877. Kommitténs förslag  presen-
terat i STFM 27 mars 1879. 

36. "Karta öfver  Umeå stads planlagda o m -
råde med derå uppförde  byggnader, 
jemte förslag  till de delar deraf,  som 
till ny stadsdel hänföras  bör; plankar-
tan kopierad och byggnaderna inmätte 
år 1877 af  A F O Cederberg, capten 
vid Väg och Vattenbyggnadskorpsen". 
Gillad 20 febr  1879. SIA nr K 13. F r å -
gan behandlades upprepade gånger i 
BN:s prot 1876-1879. 

37. Byggnadsordning för  staden Umeå den. 
10 febr  1875 fastställd  af  Kongl Maj:ts 
befallningshafwande  i Westerbottens 
län. Umeå 1875. 

38. Umeå BO 1875 § 44. 
39. Bl a STFM prot 13 juni 1879 samt 10 

febr  1882. 

3. 3 Den privata miljön 

1. Umeå BO 1866 § 17. Bestämmelsen 
togs ej in i BO 1875, eftersom den då 
fanns  i BS § 19. Om tomtdelning i stä-
der i äldre tider se Prawitz 1954, s 
45 ff. 

2. Förbud mot obebyggda tomter: Umeå 
BO 1866 § 22, 1875 § 21 och Vasa BO 
§ 12 f.  - Stängselskyldighet: Umeå BO 
1866 § 23. 1875 § 22 och Vasa BO § 64. 

3. Umeå BO 1866 § 26. Upprepades som 
norm för  gamla stadsdelen i BO 1875 § 
25; för  de nya skulle BS gälla. 

4. BS § 23. När metersystemet infördes  i 
Sverige, ändrades alla måttuppgifter 
i BS efter  beräkningsgrunden 1 fot  = 3 
dm. Detta fastslogs  i KK 18 april 1884. 

5. BS § 26 samt § 34. Med KK 18 april 
1884 infördes  ändringar i BS, som bl a 
innebar ökad byggnadsrätt för  stenhus 
på hörntomt och rätt att vid beräkning 
av tillåten byggnadsyta i vissa fall  t i l l -
godoräkna sig grannens gårdsrum. Änd-
ring i Umeå BO 17 jan 1878 mildrade 
BS:s krav på brandmur: Med "stark r e -
vetering eller beklädnad af  tegel med 
rappning" fick  en byggnad läggas så nä-
ra tomtlinjen som 0, 9 m. 

6. Umeå BO 1866 § 27. Bestämmelsen om 
uthusens placering i gamla stadsdelen 
troligen inte ny, utan redan hävdvunnen. 

7. SIA nr K 13: "Karta öfver  Umeå stads 
planlagda område med derå uppförde 
byggnader jemte förslag  till de delar 
deraf,  som till ny stadsdel hänföras 
bör . Plankartan kopierad och byggna-
derna inmätte år 1877 af  A F O Ceder-
berg " . "Gil las. . . den 20 februari  1879. 
På nådigaste befallning.  . . " 

8. Steckzén 1922, s 443 f. 
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9. 

10, 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

23. 
24. 

25 

26 

27 

Noter till ss 6 8 

Cf  Forsgren 1932, s 41. 
BN:s prot. Btst för  kaj: 30 jan 1879; 
för  magasin t ex 29 nov 1878. 
Enligt stadsplanen 1879. De gamla går -
darna på Malmen ej medräknade. 
Umeå BO 1866 § 21. Paragrafen  ö v e r -
togs oförändrad  i BO 1875 § 20. 
Liunggren G. Karta öfver  staden Umeå 
med dertill hörande egor . . . upprättad 
år 1857 af  Gustaf  Liunggren. 
BN:s prot 26 nov 1875. Kartan ej åter-
funnen. 
Cf  lantmätare C H Huldts förteckning 
över tomtägare 1889. Komplettering 
av denna med uppgifter  ur man-
talslängden 1888 utförd  av Jörg Lind-
ner. 
Rektor J Johansson btst 20 okt 1876 och 
22 mars 1877 tomt nr 244 (nuv kv Dom-
herren 1 + 2). 
Uppgifter  om köp hämtade ur fastighets-
boken. 
Vasa BO 1856 § 63 b. Släta knutar r e -
kommenderas. I § 66 stadgas om färg-
sättning av husen. 
Umeå BO 1866 kap 4. 
Umeå BO 1866 § 38 "Alla vindar öfver 
nybyggda såväl boningshus som uthus 
skola vara så rymliga, att höjden från 
golvet till takfoten  utgör minst 2 fot, 
samt göras ljusa medelst anbringande 
af  fönster,  takkurar el ler glaspannor". 
BS § 28, mom 2. 
Tillägg till Umeå BO 1875 § 33, fast-
ställt 9 maj 1879. 
Umeå BO 1866 § 47 och § 50 f. 
BN:s prot fr  o m 1871 förvaras  i BN:s 
arkiv. De därtill hörande ritningarna 
till byggnader på brandområdet depone-
rade i Västerbottens museum, ark nr 
D 304-549. Ritningar från  1870-80-ta-
len till byggnader utanför  brandområ-
det återfinnes  under resp fastighet  i 
BN:s ritningsarkiv. Ritningar till rivna 
byggnader utrensas och flyttas  till s ä r -
skilda lådor med rubriken "Inaktuella 
ritningar" samt till källararkivet i stads-
huset. 

Bl a BN:s prot 25 nov 1871 och 26 juni 
1875. 
T ex boningshusen på tomt nr 33 (btst 
11 mars 1875), 52 (btst 4 mars 1885), 
68b (btst 15 okt 1875), 96b (btst 26 okt 
1876). 
Enkelstugutypen vanlig för  bagarstugor 
och mindre boningshus. T ex på tomt 
nr 14 (btst 2 juni 1880) och 100 b (btst 
7 juli 1886). Korsbyggnaden, med fyra-
rumsplan, mindre vanlig. Dock t ex på 
tomt nr 125 (btst 30 april 1875). En in-
tressant typritning för  denna byggnads-
form,  signerad av Erik Holmström i 
januari 1881 (nr D 538), v isar ett två-
familjshus  med identiska lägenheter i 
två vaningsplan med två rum, kök och 
trapphus kring en central spismur, 

d v s samma plan som senare egnahems-
husen ofta  hade (cf  Så renoveras torp 
och gårdar där denna plantyp kallas 
"villaplan"). I Västerbotten var kors -
byggnaden särskilt vanlig i trakten 
kring Asele i södra länsdelen. Den fö-
rekom på 1870-talet bland mindre bygg-
nader också i Sundsvall (Paulsson 2, s 
409). 

28. Herrgårdsplan, 6-rumsplan eller karo-
linsk plan. Se t ex boningshusen på 
tomt nr 66 (btst 19 aug 1878), 121 (btst 
29 jan 1880) och 200 (btst 23 mars 1880). 

29. T ex boningshusen på tomt nr 102 (btst 
18 juni 1884), 135 (btst 12 maj 1 876) 
och 200 (btst 19 jan 1887). 

30. Cf  kap 2. 3 not 37. Huvudbyggnaden på 
tomt nr 283-284 (kv Köpmannen) flytta-
des 1887 från  Ytterhiske och byggdes 
om efter  en ritning av C F r Sandgren. 

31. Olofsson  1972, s 120. Gejvall, 1800-
talets stockholmsbostad, 1954, s 211 
och 217 f. 

32. T ex uthusen på tomt nr 102 (btst 18 
nov 1884) och på O Carlssons tomt i 
Amerika (btst 18 april 1876). 

33. Stående t immer känt från  Slöjdskolan 
från  1878 och boningshuset pa kv Slöj-
daren 2 uppfört  efter  btst 16 maj 1882. 

34. Färgare C Sandbergs maskinhus btst 
juli 1879. 

35. Petterssonska stenhuset btst 2 mars 
1887. Se även Eriksson, C Fr E Sand-
gren, 1963, s 10. Där ifrågasätts  om 
huset hann uppföras,  men så var fallet. 

36. Umeå BO 1875 § 30. 
0 

37. Astak t ex före  ombyggnad av bonings-
husen på tomt nr 39 (btst 13 mars 1882), 
63 (btst 1 juni 1888) och 129 (btst 23 
mars 1880). 

38. Schweizertak t ex boningshuset på tomt 
nr 200 (btst 23 mars 1880). 

39. BS 1874 § 29. 
40. Umeå BO 1875 § 42. 
41. Morin, Le solei l de minuit, 1881. Cit 

1 Plagemann 1, 1944, s 310. 
42. Lövsågade dekorationer, "snickargläd-

j e " , för  verandor på boningshusen på 
bl a tomt nr 22 (btst 19 aug 1884), 127 
(btst 2 febr  1887), 200 (btst 15 april 
1884), 96 a (btst 1 juni 1888) och pack-
huset (btst 28 april 1886). 

43. Ytterl igare exempel på boningshus med 
renässanspaneler: tomt nr 33+34 (btst 
17 jan 1883 och 147 (btst aug 1887). 

44. T ex tomt 147 (btst aug 1881), 199 (btst 
mars 1884), 202 (btst 19 jan 1887). 

45. T ex boningshuset på tomt nr 121 (btst 
29 jan 1880). 

4 6. Förstugor och utvändiga trapphus på bo -
ningshus på t ex tomt nr 94 (btst 16 
april 1879), 131 b (btst aug 1876), 153 
(btst 6 juni 1880). 

47. Kongl Maj:ts nådiga helsovårdsstadga 
för  riket, 1874, § 1 7 - 1 9 ; Umeå BO 
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1866 § 29 och 1875 § 28. 
48. Uthus av denna typ t ex på tomt nr 73 

(btst 26 jan 1878) och 101 b (btst 8 ap-
ril 1876), Uthus med utbyggt ändparti 
t ex på tomt nr 200 (btst 18 mars 1884) 
och 202 (btst 1882). 

49. Uppgifter  om arkitektutbildningen vid 
konstakademien och Tekniska högsko-
lan hämtade ur Svensk uppslagsbok. 

50. De tekniska elementarskolorna fick  nya 
gemensamma stadgar 1877. Bäst var 
undervisningen i byggnadskonst utbyggd 
vid skolorna i Norrköping och Malmö 
(Hellgren, Högre tekniska läroverket i 
Norrköping 1857-1957, 1958, s 68 f; 
Starck, Tekniska elementarskolan i 
Örebro 1857-1907, 1908, s 34). 

51. Wollin, Från ritskola till konstfacksko-
la, 1951, s 78, 132 och 272 f. 

52. Se t ex Katalog öfver  Slöjdskolans i 
Stockholm bibliotek. . . , 1877,^ s 288 ff. 
Under rubriken "Arkitektur" återfinnes 
176 titlar på arkitekturhistoriskt eller 
byggnadstekniskt inriktade planschverk, 
förlageböcker  och tidskrifter  i ämnet, 
många av tyskt eller engelskt ursprung. 

53. Steckzén, Scharinska firman 1 824-1 924, 
1924, s 54. 

54. Erik Lindmark se Umeå fastighetsäga  -
reförening  50 år, 1952, s 30. 

55. Enligt byggnadslovshandlingar och BN:s 
protokoll 1871-1888. 

56. Uppgifter  om Pettersson ur kyrkboken; 
BN:s protokoll 17 augusti 187 2, samt 
från  dottern fru  Stigenmark, Norra 
Strömbäck, Umeå. Vid Slöjdskolan lär -
de han sig även bildhuggeri. Pet ters -
sons signatur (GAP) återfinnes  på över 
hundra byggnadsritningar i Umeå BN:s 
arkiv mellan 1874 och 1888. 

57. Wollin 1951, s 126. 
58. BN:s prot 1871-88. 
59. Sveriges bankmatrikel 1891, 1891, s 

353; Enander, Västerbottens läns hus-
hållningssällskaps historia 1814-1914, 
1933, bl a s 148; Lindgren, Västerbot-
tens läns sparbank, 1929, s 54 f.  Mång-
bergs signatur återfinnes  på ca 30 r i t -
ningar i BN:s arkiv 1876-88. 

60. Btst 9 maj 1877. Syns tydligt på pano-
ramafotografi  över Umeå 1879 och på 
J O Högstadius' oljemålning över Umeå. 

61. Btst 5 nov 1878. 
62. Uppgifter  om Sandgren från  kyrkboken 

samt genom korrespondens 1962-65 
med dennes son, kassör Viktor Sand-
gren, Stockholm. Sandgrens liv och 
verksamhet skildrad av mig i Väs ter -
botten 1963, s 1 -16 och 1965, s 130-
14 9. Sandgrens signatur ( C F r Sand-
gren) återfinnes  pa ca 60 ritningar i 
BN:s arkiv 1881-88. 

63. Uppgifter  om Nordqvist från  kyrkboken 
samt från  fil  dr Göran Alm, Stockholm. 
Nordqvist var enl elevkataloger inskri -
ven vid skolan åren 1875, 1876 och 1877. 

64. Cf  kap 2.1, not 14. Skolans protokoll 

och handlingar förvaras  i Dragonsko-
lans arkiv, Umeå. Se även intervju med 
fabrikör  Otto Wretling utförd  1963 
(DAUM). 

65. Btst 4 juni 1880. Såldes sedan till hand-
landen C J Andersson. Brann ner 1888. 

66. Björklunds gård låg på kvarteret Ask 1 
( f  d tomt 171), blev landshövdingebo-
stad efter  branden, senare "soldathem", 
nu rivet, Btst 21 febr  1882. - C J An -
derssons på tomt 147 (brann 1888). Btst 
12 aug 1881. - Bäcklunds gård, där 
även landstinget och läns sparbanken ha-
de lokaler, låg på tomt 33 och 34 vid 
Storgatan (brann 1888). Btst för  ombygg-
naden 17 jan 1883. Akvarell av gården 
efter  ombyggnaden återgiven i Lindgren 
1929, s 36. - Gästgiveriet låg på tomt 
82 a - b (brann 1888) och drevs av post i l -
jon J Forsberg , Btst för  ombyggnaden 
5 april 1882. - Byggnadsritningar ti l l 
dessa byggnader i Västerbottens muse -
ums arkiv. 

67. Btst 16 maj 1882. 
68. Ritade bl a Eksjö kapell (Alm, Enkel 

men värdig, 1974, s 83). 
69. Ullbergs boningshus och uthus på tomt 

nr 41. Btst 29 april 1887. - Tull förval-
tare F r Fl iesbergs boningshus tomt nr 
65. För denna ombyggnad utförde  Sand-
gren en hel rad alternativa förslag,  av 
vilka det återgivna beviljades byggnads-
tillstånd den 5 jan 1887. - Skollärare H 
Glas'boningshus låg på tomt 152. Btst 
för  ombyggnaden den 1 april 1885. 

70. Tomt nr 65. Btst 2 juni 1887. Ritningen 
senare förkommen. 

71. Se not 35 i detta kapitel. Kunde hjälp-
ligt renoveras efter  stadsbranden och 
fungerade  som bl a byggnadskontor tills 
det nya rådhuset stod klart 1892. 

3.4 Den offentliga  miljön 

1. Umeå BO 1866 och 1875, k a p i . 
2. Behandlad bl a i BN:s prot 7 och 10 okt 

1876. Axe l Fredr ik Oscar Cederberg 
(1837-1913) var väg- och vattenbygg-
nadsingenjör, som slutade som r iks -
dagsman och tf  landshövding. Han bygg-
de 1871 gården Tomtebo vid Tavlesjöns 
södra ände. Självbiografi  i manuskript 
hos sonen Agnar Cederberg. Delvis ren-
skriven, en kopia i VMU. 

3. Gatuarbetena kan följas  i BN:s proto -
koll 1876-1888. Bl a 14 maj 1880 § 2, 
17 juli 1883 och 2 juni 1887. 

4. BN:s prot 18 mars 1882 samt 19 aug, 
18 sept och 18 nov 1884. Citat ur BN:s 
prot 18 nov 1884. Enligt traditionen 
skall dock rabatt ha anlagts utmed bygg-
naderna vid Storgatans västra del (nuv 
Storgatan 31-33). 

5. Esplanadernas profil  enl beslut i STFM 
12 dec 1879 samt okänt datum 1884 (cf 
BN:s prot 19 aug 1884). 

6. Nord Mus, Kulturhistoriska undersök-
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7. 
8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15 

16 

17 
18. 

19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 
26 
27 

28 
29 

Noter till ss - 1 8 

ningen. Umeå kaps I. 
Umeå BO 1866 och 1875 § 14. 
I BN:s prot 19 jan 1882 redovisas utred-
ning av A F O Cederberg 1881, ang ga-
tornas anläggning. Han anser fältsten 
(kullersten) endast lämpligt på hårt tra-
fikerade  gator, men eftersom sådana 
nästan saknas i Umeå, föres lår  han i 
stället makadamisering. Bil l igare i an-
läggning, men dyrare i underhåll. Ga-
torna måste schaktas vart femte  år, 
men den kostnaden betalas av att de av-
schaktade massorna kan säljas som 
jordförbättringsmedel  ( ! ) . Rännstenar-
na bör stensättas, men absolut ej trot-
toarerna. I BN:s prot 2 juni 1887 omta-
las att Enkehusgränden mellan Storga-
tan och Sjögatan skall stenläggas. 

Se BN:s prot 4 nov 1885 § 3. Plan för 
gatuarbeten i östra stadsdelen av G A 
Pettersson och lantmätare Huldt p re -
senteras i detalj i BN:s prot 2 juni 1887. 
Citat ur motion i STFM 14 nov 1879. 
STFM hade 1880 beslutat stensätta vissa 
gator i centrum, men beslutet revs upp 
efter  Cederbergs utredning och man 
övergick till makadamisering. 
Umeå BO 1866 och 1875 § 3. 
Steckzén 1922, s 434. 
BN:s prot bl a 22 mars 1877, 16 maj 
1879 och 6 dec 1882. Samt Steckzén 
1922, s 436. 
Tingshuset btst 22 mars 1877. Arkitekt 
okänd. Revs på 1950-talet. 
Bankhuset btst 30 juli 1877. Står ännu 
kvar (Storgatan 34), kallas "Smöras -
ken" p g a sina rundade hörn. Se vidare 
Eriksson, Hus med historia i Umeå, 
1974, s 229. 
Heimbiirger, Telegrafverkets  fastighe-
ter. (Svenska Telegrafverket,  4, 1953, 
s 405 ff). 
Steckzén 1922, s 448 f. 
Annons i Umebladet. 
BN:s prot 26 april 1877. 
Enligt text av C Fr Sandgren på baksi-
dan av ett fotografi  av kyrkan. Väster -
bottens museum, ark nr 1430. 
BN:s prot 7 april 1E BS § 30. 
Klingspor, Några anteckningar rörande 
Umeå kyrka, 1894, s 3. 
Uppgifter  om missionshusets ombygg-
nad hämtade ur Umeå evangelisk luther-
ska missionsförening  1876-1916, 1916, 
bl a s 24 och 27. 
Btst 30 juli 1877. Ritningen förvaras 
bland BN:s deponerade ritningar i V ä s -
terbottens museums arkiv, nr D 469. 
Lindahl 1952, s 56. 
Umeå läroverks historia 1941 ; s 20 ff. 
Olofsson  1972, s 149. Elevantalet se 
Umeå läroverks historia 1941, s 23. 
Ibid, s 30. 
STFM tillsatte den 21 mars 1864 en 

byggnadskommitté för  gymnastikhuset. 
Dess protokoll och handlingar bevarade 
i läroverkets arkiv, Östra gymnasie-
skolan, vol F II a:2. Uppgifter  om gym-
nastikhuset hämtade ur protokollen: 
3 april , 26 juli, 5 och 17 nov 1864. 
Byggnaden uppfördes  under år 1865. 

30. ÖIÄ:s arkiv utan nr. Påskrift:  "Ritning 
till gymnastikhus i Umeå uppgjord 1862 
af  A R Hörnell, lieutenant. " 

31. Svenska folkskolans  historia 3, 1942, 
s 4 09 ff. 

32. Grafström A A, Til l den studerande 
ungdomen vid Umeå högre Elementar-
läroverk den 6 nov 1865, 1866, s 22. 
Citat i Umebladet 17 okt 1892, s 2. 

33. Umeå läroverks historia 1941, s 32. 
Där återges artikel av rektor Johan 
Johansson själv ur Läroverkets å r s re -
dogörelse 1899-1900 med titeln "Nya 
läroverksbyggnader 1888-1900". Inne-
håller även tillbakablick till omkring 
1878. 

34. Kungl Maj:ts nådiga stadga för  rikets 
allmänna läroverk 1878, § 128 mom 2. 

35. Kommitté för  att undersöka möjligheten 
att utvidga skolhuset tillsattes av STFM 
jan 1879. 

36. Umeå läroverks historia 1941, s 32. 
37. Steckzén 1922, s 417 ff,  redogör ingå-

ende för  tomtfrågan. 
38. Byggnadskommitténs protokoll och 

handlingar samt de flesta  därtill höran-
de byggnadsritningarna förvaras  i Läro -
verkets arkiv, Östra gymnasieskolan, 
Umeå (Kaps F II a : l ) . V issa till ärendet 
hörande ritningar befinner  sig (1975) i 
Mimerskolans arkiv, se vidare nedan. 
Ett sammanförande  av samtliga projekt 
till samma arkiv har diskuterats. Kom-
mitténs första  sammanträde 16 mars 
1881. Läroverkskollegiet tog också ak-
tiv del i planeringen av skolhuset: se 
protokoll i "Umeå högre allmänna läro-
verks protokollsbok från  juni 1874 till 
19 juli 1890" (Läroverkets arkiv A I a:5). 

39. Byggnadskommitténs prot 7 dec 1883. 
40. Umeå läroverks historia 1941, s 32 f. 
41. Byggnadskommittén prot 28 mars 1884. 

Se även STFM prot 8 febr  1884. Biskop 
L Landgren presenterade ett eget för-
slag till Umeå läroverk. Domkapitlets 
agerande väckte stor bitterhet i Umeå. 
Frågan behandlades i tidningen Wester -
botten den 12, 15, 19, 22 och 26 febr 
1884. Som Landgrens rådgivare hade 
rektorn vid Härnösands läroverk funge-
rat, och denne anklagades nu för  m i s s -
unnsamhet. 

42. Kumlien vägrade att omarbeta ritning-
arna (Brev från  Kumlien till kommittén 
dat 3 och 23 maj 1884). 

43. Läroverkskollegiets prot 12 maj 1888. 
o 

44. Aman 1962, s 19; Läroverksstadgan 
1878 § 126. 

45. Ritningar till och brev om följande  läro -
verkshus finns  i läroverkets arkiv, Ös -
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Noter till ss 1 - 1 

tra gymnasieskolan: Falun, Halmstad, 
Jönköping, Karlstad, Kristianstad, 
Malmö, Nyköping, Uppsala, Vaners-
borg och Västervik. Dessutom brevväx-
ling med rektorerna för  läroverken i 
Gävle, Skara och Norrköping. 

46. Sil jeström, Inledning till sjcol-arkitek-
turen 1856, s 53. Se även Aman 1962, 
s 9. 

47. En redogörelse för  förarbetena  och de 
faktorer  som varit avgörande för  beslu-
ten ger rektor Johansson själv i ett 
brev till biskop Landgren dat 8 mars 
1884 (Kaps F II a : l ) . Den stora aulan i 
projektet föranleddes  av att "staden 
saknar stor sal för  konserter och före-
drag" . Gymnastiksalen 61, 2 x 46, 8 fot 
ansags för  liten. 

48. A Kumlien konsulterades redan våren 
1879 ang det gamla skolhusets ev o m -
byggnad. Efter  besök på platsen hade K 
bedömt detta som omöjligt och rekom-
menderat nybyggnad (se ovan). Rit-
ningserbjudandet se byggnadskommit-
téns prot 23 april 1881. 

49. Kumlien se bl a Cornell 1946, s 181 f. 
50. Paulsson 2, 1950, s 471 f. 
51. Byggnadskommittén^ prot 16 mars 1881. 

Norra latin se bl a Aman 1962, s 20, 
Josephson 1922, s 64 och Cornell 1946, 
s 177. Samtliga projekt bevarade i lä -
roverkets arkiv, dels i Östra gymnasie-
skolan, dels i Mimerskolans arkiv. Rit-
ningarna är onumrerade, men oftast 
signerade och daterade. 

52. STFM 29 nov 1881. Ändrat byggnads-
program se läroverkskollegiets prot 
22 nov 1881. Grundundersökning utförd 
av byggmästare Hallström, Stockholm. 
Se byggnadskommitténs prot 23 juli 
1881 och 6 okt 1881. 

53. Nordqvists yttrande dat 22 aug 1881 se 
byggnadskommitténs prot 6 okt 1881. 

54. Byggnadskommitténs prot 25 juli 1882. 
55. Byggnadskommitténs prot 15 aug 1882. 
56. Atta arbetsritningar till Kumliens läro -

verkshus förvaras  (1975) i Mimersko -
lans arkiv. Utförda  på väv, signerade 
"Stockholm i november 1883 Ax & Hj 
Kumlien". Här finns  även förslag  till 
grund och dränering, sign jan 1884 av 
Ä F Svensson Örnsköldsvik (i bunden 
volym) samt 4 ritningar till värmean-
läggningen, sign 15 jan 1884 av Kockums 
mekaniska verkstads AB Malmö. 

57. Umebladet 9 aug 1894. 
58. Åman 1962, s 19. 
59. Cf  litt angiven i not 51 i detta kapitel. 
60. Åman 1962, s 14; Paulsson 2, 1950, s 

427. 
61 Umeå elementarläroverk för  flickor  -

Umeå kommunala flickskola.  Redogö-
re lse för  läsåret 1938-1939, 1939, s 
4 ff.  Btst för  verandan den 2 sept 1885. 
Ritning i BN:s arkiv, VMU; Brf  25956. 

62. Svenska folkskolans  historia 3, 1942, 
s 103 f  och 346 ff.  Se även Klingspors 

historik över folkskoleväsendet  i Umeå 
i Umebladet 3 nov 1892. 

63. SR prot 22 febr  1868 samt KS prot 25 
maj 1873. Reglementet uppgjort efter 
förlaga  från  Domkapitlet i Härnösand. 

64. Olofsson  1972, s 147; Klingspor 1892. 
65. Olofsson  1972, s 151. 
66. Tillkom efter  motion i riksdagen 1862-

63. Normalritningar till folkskolebygg-
nader 1865 och 1878 se Svenska folk-
skolans historia 3, 1942, s 239 ff  och 
Aman 1962, s 1 0 f. 

67. Normalritningar 1865, s 6 och 5. 
68. Normalritningar 1878, s 7. 
69. Svenska folkskolans  historia 3, 1942, 

s 240 f. 
70. KS prot 5 mars 1865. 
71. Osignerad och odaterad ritning i KA. 

Påskrift:  "Förs lag till en flickskola  i 
Ume stad". 

72. KS prot 5 mars 1865. Linder nämner 
ingenting om flickskolan  i sin dagbok. 
Handstilen liknar Linders. 

73. SR prot 23 okt och 11 nov 1874 samt KS 
prot 8 nov 1874. 

74. SR prot 2 mars 1885. Ritning av G A 
Pettersson i BN:s arkiv. Deponerad i 
Västerbottens museum,arkiv nr D 434. 

75. Klingspor 1892. Enl skolrådsprot 21 
aug 1866 avstyrktes där STFM:s förslag 
att lägga småbarnsskolan i gamla te le -
grafhuset,  men detta gick ändå igenom. 
Några klasser undervisades även i än-
kehuset. 

76. SR prot bl a 22 maj 1888 och KS prot 3 
juni 1888. 

77. Skisser betecknade "alt C" signerade 
av C Fr Sandgren i maj 1888 samt ren-
ritade huvudritningar från  juni 1888, av 
vilka fasaden  här återgivits (KA). 

78. Åman 1962, s 12; Paulsson 2, 1950, s 
475. Sandgren ritade även ett monumen-
talt folkskolehus  "i grekisk st i l " 1891 i 
Lycksele (Eriksson 1965, s 133 f). 

79. Folkskoleseminariet i Umeå. Redogö -
re lse för  läsåret 1926-1927, 2, 1927, 
s 3 f.  Kapitel av rektor N H Nyman om 
nya seminariebyggnaden med tillbaka-
blick på seminariets äldre lokaler. 

80. Citat ur BN:s prot 17 jan 1880. 
81. BN:s prot 6 okt 1881. Kostnaden se Ny-

man 1927, s 5. 
82. Tidskrift  för  byggnadskonst och ingen-

iörsvetenskap, 1867, s 107 ff  samt pl 
XXI-XXII . Se även Paulsson 1, 1950, 
s 258 f. 
.. TT25 

83. OIA:s arkiv nr . Endast d ispos i -
tionsplan, grundplan, sektioner, gavel -
fasad,  och uthusbyggnader. Övriga r i t -
ningar förvaras  i byggnadsstyrelsens 
lokalkontor i Umeå. 

84. Material i form av protokoll och b r e v -
växling mellan arkitekten och byggnads-
kommitté finns  med säkerhet i domka-
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Noter till ss 1 1 

pitlets arkiv. Ej genomgånget. 
85. Nyman 1927, s 5 f. 
86. Olofsson  1972, s 506 och 486. 
87. Slöjdskolans verksamhet se Enander 

1933, bl a s 143 ff  och 254. 
88. Ritningar i BN:s arkiv. Btst 15 okt 1878. 
89. Ekberg se Wollin 1951, s 147, 224, 272 

och 367. Ekberg gav ut "Kortfattad  lä-
robok i byggnadsformlära".  Sthlm 1898 
och "Lärobok i allmän husbyggnadslära". 
Sthlm 1898. 

90. Västerbottens läns hushållningssällskaps 
handlingar 1895, s 21: "Slöjdskolehuset 
har under året undergått en grundlig r e -
paration i det hela den yttre revetering-
en, vilken visade sig ohållbar, bortta-
gits och huset försetts  med brädbekläd-
nad, vilken anbringats på så sätt att ett 
3 tums lager torr s k klyfspån  packats 
emellan brädbeklädnaden och väggen för 
att ersätta diktning, vilken ej kunde ut-
föras  emedan husets byggnadssätt och 
den inre reveteringen lade hinder där -
emot. " (Ur årsberättelsen). 

91. Åman 1970, s 65. 
92. Wawrinsky 1 906, tabell. 
93. Landshövding af  Donner 1794, citerad i 

Wawrinsky 1906, s 9 1 0 . 
94. Wawrinsky 1906, s 295 och 912. Om-

byggnaden drog en kostnad på 5850 Rd. 
Ritningar och andra handlingar till o m -
byggnaden ej återfunna.  Landstingets 
arkiv låg inrymt i Bäcklundska garden 
(tomt nr 33-34), som brann ner 1888. 
Enligt W skedde påbyggnaden först  s e -
dan Västerbottens läns landsting inrät-
tats, men märkligt nog nämns inget där -
om i landstingsprotokollen för  år 1863. 
Uppgiften  att påbyggnaden genomfördes 
detta år styrks av medicinalstyrelsens 
statistik, enligt vilken antalet vårdplat-
ser vid Umeå lasarett mellan åren 1862 
och 1863 steg från  16 till 34 (Sundhets-
kollegii underdåniga berättelse 1862,tab 
33 och 1863.tab 31). 

95. Landstingsprot 1866, s 20 ff. 
96. Ritning till flygelbyggnaden  1865 i ÖIÄ:s 

arkiv nr P U 2 2 Obduktions salen se Waw-
rinsky T '1906, s 912 f. 

97. Wawrinsky 1906, s 913. 
98. Ibid, s 295 f. 
99. Steckzén 1922, s 426 f. 
100. Ibid, s 425 f. 
101. Ritning i BN:s arkiv deponerad i Väster -

bottens museums arkiv nr D 522. Btst 
till ombyggnaden 20 febr  1883. Ritningen 
visar inte hur bred byggnaden var . 

4. PERIODEN FRÅN STADSBRANDEN DEN 
25 JUNI 1888 TILL OMKRING 1895. 

4. 1 Stadsbranden 

1. Uppgifterna  om stadsbranden är där ej 

annat anges hämtade ur Olofsson  1972, 
s 1 -15 . 

2. Olofsson  1972, s 49. KB:s femårsbe-
rättelser 1886-1890, s 7. 

3. Olofsson  1972, s 9. Listor över utbeta-
lade brandskadeersättningar ur Städer-
nas allmänna brandstodsbolag återfin-
nes i volym märkt "Registratur. Åtgå-
ende skrifvelser  1888. Bi lagor till luif-
vudbok 1888" (Stadsarkivet, Stockholm). 

4 . Enl KB:s femårsberättelser  1886-1890, 
s 7, beräknades antalet hemlösa till ca 
2.300, men Lindner 1973, s 8, uppger 
att mantalslängden från  slutet av år 
1888 tar upp endast 1.761 personer på 
brandområdets tomter, vilket dock fö-
refaller  väl lite. Kanske har utflytt-
ning skett mellan branddagen och årets 
slut. 

5. Barackernas lägen beskrivs i Nödhjelps-
och inqvarteringskommitténs prot 30 
juli 1888 § 2. Material se "Räkningar 
öfver  verkställda reparationer å barack-
byggnaderna lemnade af  kapten J P 
Grubbström 5 .11 .1890" . Brädfodringen 
av barackerna utfördes  av snickarmäs-
tare B M Strömsöe (DK Ämneshand-
lingar. Doss ier 107-108. F:36) . 

6. Ritningar till änkehuset på kv Kronbo-
den i BN:s arkiv. Sign C F r Sandgren. 

7. Kallas Gamla sadelmakeriet. Skall enl 
kommunfullmäktigebeslut  renoveras 
och bevaras. 

8. Eriksson 1972, s 582 f. 
9. Olofsson  1972, s 92. De många provi -

soriska byggnaderna se BN:s prot 1888-
1890. 

10. Sundsvalls br^nd och återuppbyggnad 
behandlas av Aman, Sundsvall - stads-
branden och stenstaden, 1964, s 211-
220. En utställning med titeln "Efter 
branden - 90-talsarkitektur i Sundsvall 
och Umeå" arrangerades 1968 av Sunds-
valls museum och Västerbottens muse-
um (Eriksson & Höglund, Efter  bran-
den). 

4. 2 Befolkning,  näringsliv och ekonomiska 
Törhällanden under ateruppbyggnadstiden. 

1. Historisk statistik för  Sverige. Befolk-
ning.1955, s 16 f,  tab A 12. 

2. Nordin & Sjöberg, Inflyttningen  till 
Umeå stad 1885-1896, " l971, s 16 ff. 

3. Bäcklund, Helander & Ström, Inflytt-
ningen till Umeå stad åren 1897-1898, 
1972, s 6. 

4. Olofsson  1972, s i l l . 
5. Nordin & Sjöberg 1971, s 15. 
6. Btst 11 dec 1896. Anlades på S jös tröms-

gärdan vid älven (nuv kv Laxen nr 32). 
Snickerifabriken  av sten ännu kvar (1975), 
sammanbyggd med modernt trämagasin. 
Verksamheten flyttades  senare till So-
fiehem (Olofsson  1972, s 105 f). 
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7. Olofsson  1972, s 105. 
8. Ibid, s 20 och 31. 
9. Ibid, diagram s 43. 
10. Ibid, s 49 f  och s 64. 
11. Ibid, s 9. 

4 . 3 . Stadsarkitekt och stadsingenjör. 

1. STFM prot 26 juni 1888. 
2. Olofsson  1972, s 42. 
3. Instruktionen återfinnes  bland handling-

ar till BN:s prot 7 sept 1888. 
4. Umebladet 3 sept 1888. Bland de sökan-

de var arkitekt Gustaf  Hermansson. 
5. Svenskt porträttgalleri, 20, 1901, s l 0 8 

samt manuskript av änkan E Lindström, 
F O Lindströms liv och verk. Uppgifter 
även om Lindström från  artiklar i t id-
ningar och tidskrifter  med anledning av 
hans 60-årsdag och hans död. För teck -
ning över kända arbeten av F O Lind-
ström se bilaga 2. Jag hoppas kunna 
återkomma med en fylligare  uppsats om 
arkitekten vid ett senare tillfälle. 

6. Lindströms skrivelse den 5 okt 1888 
upptogs av E O Mångberg som egen m o -
tion i STFM 12 okt 1888. 

7. BN:s prot 2 nov 1888 och STFM 21 dec 
1888. 

8. Se BN:s prot 1888-1891. Isht kv F o r s e -
te 4, Vidar 1 och Idun 1. I det sistnämn-
da ärendet, den s k Moritzska gården, 
vi l le Lindström inte ti l lmötesgå dispo-
nent Moritz ' krav att få  lägga bostads-
delen av sin byggnad indragen från  Skol-
gatan. Alla hus borde enligt gällande 
förordningar  uppföras  i tomtlinjen mot 
gatan. BN följde  inte stadsarkitektens 
yttrande utan beviljade Moritz undantag 
från  bestämmelsen. 

9. Olofsson  1972, s 117. Kajen efter  för-
slag av landshövding Lars Berg (BN:s 
prot 10 okt 1889). 

10. Även återgiven i Umebladet. 
11. Olofsson  1972, s 54. 
12. STFM 11 okt 1889. 
13. Motion av B Oxehufvud  i STFM 5 dec 

1889. 
14. Skrivelse från  Lindström till STFM upp-

tagen som egen motion av rektor J Jo -
hansson 22 april 1890 § 14. 

15. STFM 9 maj 1890. 
16. Motion av B Oxehufvud  i STFM 10 april 

1891. 
17. BN:s prot 8 och 12 maj samt 10 aug 

1891. 
18. STFM 10 juli 1891. 
19. BN:s prot 8 jan 1892. 
20. STFM prot 17 juni 1890. Stolpe se 

Svenskt porträttgalleri , 7:1, 1896, s 
52; Sällskapet Idun 50 år, 1912, s 172. 

21. Instruktion för  stadsingenjören antagen 
av STFM 27 mars 1890. Kommitté för 
omarbetning av denna tillsatt 1896, ny 
instruktion först  1902. 

22. STFM 22 mars 1895. 
23. Öländers lön blev 4000 k r / å r , medan 

Stolpes pension efter  votering i STFM 
prutades ner från  1250 kr (halva lönen) 
till 1000 kr. 

4 .4 Stadsplan och byggnadsordning. 

1. BN:s prot 28 juli 1888 § 11. Planen i 
SIA. saknar arkivnummer. Påskrift: 
"Förs lag till omreglering av Umeå 
stad emellan Renmarksbäcken och Ö s -
tra Esplanaden efter  branden den 25te 
juni 1888. " 

2. Bilaga till STFM prot 12 okt 1888. 
3. STFM prot 12 okt 1888 § 5. Planen 

SIA:K 2298. 
4. Se motion i STFM av E O Mångberg 27 

dec 1888. 
5. Planförslaget  lanserades av Mångberg 

i den ovannämnda motionen. SIA:K 2295 
och K 2297. 

6. Källa se not 10 i detta kapitel. 
7. Lars Berg (1838-1920) se Svenskt b i o -

grafiskt  lexikon, 3, 1922, s 351 ff. 
8. Bergs utlåtande över projekten behand-

lades i BN:s prot 7 febr  1889 och i 
STFM prot 23 febr  1889. Tryckt i Ume-
bladet 25 febr  1889. 

9. Planen i SIA:K 2299 (28/1959) och K 48. 
10. Lindströms yttrande se BN:s prot 19 

febr  1889. Tryckt i Umebladet 28 febr 
1889. 

11. Lindströms nya förslag  i SIA:K 2296. 
För att underlätta jämförelse  mellan de 
olika projekten, renritade L dem alla 
och lade in den gamla tomtindelningen 
samt upprättade tabeller över vad mark -
inlösen etc skulle kosta enligt de olika 
alternativen. Dessa kopior finns  i SIA 
nr K 2297 (Lindströms första  egna för -
slag), K 48 (Bergs förslag),  K 2298 
(det av STFM 12 okt 1888 antagna för -
slaget) samt K: 2296 (Lindströms nya 
förslag). 

12. BN:s prot 19 febr  1889 och STFM prot 
23 febr  1889. 

13. STFM prot 22 mars 1889. 
14. Faststäl lelsebrevet och den fastställda 

ritningen i SIA nr K 14. Améen, 1964, 
s 183, påstår att stadsplanen efter  bran-
den inte fastställdes  förrän  1899. Den 
källa han hänvisar till (Sveriges städer, 
1926, 5, s 88) har här tyvärr ett t ryck -
fel. 

15. Den moderna stadsplanen, där markens 
ändamål och utnyttjande finns  angivet 
för  var je yta, infördes  för  Sveriges del 
allmänt först  med stadsplanelagen 1907. 

16. Motion till STFM 16 april 1889. 
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17. BN:s prot 26 april 1889. 
18. Byggnadsordning för  Umeå stad af  Ko-

nungens befallningshafvande  i länet 
faststäld  den 14 maj 1891. Umeå 1891. 

19. De olika förslagen  till bestämmelser 
behandlas ingående i BN:s och STFM:s 
prot 1889-91. 

20. Umeå BO 1891 § 1 - 3 . 
21. Umeå BO 1891 § 9, 15, 20 och 28. 
22. Umeå BO 1891 § 25 och 11. 
23. Umeå BO 1891 § 13. 
24. KB godkände ej det första  av STFM an-

tagna förslaget  till BO (STFM prot 15 
aug 1890). Vid omarbetningen tillfoga-
des det fjärde  kapitlet efter  K K 20 juni 
1890. 

25. BS § 9 mom 3: "Ej må stad byggas i 
strid mot gällande plan, eller utsträckas 
till område, för  hvilket fastställ d plan 
ej finnes "; mom 4: "Wisar sig behof  e l -
ler uppstår eljest önskan att utsträcka 
bebyggandet till område, som ej inne-
fattas  i den gällande stadsplanen, bör 
plan för  detta område skyndsamt uppgö-
ras, på det icke hinder genom byggna-
der må läggas för  en sådan plans genom-
förande".  Se även kap 3. 3, not 12. 

26. BN:s prot 5 och 26 april 1889. 
27. Stadsplanens utvidgning 1896-98 se 

Améen 1964, s 185 ff  och Eriksson 1972, 
s 620 ff. 

4. 5 Den privata miljön 

1. Motion i STFM 2 juli 1888 om expropria-
tion av hela brandområdet. Avslag av 
K Maj:t 28 sept 1888. Med fastställelsen 
av stadsplanen 12 april 1889 följde  dock 
rätt att expropriera mark för  "gator, 
torg och allmänna platser" . 

2. Olofsson  1972, s 53 f. 
3. Ibid, s 56. Umebladet 11 juli och 1 aug 

1889. 
4. I SIA förvaras  "Beskrifning,  utvisande 

arealer å tomterna uti Umeå stad enligt 
den af  Kungl Maj:t den 12 april 1889 nå-
digast fastställda  planen, äfvensom den 
ytvidd som till varje sådan tomt er for -
dras af  såväl de gamla tomterna som 
ock af  stadens mark" , samt "Beskri f -
ning öfver  den del af  de afbrända  tom-
terna uti Umeå stad, som erfordras  för 
allmänna platsers och gator utläggan-
de. . . " Umeå & Grönlid den 28 april 
1890 C H Huldt. Tillhörande karta i SIA 
nr K 16. 

5. Enl Huldts förteckning  över gamla och 
nya tomter. 

6. Enl beviljade byggnadstillstånd (cit btst) 
i BN:s prot 1888-1900. 

7. STFM 7 aug 1889. 
8. Stenhusprojektet se Eriksson, Rådman 

Grahns luftslott  för  nya Umeå (Väster-
bottens-Kurir en, 13 dec 1967). 

9. Se kapitel 4. 2, not 11. 
10. Umeå BO 1891 § 8,mom 1. 
11. Se kapitel 3. 3, not 5. 
12. Umeå BO 1891 § 10. 
13. Umeå BO 1891 § 14. Trähus ej närma-

re granntomt än 4 , 5 m utan brandmur. 
Anstånd dock med sådan om grannens 
hus låg på minst detta avstånd från 
tomtgränsen. 

14. BN:s prot 1888-1890. Bl a bebyggde råd-
man L F Grahn 1889 tomten nr 231 
(Skarpskytten 3). 

15. Eriksson 1972, s 591 f. 
16. Huldts beskrivning över gamla och nya 

tomter, BN:s prot, samt "Förteckning 
öfver  tomter och tomtegare i Umeå 
stad. Umeå den 17 mars 1897 Wilhelm 
Stolpe stadsingenjör" (SIA). 

17. Gäller handelsmännen H P Lundmark 
(före  branden ägare till tomt nr 2 0, ef-
ter Brage 2), C Schildt (före  branden 
tomt nr 21, efter  Brage 1), J A Reinius 
(före  branden tomt nr 18, efter  Heim-
dal 1), L Fr Grahn (före  branden tomt 
nr 37, efter  Oden 2 b) och järnhandlare 
N J Bäcklund (före  branden tomt nr 32-
34, efter  Oden 1). 

18. Btst beviljade för  W Andersson 6 juni 
och 7 nov 1890, för  Carl Th Saedén 14 
april 1892. Olofsson  1972, s 93. 

19. Olofsson  1972, s 61. 
20. Enl uppgifter  om btst i BN:s prot . 
21. Eriksson 1972, s 592. 
22. Umeå BO 1891 § 11, mom 1 och 2. 
23. Umeå BO 1891 § 11, mom 2. 
24. Minimihöjder fastställdes  bl a för  Kar l -

stad (Lindahl 1965, s 87). 
25. Umeå BO 1891 § 19, mom 1. 
26. Umeå BO 1891 § 11, mom 4. 
27. Umeå BO 1891 § 10. 
28. Umeå BO 1903 § 9. 
29. Citat ur Teknisk tidskrift  1893, s 65 f. 

Redogörelsen för  de privata byggnader-
na och efterföljande  kapitel om deras 
formgivare  bygger på egna iakttagelser 
vid 1960-talets rivningar i Umeå samt 
på genomgång av BN:s protokoll , hand-
lingar och byggnadslovsritningar 1888-
1900 i BN:s arkiv. Se även Eriksson 
1972, s 590 ff. 

30. Olofsson  A, Uppteckningar av folkmin-
nen från  Umeå. . . Om knubbhus s 6. 

31. T ex musikdirektör C O Lagerqvists b o -
ningshus på tomt nr 1 i kv Sågen från 
1889. F lera hus i stadsdelen Haga från 
denna tid uppförda  i samma teknik. 

32. Eriksson 1972, s 599. 
33. Kv Idun 1. Btst 5 fetyr  och 18 juni 1891. 

Se även Eriksson & Ågren, Moritzska 
gården och dess brokiga öden (VK 4 
m a r s 1964). Moritz testamenterade 
gården till staden vid sin död 1897. 

34. Kv Heimdal 1. Btst 26 febr  1892. 
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35. Kv Thor 2. Btst 20 april 1895 för  g r o s s -
handlare J Björklund. Rivet. 

36. Uppgift  från  kyrkoboken. Emigrerade 
till Amerika redan 1892. 

37. Kv Oden 1. Btst 5 dec 1890 för  järn-
handlare N J Bäcklund; kv Brage 2. 
Btst 7 aug 1891 för  handlanden H P 
Lundmark; kv Balder 5 b. Btst för 
huvudbyggnaden 5 juni 1891 för  hand-
landen C J Andersson. Se även Er iks -
son 1972, s 595 ff. 

38. Lindströms verksamhet och person, se 
kapitel 4. 3, not 5. 

39. Gamla apoteket: kv Ägir 11. Btst 6 juni 
1889 för  apotekare Oscar Pettersson. 
Ombyggt. - Saedénska huset: kv F o r s e -
te 1. Btst 14 april 1892 för  handlanden 
C Th Saedén. 

4 0. Fotot tillhör reklamchef  Walle Larsson, 
Västerhaninge. Samma foto,  men med 
Lindström bortskuren, återges i Palm, 
Arkitekten Carl Westman 1866-1936, 
s 14. Där omtalas också att Westman 
arbetade en tid i Umeå hos Lindström, 
som klart uppfattade  dennes begåvning 
och spådde honom en lysande framtid 
(s 15). I Cornell , Ragnar Östberg, 1965, 
nämns ej att denne arkitekt skulle prak-
tiserat hos Lindström. Denna uppgift 
som bestyrks av fotografiet,  kommer 
från  intervju 1963 med fabrikör  O Wret -
ling, Umeå (DAUM). 

41. Uppgifter  om Aström genom dottern 
Gerda Häggström, Kristinehamn. Se 
även Eriksson 1972, s 589. 

42. Kv Frigg 1. Btst 22 juni 1893 för  Lys -
oljgbolaget i Umeå. Se vidare Eriksson 
& Ågren, Melanderska huset vid Skol-
gatan (VK 31 dec 1964). 

43. Kv Oden 2 -4 . Projekten skänkta till 
Västerbottens museum (ark nr 2042). 
Se vidare kapitel 4. 5, not 8. Den del 
som förverkligades  låg på tomt nr 2a. 
Btst 12 april 1893 för  rådman L Fr 
Grahn. Rivet. 

44. Se vidare Erjksson 1972, s 604 f  och 
Eriksson & Ågren, Hotell Standard (VK 
6 juni 1964). 

45. Kv Ran 3. Btst 29 sept 1893. Köptes 
snart av borgmästare Albin Ahlstrand. 
I den mindre byggnaden på gården var 
stadens varmbadhus inrymt. Uthus-
längan riven. 

4. 6 Den offentliga  mil jön. 

1. Umeå BO 1891 § 4. 
2. Umeå BO 1891 § 4, mom 3. 
3. Brandgatorna uteslöts efter  en stads-

planeändring av KB 23 september 1895 
(BN:s prot 5 juli 1895). 

4. "Beskrivning ti l l stadsplan för  stadsde-
larna Haga, Öbacka, Öppen plats och 
Sandåkern jämte ändringar i nu gällande 
plan för  Umeå stad". Signerad P Hall-
man 20 mars 1915. Delvis fastställd  21 
juli 1922 (SIA nr K 91). 

5. Umeå BO § 4, mom 2. 
6. Olofsson  1972, s 65. 
7. BS 1874 § 12. 
8. STFM 9 maj 1890. 
9. STFM 30 okt 1889. 
10. Olofsson  1972, s 59. 
11. Ibid, s 56 och 60. 
12. STFM 30 okt 1889. Ahnlund, Gatunamn 

i Umeå 1758-1937, 1973. 
13. Prästgården uppfördes  1895 på den 

gamla läroverkstomten (kv Härmod 1). 
Btst 21 juni 1895. 

14. Banken på kv Ägir 1. Btst 27 april 1894 
för  Westerbottens enskilda bank. Rit -
ningar av arkitekt Ernst Stenhammar, 
som fick  uppdraget efter  en arkitekt-
pristävlan 1893 (Teknisk tidskrift,  1893, 
s 46 och s 63). - Elverket på kv Ägir 4 
byggt 1892 på bekostnad av borgmästare 
Rothoff.  Byggnaderna behandlas ej här. 
Se Eriksson 1972, s 610 f. 

15. Kv Höder 1. Btst 2 okt 1900. Ritningar 
signerade F O Lindström. Byggnaden 
behandlas ej här. Se Eriksson 1972, s 
619. Riksbanken fick  lokalkontor i 
Umeå 1895. 

16. Kv Focken 2. Ritningar i BN:s arkiv 
signerade J Örtenblad 1900. Se även 
Olofsson  1972, s 263 f. 

17. Teaterhuset som låg på tomten nr 3 i 
kvarteret Heimdal brann ner 1913. Se 
vidare bl a Eriksson 1972, s 624. 

18. Kv Brage. Btst 14 juni 1901. Ritningar 
av E O Mångberg. Behandlad i fältarbe-
te i ämnet Miljöstudium vid Avdelningen 
för  konstvetenskap vid Umeå univers i -
tet våren 1974. 

19. Västerbottens läns landstings protokoll 
1889 § 55; ang stenpaviljongen ibid 1891 
§ 72, 1893, § 71, 1894 § 64 m m. Bygg-
naden behandlas ej här. 

20. Cornell 1946, s 190 ff  samt t ex Ede-
strand & Lundberg, Isak Gustaf  Clason, 
1968, s 30 och 85 ff. 

21. Sandgrens många projekt bevarade i KA 
Umea. Prästgården försågs  med bräd-
fodring  år 1901 efter  ritning av E O 
Mångberg. Byggnaden behandlas ej när -
mare i avhandlingen. Riven 1972. 

22. Umebladet 30 juni 1890. 
23. Citat ur Teknisk tidskrift,  1897, s 21. 

Artikeln handlar om Hälsingborgs nyin-
vigda rådhus av A Hel lerström. 

24. STFM 23 febr  1889: val av rådhusbygg-
nadskommitté. Denna kontaktade Lind-
ström, som var klar med en första 
skiss efter  några månader. Den vann 
inte kommitténs gillande utan måste a r -
betas om efter  fastställt  program. 
STFM 30 okt 1889: Lindströms ritning 
och kostnadsförslag  antas av STFM. 
Inga skisser eller alternativa förslag 
återfunna, 

25. Ritningar till rådhuset i BN:s arkiv. 
Mapp märkt D 63-68 med sex akvarel le-
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30. 

31. 
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33 

34 

35 

36 

37 
38. 
39. 

40, 

41 

42 

43 

Noter till ss 1 - 1 8 

rade ritningar på kartong. Signerade 
"Umeå i jan 1890. F O Lindström. " 
Redogörelse för  entreprenadanbuden 
och diskussionen om de olika kostnads-
alternativen, samt beslutet att inte pru-
ta på kvaliteten se STFM 3 april 1890. 
Donatorerna var borgmästare J G Rot-
hoff  och rådman C O Scharin (Olofsson 
1972, s 59). 
Olofsson  A, Folkminnen från  Umeå, s 
8; Olofsson  1972, s 59. 
Umebladet 27 okt 1892. 
Byggnadsprogrammet presenterat i 
STFM 13 sept 1889. 
Se litteratur angiven i not 20 i detta ka-
pitel. 
Att Lindström delade denna arkitektur-
syn framgår  klart och tydligt av en a r -
tikel i Nornan 1889, där han lovprisar 
det nyligen avslutade Bunsowska huset 
vid Strandvägen i Stockholm uppfört  i 
Frans Its stil efter  Clasons ritningar. 
Skulpturen kom aldrig till - nischen 
står fortfarande  tom, flera  förslag  in-
lämnade. Se vidare Eriksson, Varför 
är nischen på västra rådhusgaveln i 
Umeå t o m . . . (Västerbotten 1969, s 9 2 f ) . 
Material i rådhuset se "Arbetsbeskr i f -
ning öfver  arbetena i nya Rådhuset i 
Umeå hörande till kontraktet af  den 29 
april 1890". Förvaras ti l lsammans med 
andra handlingar om rådhusets byggande 
i DK:s arkiv (Ämneshandlingar. F 14: 
akt nr 22). 
Gjutjärnsdockorna finns  ännu kvar. Att 
de var gjorda i Robertsfors  framgår  av 
ekonomisk sammanställning i samband 
med byggmästarnas konkurs (DK:s a r -
kiv F 14: akt nr 22). 
Byggnadsverksamheten i Umeå efter 
stadens brand (Teknisk tidskrift  1893:7, 
s 66). 
Umebladet 30 juni 1890. 
KB:s femårsberättelser ,  1886-1890, s 7. 
Kv Ask 1, nu riven. Se kap 3. 3, not 66. 
Ritning till ombyggnad av gården för  det 
nya ändamålet i BN:s arkiv: Inaktuella 
ritningar. 

.. .. U23 
Projekten i OIA:s arkiv nr Carl 
Fredrik Ekholm (1857-ca 1831), se Sve-
riges statskalender 1888-91. Arkitekt 
vid ÖIÄ fr  år 1882. 

Wästfelts  yttrande i ÖIÄ:s arkiv (Öfver-
intendentsämbetets afgjorda  mål. Ny-
byggnader och reparationer hvartill s ä r -
skilda anslag bevil jats. Doss i e r 17); 
Teknisk tidskrift,  1893:7, s 66. 

I ÖIÄ: s arkiv: "Räkning öfver  det af 
riksdagen anvisade anslag till uppföran-
de af  ny länsresidensbyggnad i Umeå" . 
Signerad i landskontoret i Umeå 8 juni 
1896. Förvaras i samma doss ier som 
det i not 41 nämnda yttrandet. 

Petersons verksamhet nämns bl a i 
Cornell 1946, s 200. 

44. Ritningar i Byggnadsstyrelsens lokal-
kontors arkiv i Umeå. 

45. Westerbotten 10 okt 1892. 
46. Klingspor, Några anteckningar rörande 

Umeå kyrka. Utg med anledning af  kyr-
koinvigningen den 2 dec 1894, 1894, s 4. 
Skriften  innehåller detaljerade uppgif-
ter om kyrkans projektering, byggande 
och slutliga yttre och inre utformning. 
Det följande  kapitlet bygger på denna 
källa, men med kompletteringar ur föl-
jande handlingar i kyrkans arkiv (cit 
KA): 1) Handlingar rörande kyrkobygg-
naden i Umeå 1888-1895. Ark nr OI:l ; 
2) Brefvexling  i och för  kvrkobyggnaden 
1 Umeå stad 1888-1895. Ark nr OI:2. 
Brev i större format  se OI : l ; 3) Kyrko-
byggnadskommitténs protokoll (cit Kbk 
prot) 24 juli 1888-27 nov 1895. Ark nr 
OI:3; 4) Kyrkostämmoprotokoll (cit KS 
prot) 1874-1921. Ark nr Kila:3. Kyr-
kans byggande även skildrat i Olofsson 
1972, s 174 ff  samt i Lindholm 1 937, 
s 17 ff. 

47. Trycktes . Ett ex i KA nr OI : l . 
48. T ex Umebladet 26 jan 1888. 
49. Teknisk tidskrift.  Afdelning  för  bygg-

nadskonst, 1887, s 50-51. 
50. Skrivelsen ej återfunnen.  Utförligt  r e -

fererad  i Dagens Nyheter 31 m a r s 1888, 
s 2. 

51. Deltagande i tävlingen om kyrkan var: 
Albin W Falk, J E Stenberg, A E Me-
lander, J Walfrid  Carlsson, Joh Nor -
dell, C A Österman samt signaturerna 
Törenius och Alpha. Tävlingsbidragen 
återsändes till upphovsmännen. 

52. KS prot 10 juni 1888. Möl lers yttrande 
2 juni 1888 (KA OI:l ) . 

53. KS prot 10 juni 1888. 
54. Ändringarna beslutades av KS 17 juni 

1888. Sidoläktares vara eller icke vara 
i kyrkor i "götisk stil" var ett tviste-
ämne i den samtida kyrkobyggnadsde-
batten. En läktarkyrka blev bil l igare 
eftersom den rymde fler  personer på 
en mindre grundyta. Men å andra sidan 
ansågs läktarnas horisontala l injer mot-
verka känslan av höjd och rymd i det 
nygotiska kyrkorummet, där pelare och 
valv var laddade med rel igiös symbolik. 
Det uppstod alltså en konflikt  mellan 
ekonomisk-praktiska och estet isk-re l i -
giösa krav på kyrkobyggnaden, som i 
regel löstes till fördel  för  det förstnämn-
da. Läktarkyrkor blev snarare regel än 
undantag bland nygotiska kyrkor. 

55. Allmänna anvisningar rörande kyrko-
byggnader, 1887, s 

56. Jaehn, Das evangelische Kirchengebäu-
de, 1, 1882. Se vidare Lindahl 1955, 
s 88 ff. 

57. KS prot 11 dec 1888. 
58. Kbk prot 5 dec 1888 samt F O Lind-

ströms yttrande samma dag (OI:l ) . 
59. Westerbotten 25 okt 1888. 
60. Såväl skisser som huvudritningar beva-
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Noter till ss 1 - 1 

rade i KA utan nr. De fem skisserna 
har påskriften  "Eskiss till ny kyrka för 
Umeå stad" och är signerade "Carl 
Möller okt 1888". Huvudritningarna be-
står av sju akvarellerade ritningar på 
kartong med påskriften"Ritning  till ny 
kyrka för  Umeå stad", signerade "Carl 
Möller juni 1889". 

61. Kbk prot 3 juli 1889, KS prot 7 juli 1889. 
62. Kbk prot 3 juli 1889, KS prot 7 juli 1889 

samt Kbk prot 8 juli 1889. I KA OI:l 
finns  ett exemplar av det tryckta bygg-
nadsprogrammet med ändringar från  17 
juni 1888 och 7 juli 1889 ifyllda  med 
bläck respektive blyerts. 

63. Kbk prot 8 juli 1889. Beträffande  läkta-
re över sidoskeppen säger Zettervall ut-
tryckligen i sina Allmänna Anvisningar 
rörande kyrkobyggnader att sådana är 
fula  och olämpliga och endast att betrak-
ta som en "nödfallsanordning".  Han föl-
j e r här den tyska lärofadern  K E Jaehn 
i vars skrift  det framgår  att saken dis -
kuterats i Tyskland sedan seklets b ö r -
jan. 

64. Kbk prot 7 sept 1889. 

65. Lindströms skiss i KA utan nr. Fem 
pennteckningar på kartong. Påskrifter: 
'Eskiss till ny kyrka för  Umeå stad"; 

"Umeå i aug 1889 F O Lindström". 
66. Kbk prot 20 aug 1889. Utlåtande från 

Grundström 3 okt 1889. Dito från 
Höijer 5 okt 1889 (KA OI: l ) . 

67. Brev från  F O Lindström till Kbk 21 
okt 1889 (OI: l ) . KS prot 27 okt 1889. 
Kbk:s ordförande  rektor Johansson hade 
förberett  sig inför  stämmans möte ge -
nom att undersöka ännu en möjlighet 
till kostnadsminskning. I ett telegram 
till professor  Grundström i Stockholm 
ställde han frågan:  "Skulle vår kyrka 
blifva  väsentligt bi l l igare om götiska 
stilen utbyttes mot annan stil? " Men 
detta var otänkbart för  90-talets kyrko-
byggnadsteoretiker. Dagen därpå kom 
telegramsvaret från  Grundström: "Med 
bibehållande af  kyrklig värdighet kan en 
stiländring ej åstadkomma väsentlig 
minskning af  byggnadskostnaden" (OI:l ) . 

68. Lindströms huvudritningar i KA utan nr. 
Påskrifter:  "Ritning till kyrka för  Umeå 
stad. F O Lindström arkitekt 1890". 
"Gillad 7 nov 1890 O s c a r " . Även försedd 
med utlåtande av ÖIÄ gn Helgo Zettervall 
/Aug Ekmarck 21 okt 1890. 

69. Kbk prot 29 juli 1890. 
70. Kbk prot 4 april 1891. 
71. KS prot 21 juni 1891. 
72. KS prot 30 aug 1891. 
7 3. Klingspor 1894, s 14. 
74. Ritningarna i KA utan nr. Påskrift  " F ö r -

ändringsförslag  till Umeå stads nya kyr -
ka", "Umeå i nov 1891. F O Lindström". 
Även försedd  med påskrifter  om ÖIÄ:s 
godkännande 19 jan 1892 och Kungl Maj:ts 
gillande 29 jan 1892. Består av sex penn-
teckningar på kartong. 

75. Klingspor 1894, s 14. Arbetsbeskr iv -
ningen till kyrkan trycktes 1891. Ett 
exemplar förvaras  i KA (OI:l) . 

76. Klingspor 1894, s 15. 
77. Brev från  F O Lindström (cit FOL) till 

rektor Johan Johansson (cit JJ) 12 okt 
1892 (KA OI:2). 

78. Klingspor 1894, s 18. 
79. Se ovan not 46. 
80. Kbk prot 22 juli 1892 och 25 juli 1893. 
81. Brev från  F O L till J J 24 nov 1892 

(KA OI: 2). Brev från  ingenjör P A Lin-
dahl ti l l Kbk 10 juni 1893 (KA OI:2); Kbk 
prot 13 juni 1893; artiklar i Umebladet 
17 och 24 juli 1893. 

82. Kbk prot 24 jan 1893. 
83. Klingspor 1894, s 24. 
84. Kbk prot 10 sept 1892 samt brev från 

F O L till J J 25 april 1893. 
85. Kbk 8 juni 1892. Brev från  Skromberga 

stenkols- och lerindustri AB till entre-
prenören den 5 april 1893 (KA OI: l ) . 

86. Klingspor 1894, s 20 ff,  förringar  Lind-
s tröms insats beträffande  interiören. 
Brevväxlingen mellan arkitekten och 
rektor Johansson ger en sannare bild 
av förhållandet  (KA OI:2). 

87. Brev från  F O L till J J 21 febr  1894. 
88. Brev från  F O L till J J 24 febr  1894. 

I stort följdes  Lindströms riktlinjer vid 
färgsättningen.  Måleriarbetet leddes av 
målarmästare Aug Forsberg , Umeå. 
Klingspor 1894, s 21, påstår att alla 
valv- och kormålningar utfördes  efter 
ritning av Aug Lindegren av en s tock -
holmsmålare J Svensson. Detta har ej 
kunnat beläggas i handlingarna. I KA 
finns  endast ett outfört  förslag  till deko-
rering av kyrkan signerat Lindegren. 

89. Klingspor 1894, s 24. 
90. Ibid, s 25. Se även Muthesius, Neuere 

kirchliche Baukunst in England. 
91. Umebladet 3 dec 1894. 
92. Klingspor 1894, s 15. 
93. Ibid, s 22. 
94. Westerbotten 3 dec 1894. Där återges 

även hela predikan. 
95. Umebladet 3 sept 1894. 
96. Westerbotten 3 dec 1894. 
97. De låg- och frikyrkliga  församlingar-

nas verksamhet skildras i Olofsson 
1972, s 179 ff.  Umeå brödra försam-
ling fick  btst för  sitt bönhus 3 juni 1898. 
Ritning i BN:s arkiv. 

98. Lagerstedt, Umeå baptistförsamling 
1860-1960, 1960, s 5, anger att fastig-
heten skulle ha haft  adressen Nygatan 
126, vilket är ett missförstånd.  Bete l -
kapellet uppfördes  efter  btst 30 okt 1903. 

99. Umeå evangelisk lutherska m i s s i o n s -
förening  1916, s 30 f. 

100. Btst 6 maj 1892. Ritningar i BN:s a r -
kiv. 
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102. 

103, 
104, 
105. 

106. 

107. 

1 0 8 . 

109. 
110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116 
117 
118 

119 

120 

121 
122, 

Noter till ss 1 4 - 1 

Umeå högre allmänna läroverks bygg-
nad innehåller nu högstadieklasser och 
har fått  namnet Mimerskolan. L ä r o v e r -
kets byggnader och deras tillkomst ef-
ter branden beskrivs av rektor Johan 
Johansson i Umeå läroverks historia 
1941, s 35-50, samt i Olofsson  1972, 
s 163 ff.  Det följande  bygger på dessa 
källor samt på studier i Läroverkets a r -
kiv av läroverkskollegiets protokoll , 
1888-1900 (A Ia:5-6), byggnadskommit-
téns protokoll och handlingar 1894-1907 
(Kaps F II a:2) samt i DK:s arkiv av 
handlingar märkta Läroverkets byggna-
tioner 1864-1950 (Vol 12, doss ier 19, 
ser F) . Detalj- och arbetsritningar till 
läroverket förvarades  jan 1972 i Gatu-
kontorets källararkiv. 

Kungl Maj:ts nådiga stadga för  rikets 
allmänna läroverk 1878, § 128 mom 1. 
STFM 21 jan och 27 mars 1890. 
STFM 31 dec 1889 och 5 febr  1890. 
Redogörelse för  ärendets gång och byg-
gandet i Umebladet 17 okt 1892, s 2, 
och Umeå läroverks historia 1941, s 36. 
Se även Teknisk tidskrift  1893, s 65 ff. 
Fullständig arbetsbeskrivning och en-
treprenadkontrakt se "Handlingar 1893. 
D:23" i Läroverkets arkiv. 
Endast huvudritningar och arbetsr i t -
ningar till gymnastikhusets planer åter-
funna  i BN:s arkiv. 

123. 

124. 

125. 
1 2 6 . 

127. 
1 2 8 . 

129. 

130. 
131. 

132. 

Se not 105. 

Umebladet 17 okt 1892, s 2 
Westerbotten 30 mars 1893. 
Umebladet 2 aug 1894. Ritningarna för -
varas (1974) i Mimerskolans arkiv onum-
rerade. 
Förvaras i Mimerskolans arkiv. 
Brev med tack för  programmet från  Jo-
han Nordqvist till rektor Johansson 17 
juli 1891 (F II a:2). 
Citat ur Läroverkskollegiets protokoll 
31 maj 1892. 
Redogörelse för  vilka utrymmen ett t ids -
enligt läroverk ansågs böra innehålla 
gavs av rektor Johansson i invigningsta-
let (Umeå läroverks historia 1941, s 4 4 f ) . 
Läroverkskollegiets prot 31 maj 1892 § 7. 
Umeå läroverks historia 1941, s 37 ff. 
De sju fastställda  huvudritningarna s ig -
nerade i april 1892 av Johan Nordqvist, 
är vackert akvarellerade och monterade 
på kartong. De förvaras  i en särskild 
trälåda i Mimerskolans arkiv. Flyglar 
mot norr byggdes till 1920-22 och 1933-
35. 
Vid skolans ombyggnad på 1960-talet 
togs läktarna bort och ett podium uppför-
des vid salens östra kortsida. 
Brev från  Johan Nordqvist till J J den 
26 juli 1891. (F II a:2). 
Umeå läroverks historia 1941,s 40 f. 
Läroverkskollegiets prot 30 okt 1894 
samt brev från  Nordqvist till J J 22 juli 

133. 

134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 

142. 

143. 

144. 
145. 
146. 
147. 

148. 
149. 

1895 (F II a:2). 

Umeå läroverks historia 1941, s 42 ff. 

Arbetsbeskrivning sign Joh Nordqvist 
okt 1896 (Dk:s arkiv. Ser F ; Vol 12, 
doss ier 19). 

Westerbotten 2 juni 1900. 
Uppgifter  om flickskolan  ur artikel i VK 
10 juni 1967 av rektor Sigvard Dahlgren, 
Flickskola med 100-åriga anor häller 
sin sista avslutning; samt ur Umebladet 
17 okt 1892: Umeå nyuppförda  elemen-
tarläroverk för  flickor.  Se även Umeå 
elementarläroverk för  fl ickor  - Umeå 
kommunala flickskola.  Redogörelse för 
läsåret 1938-1939, 1939, s 4 ff. 

Umebladet 12, 16, 19 och 23 nov 1891. 

Byggnadsbeskrivning samt Materialför-
slag och förslag  till entreprenadkontrakt. 
BN:s arkiv: "inaktuella ritningar" kv 
Höder 2. På samma plats förvaras  även 
byggnadsritningarna till flickskolan. 
Ritning till prästgårdens panel i KA. Se 
även KS prot 31 okt 1899. 
Olofsson  1972, s 171 f. 
Det inledande avsnittet bygger på upp-
gifter  i Olofsson  1972, s 151 ff. 

Kyrkostämmo- och skolrådsprotokollen 
förvaras  i KA. Där finns  även en bunt 
märkt "Handlingar tillhörande Umeå 
stads folkskolors  fastighet  i östra stads-
delen.Umeå den 8 .1 .1901 J Johansson". 
Se även Klingspor, Umeå nya folkskole-
hus (Umebladet 31 okt och 3 nov 1892). 
Se bl a SR prot 22 maj 1888. 
KS prot 15 juli 1888. 
SR prot juli-aug 1888 samt 15 mars 1889. 
SR prot 5 jan 1889. 
KS prot 7 april 1889. 
KS prot 30 maj 1889. 
SR prot 5 juli 1889. 
Ritningar i BN:s arkiv: "Inaktuella r i t -
ningar. " 
Cleaveland, Backus & Backus, Vijlage 
and Farm Cottages, design XIII. Åter -
given av Scully i hans artikel Romantic 
rationalism and the expression of  s truc -
ture in wood (The Art Bulletin, 1953:2, 
s 121, fig  13). 
SR prot 18 juli 1889 och KS prot 8 sept 
1889. Lindströms avskedsansökan till 
Magistraten återgiven i Umebladet 9 
sept 1889. 
KS prot 7 april 1890. 
KS prot 4 maj 1890. 
SR prot 12 febr  1890. 
Projekten förvaras  i KA. De fastställda 
ritningarna i BN:s arkiv. 
KS prot 4 maj 1890. 
SR prot 19 maj 1890. 
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Noter till ss 1 1 

150. SR prot 20 okt 1390. Skolrådsprotokol-
len innehåller alla detaljer rörande 
byggnadsarbetet: ändringar av ritningar-
na, materialfrågor,  utbetalningar etc. 

151. Klingspor 1892. 
152. Lindströms skisser ej återfunna.  Skol-

rådets beslut att av sparsamhetsskäl 
byta det av Lindström valda fasadteglet 
mot puts, måste ha inneburit en betydan-
de förändring  av formspråket.  Nord-
qvist måste ha tvingats välja en stilhis-
torisk förebild,  som bättre passade 
putsfasader. 

153. En lustig detalj är att byggmästaren 
fick  tillstånd att i källarvåningen använ-
da tegel inköpt från  det brandskadade 
kronomagasinet vid älven. Här finns  så-
ledes 1700-talstegel ännu inmurade. 

154. Tomt nr 235 + 236 = kv Ymer 1. Btst 
27 aug 1888. Ritningar i BN:s arkiv. 

155. Kv Odin 5. Btst 4 juli 1890. Ritningar 
i BN:s arkiv: "Inaktuella ritningar". 

156. Kv Balder 1. Btst 1 6 april 1890. 
157. Kv Heimdal 2, senare 5. Btst 15 maj 

1894. Ritningar i BN:s arkiv. Stora ho-
tellets och s jömanshusets ti l lkomst 
skildras i Aström & Hallin, Historisk 
berättelse över sjömanshusets i Umeå 
verksamhet 1844-1944. Beslut att upp-
föra  nytt sjömanshus i sten redan 16 
febr  1891. 

242 



KÄLLFÖRTECKNING 

TRYCKTA KÄLLOR 

AHNLUND, M, Gatunamn i Umeå 1758-1937. 
(Meddelanden från  avdelningen för  Nor -
diska språk vid Umeå universitet. 1937:7. ) 
Umeå 1973. 

AHNLUND, N, Sundsvalls historia. D e l l . 
Sundsvall 1921. 

ALLMÄNNA anvisningar rörande kyrkobygg-
nader på nådig befallning  sammanfattade 
af  Kongl Öfverintendentsembetet,  Sthlm 
1887. 

ALM, GÖRAN, Enkel men värdig. Metodis -
tisk kyrkoarkitektur i Sverige 1869-1910. 
Sthlm 1974. 

AMEEN, L, Stadsbebyggelse och domänstruk-
tur. Lund 1964. 

AMEÉN, L, Stadens gator och kvarter. Lund 
1973. 

ASK, JONAS, D e u r b e U m a . . . Upps 1731. 
Svensk översättning: Om staden Umeå och 
närliggande pastorat. (Västerbotten, 1928, 
s 56) 

A T förse  riket med beständige och prydlige 
byggnader. Byggnadsstyrelsen och dess 
föregångare.  Sthlm 1969. 

BESKOW, HANS, Bidrag till studiet av Övre 
Norrlands kyrkor . Sthlm 1952. (Kungl 
Vitterhets Historie och Antikvitetsakade-
miens handlingar, 7 9:1. ) 

BESKRIVNING över Umeå stad år 1771. (Väs-
terbotten, 1956, s 58-75 . ) 

BYGDEN, A, Om Sveciaverkets or ig inalma-
terial rörande städerna i Övre Norrland, 
särskilt Umeå. (Västerbotten, 1942, s 
19 -44 . ) 

BYGDEN, L, Hernösands stifts  herdaminne, 
del 4. Upps. . . 1926. 

(BYGGNADSORDNING för  Nikolaistad 1856.) 
Hans Kejserl iga Majestäts i nåder fast-
ställda byggnadsordning för  Nikolaistad. 
Gifven  i Helsingfors  den 9 maj 1856. Wa-
sa 1856. 

(BYGGNADSORDNING för  Umeå 1827. ) Kongl 
Maj:ts nådiga byggnadsordning och förny-
ade brandordning för  staden Umeå; gifvna 
Stockholms slott den 27 juni 1827. Sthlm 1828. 

(BYGGNADSORDNING för  Umeå 1866.) Bygg-

nadsordning för  staden Umeå, den 12 
mars 1866 fastställd  af  Kongl Maj:ts be -
fallningshafvande  i Westerbottens län. . . 
Umeå 1867. 

(BYGGNADSORDNING för  Umeå 1875.) Bygg-
nadsordning för  staden Umeå, den 10 
Februari 1875 fastställd  af  Kongl Maj:ts 
Befallningshafvande  i Westerbottens län, 
. . . Umeå 1875. 

(BYGGNADSORDNING för  Umeå 1891.) Bygg-
nadsordning för  Umeå stad af  Konungens 
befallningshafvande  i länet faststäld  den 
14 maj 1891. Umeå 1891. 

(BYGGNADSORDNING för^Umeå  1903.) Bygg-
nadsordning för  Umeå stad fastställd  af 
K Befallningshafvande  den 31 augusti 
1903. Umeå 1903. 

(BYGGNADSSTADGAN 1874. ) Kongl Maj:ts 
nådiga byggnadsstadga för  rikets städer. 
Gifwen  Stockholms slott den 8 maj 1874. 
Umeå 1875. 

BYGGNADSVERKSAMHETEN i Umeå efter 
stadens brand. (Teknisk tidskrift.  Afdel-
ningen för  byggnadskonst 1893:7. ) 

BÄCKSTRÖM, K O, Anteckningar om staden 
Umeå. Del 1. Umeå 1877. 

CLEAVELAND, H W, Backus W, & Backus, 
S D, Village and Farm Cottages. New 
York 1856-1869. 

CORNELL, E, Ragnar Östberg. Svensk arki -
tekt. Sthlm 1965. 

CORNELL, H, Den svenska konstens historia 
under 1800-talet. Sthlm 1946. 

DAGENS nyheter. 1888. 
DAHLBERG, ERIK, Teckningarna till Svecia 

antiqua et hodierna. Del03. Svealands 
återstod, Norrland och Åland. Sthlm 1968. 

DAHLGREN, S, Flickskola med 100-åriga 
anor håller sin sista avslutning. (VK 10 
juni 1967.) 

EDELSVÄRD, A W, Plan och byggnadssätt 
för  Landsortsstäder och Förstäder . (Tid-
skrift  för  byggnadskonst och ingeniörsve-
tenskap, 1859, s 65 ff.) 

EDESTRAND, H, & Lundberg, E, Isak Gustaf 
Clason. Sthlm 1968. 

EIMER, GERHARD, Die Stadtplanung im 
schwedischen Ostseereich 1600-1715. 
Sthlm 1961. 

EKBERG, F R, Kortfattad  lärobok i byggnads-

243 



formlära.  Sthlm 1898. 
EKBERG, F R, Lärobok i allmän husbyggnads-

lära. Sthlm 1898. 
EKSTRAND, V, Svenska lantmätare 1638-1900. 

Umeå . . . 1896-1903. 
EKSTRÖMER, C J, Underdånig berättelse om 

läns-lazaretterne, kurhusen och hospita-
lerne i riket. 1839 och 1845. Sthlm 1840-
47. 

ENANDER, B, Västerbottens läns hushåll-
ningssällskaps historia 1814-1914. Upps 
1933. 

ERIKSSON, K, C Fr E Sandgren - en arkitekt 
i Umeå under 80- och 90-talen. (Väster-
botten, 1963, s 1 - 1 6 . ) 

ERIKSSON, K, Hus med historia i Umeå. 
(Västerbotten 1974:4, s 181-240. ) 

ERIKSSON, K, Några märkliga trähus från 
1890-talet i Västerbotten - C F r Sand-
gren än en gång. (Västerbotten, 1965, 
s 130-149. ) 

ERIKSSON, K, Rådman Grahns luftslott  för 
nya Umeå. (VK 13 december 1967. ) 

ERIKSSON, K, Stadsplan och bebyggelse i 
Umeå 1888-1900. Jämte en svit bilder av 
byggnader och mi l jöer i Umeå 1900-1972. 
(Olofsson,  Umeå stads historia, 1972, 
s 577-691. ) 

ERIKSSON, K, Varför  är nischen på västra 
rådhusgaveln tom. . . ? (Västerbotten, 
1969, s 92. ) 

ERIKSSON, K, & Höglund, H, Efter  branden. 
1890-talsarkitektur i Sundsvall och Umeå. 
Utställningskatalog 1968. 

ERIKSSON, K, & Ågren, P - U , Hotell Stan-
dard. (VK 6 j\jni 1964. ) 

ERIKSSON, K, & Ågren, P - U , Melanderska 
huset vid Skolgatan. (VK 31 dec 1964.) 

ERIKSSON, K, & Ågren, P - U , Moritzska går -
den och dess brokiga öden. (VK 4 mars 
1964.) 

FAHLGREN, KARL, Skellefteå  stads historia. 
1845-1945. Upps 1945. 

FOLKSKOLESEMINARIET i Umeå. Redogö -
re l se för  läsåret 1926-1927. 2. Umeå 
1927. 

FORSGREN, B E, Umeå fabriks-  och hant-
verksförening.  Minnesanteckningar 1847-
1932. Umeå 1932. 

FORSSELL, N, Borås stads historia. 1 - 2 . 
Borås 1952-53. 

GARDBERG, C J, pen nyantika stadsbygg-
qadskonsten i Abo 1800-1880. (Bilder ur 
Abo §tads kulturhistoria under 1800-ta-
let. Abo 1 952. ) 

GEJVALL, B, 1800-talets stockholmsbostad. 
Sthlm 1954. 

GIPE, J, Burträsk. En sockenkrönika fram 
till omkring 1870. Upps 1955. 

GRANFELT, H, se Umeå läroverks historia. 
GRAFSTRÖM, A A , Till den studerande ung-

domen vid Umeå högre Elementarläro-
verk den 6 nov 1865. (Redogörelse för 
högre Elementarläroverket i Umeå. . . un-
der läsåret 1865-1866. Umeå 1866, s 22.) 

HAMBERG, P G, Tempelbygge för  protestan-
ter . Sthlm 1955. 

HANS Kejserl iga Majestäts nådiga förordning 
angående allmänna grunder för  städernas 
reglering och bebyggande i Storfursten-
döm et Finland. Gifven  i Helsingfors  den 
18 mars 1856. Hfors  1856. 

HECKSCHER, E F , Den ekonomiska innebör-
den av 1500- och 1600-talens svenska 
stadsgrundningar. (Historisk tidskrift, 

1923, s 309-350. ) 
HEIMBuRGER, H, Telegrafverkets  fastighe-

ter . (Svenska telegrafverket,  4. Göteborg 
1953, s 405. ) 

HELLGREN, H, Högre tekniska läroverket i 
Norrköping 1857-1957. Minnesskrift. 
Norrköping 1958. 

HERLITZ, N, Ur den svenska stadsbyggnads-
lagstiftningens  historia. (Svenska stads-
förbundets  tidskrift,  1922, s 263-283. ) 

HISTORISK statistik för  Sverige. Befolkning. 
Sthlm 1955. 

HOFREN, M, Nordsvenska studier och essayer . 
Sthlm 1962. (Nordiska museets handlingar 
56. ) 

HOGGUÉR, D von,Reise nach Lappland und 
dem nördlichen Schweden. Berlin 1841. 

HOLMER, FOLKE, Christianstad. (Lorenzen, 
V, Christian IV:s Byanlaeg. Kbhvn 1937, 
s 160-177. ) 

HUMBLE, S, Lantmätarnas verksamhet inom 
städer och stadsliknande samhällen. 
(Svenska lantmäteriet 1628-1928, s 199-
238.) 

HULPHERS, A A:son, Samlingar til en beskri f -
ning öfwer  Norrland. Femte samlingen II 
bandet om Westerbottens städer. Väs ter -
ås 17§7. 

(HÄLSOVÅRDSSTADGAN 1874. ) Kongl Maj:ts 
nådiga helsovårdsstadga för  riket. Gifwen 
Stockholms slott den 25 september 1874. 

JAEHN, K A, Das evangelische Kirchenge-
bäude. 1. Lpz 1882. 

JOHANSSON, J, Nya läroverksbyggnader 1880-
1900. (Umeå läroverks historia 1858-1940, 
s 31-50. ) 

JOSEPHSON, R, Stadsbyggnadskonst i Stock-
holm intill år 1800. Sthlm 1918. 

JOSEPHSON, R, Svensk 1800-talsarkitektur. 
(Arkitektur, 1922.) 

KARLSTRÖM, T, Gävle stad. Stadsbildens 
förändring  belyst genom bevarade stads-
planer. (Sju uppsatser i svensk arkitek-
turhistoria. Upps 1970, s 176-190. ) 

KATALOG öfver  Slöjdskolans i Stockholm bib-
liotek och undervisningsmaterielen til lhö-
riga sammanhängande planschverk. Sthlm 
1877. 

KLINGSPOR, O, Några anteckningar rörande 
Umeå kyrka. Utg med anledning af  kyrko-
invigningen den 2 december 1894. Umeå 
1894. 

KLINGSPOR, O, Översikt av folkskoleväsen-
dets utveckling i Umeå. (Umebladet 3 nov 
1892.) 

KUNGL Maj:ts befallningshafvandes  femårsbe -
rättelser . Ny följd.  7. 1886-1890. V e s -
terbottens län. (Bidrag till Sveriges offi-
c iela statistik. H. ) Sthlm 1892. 

KUNGL Maj:ts nådiga stadga för  rikets a l l -
männa läroverk, gifven  . . . den 1 novem-
ber 1878. Sthlm 1878. 

LAGERSTEDT, K, Umeå baptistförsamlings 
jubileumshögtid den 20-25 september 1960. 
Umeå 1960. 

LAMM, C J, Se Plagemann, C J F . 
LEHTIKANTO, MIRJAM, Monumentalbyggen 

och borgarhus 1852-1870. (Vasa - den 
gamla och den nya staden, 1948, s 63-80.) 

LILIENBERG, A, Svenska stadsanläggnings-
konsten under de senaste 50 åren. (Min-
nesskrift  utg av Svenska stadsförbundets 
tidskrift.  Sthlm 1912, s 61-87 . ) 

LINDAHL, G, Högkyrkligt, lågkyrkligt, f r i -
kyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950. 

244 



Sthlm 1955. 
LINDAHL, G, Karlstad 1865: stadsbyggande 

för  hundra år sedan. (Värmland förr  och 
nu, 1965, s 12-122. ) 

LINDBERG, CAROLUS, Finlands kyrkor. 
Hfors  1 935. 

LINDE, U, Anteckningar om schweizersti len. 
Sthlm 1959. 

LINDEN, G, Städernas planläggning och lag-
stiftning  i samband därmed efter  1850. 
(Internationella stadsbyggnadsutställningen 
i Göteborg 1923. Göteborg 1923. ) 

LINDGREN, J V, Västerbottens läns sparbank. 
Minnesskrift  med anledning av dess sjut-
tiofemåriga  ti l lvaro. Umeå 1929. 

LINDHOLM, S, Umeå stads kyrka och försam-
ling. Umeå 1937. 

LINDSTRÖM, F O, Från det nya Stockholm. 
Arkitektoniska ströftåg.  (Nornan, 1889, 
s 127.) 

LUNDBERG, ERIK, Svensk bostad. Sthlm 1942. 
LÖFVENSKIÖLD, C E, Landtmannabyggnader. 

Sthlm 1854. 
MORIN, A, Le so le i l de minuit. Par is 1881. 
MUTHESIUS, H, Neuere Kirchliche Bankunst 

in England. Berlin 1901. 
NISSER, MARIE, Stadsplanering i det svenska 

riket 1700-1809. (Sju uppsatser i svensk 
arkitekturhistoria. Upps 1970, s 91-146. ) 

NORDBERG, A, Klocktornet vid Nederluleå 
kyrka. (Norrbotten 1939, s 9 - 2 7 . ) 

NORDIN, ERIK, Träbyggande under 1800-ta-
let. Debatt och verklighet. Sthlm 1972. 
(Den nordiska trästaden. 16.) 

NORMALRITNINGAR till folkskolebyggnader 
jemte beskrivning. Utarb. af  Kongl. Öf-
verintendentsembetet. l - 2 u p p l . Sthlm 
1865-78. 

NORNAN, Svensk kalender. Arg 16, 1889. 
Sthlm 1889. 

NYARE Umeå-tidningen. 1857. 
NYMAN, N H, Den nya seminariebyggnaden. 

(Folkskoleseminariet i Umeå. Redogöre l -
se för  läsåret 1926-1927. 2. Umeå 1927, 
s 3 - 3 4 . ) 

OLOFSSON, SVEN INGEMAR, Umeå stads hi-
storia 1888-1972. Umeå 1972. 

OLSSON, MARTIN, Några ord om Riddar-
holmskyrkans järnspira och nygotikens 
genombrott i Sverige. (En bergsbok till 
Carl Sahlin. Sthlm 1921, s 138-144. ) 

PALM, B, Arkitekten Carl Westman 1866-
1936. Lund 1954. 

PLAGEMANN, C J F, Resor i Norrland, Da-
larna och Västmanland samt på Gotland 
åren 1833-1856. Utg. och kommenterade 
av Carl Johan Lamm. Band 1 - 2 . Upps 
1944, 1942. 

PLAGEMANN, C J F, Från 1850-talets Umeå. 
Utdrag ur Plagemann - brev redigerade 
av C J Lamm. (Västerbotten, 1947, s 1 -
22.) 

PAULSSON, GREGOR, Svenskstad. Del 1 - 2 . 
Sthlm 1950. 

PRAWITZ, G, Tomter och stadsägor. 2 uppl. 
Sthlm 1954. 

RENTZHOG, S, Stad i trä. Panelarkitekturen. 
Ett skede i den svenska småstadens bygg-
nadshistoria. Lund 1967. (Nordiska mu-
seets handlingar. 67 . ) 

RUDBECK, T G, Försök till beskrifning  öfver 
Sveriges städer. 1 - 3 . Sthlm 1855-60. 

SANDBLAD, N G, Skånsk stadsplanekonst och 
stadsarkitektur intill 1658. Lund. . . 1949. 

SCULLY, V, Romantic rationalism and the 

expression of  structure in wood. (The Art 
Bulletin, 1953:2, s 121 ff.  ) 

SELLING, C,, Esplanadsvstemet och Albert 
Lindhagen. Sthlm 1970. 

SILJESTRÖM, P A , Bidrag till sko l - arkitek-
turen. Del 1. Sthlm 1856. 

SILJESTRÖM, P A, Inledning till skolarkitek-
turen. Sthlm 1856. 

SJU uppsatser i svensk arkitekturhistoria. Av 
Ulf  G Johnsson. . . (Acta universitatis 
upsaliensis. A r s suetica, 2. Upps 1970.) 

STARCK, M, Tekniska elementarskolan i Ö r e -
bro 1857-1907. Örebro 1908. 

STECKZÉN, BERTIL, Övre Norrland i tid-
ningarna åren 1740-1810. Luleå 1958. 

STECKZÉN, BIRGER Minnesskrift  till Piteå. 
stads 300-årsjubileum. Upps 1921 

STECKZÉN, BIRGER, Scharinska firman 
1824-1924. Sthlm 1924. 

STECKZÉN, BIRGER, Umeå stads historia 
1588-1888. Umeå 1922. 

STECKZÉN, BIRGER, & Wennerström, II, 
Luleå stads historia 1621-1921. Upps 
1921. 

STOCKHAUS, BRITA, Klockstaplar. (Forn-
vännen, 1940, s 335-362.) 

STÄDERNAS allmänna brandstodsbolag 1828-
1928. Minnesskrift.  Sthlm 1928. 

SUNDHETS- collegji underdåniga berättelse. 
Ny följd  2 -3 . Ar 1862-1863. Sthlm 1865-
1866. (Bidrag till Sveriges officiela  sta-
tistik. K . ) 

SVENSKA folkskolans  historia. Del 2 -3 . Sthlm 
1942. 

SVENSKT biografiskt  lexikon. 
SVERIGES bankmatrikel 1891. Sthlm 1891. 
SVERIGES statskalender. 
SVERIGES städer nu och fordom.  . . utg av 

„ Albin Roo sval. Del 5. Sthlm 1926. 
SA renoveras torp och gårdar. Av Ove Hid-

mark. . . Västerås 1973. 
SÄLLSKAPET Idun 50 år. Sthlm 1 91 2. 
TECKNINGAR för  belysning af  frågan  om 

stadsplaner. 13 blad. 1875. 
TEKNISK tidskrift,  Afdelningen  för  byggnads-

konst. 
TIDSKRIFT för  byggnadskonst och ingeniörs-

vetenskap. 
UMEBLADET. 
UMEÅ elementarläroverk för  f l ickor  - Umeå 

kommunala flickskola.  Redogöre lse för 
ljlsåret 1938-1939. Umeå 1939. 

UMEÅ evangelisk lutherska missionsförening 
10876-1916. Umeå 1916. 

UMEÅ fastighetsägareförening  50 år. Umeå 
10952. 

UMEÅ läroverks historia 1858-1940. Utg av 
IJelge Granfelt.  Umeå 1941. 

UMEÅ sockens skolväsen 1842-1942. Utg av 
Simoij Johansson. Umeå 1942. 

UNDERDÅNIGT betänkande och förslag  ang en 
ordningsstadga för  rikets städer, samt un-
derdånigt betänkande ang städernas bygg-
nads- , brand- och hamnordningar, afgifna 
af  nådigst förordnade  komiterade. Sthlm 
1 8 6 0 . 

VASA - den gamla och den nya staden. Utg av 
^ r n e Appelgren och Lars - Ivar Ringbom. 
Abo 1948. 

WAWRINSKY, RICHARD, Sveriges lasaretts -
väsende förr  och nu. Sthlm 1906. 

WESTERBOTTEN, 
WIBERG, B, Den svenska landsortsteatern 

under 1800-talet. (Arkitektur, 1968:2, 
s 4 - 1 7 . ) 

245 



WILCKE-LINDQVIST, INGEBORG, Kapellet i 
Rådmansö. (Fornvännen, 1942, s 206.) 

WOLLIN, N G, Från ritskola till konstfack-
skola. Konstindustrien undervisning un-
der ett sekel. Sthlm 1951. 

VÄSTERBOTTEN. Ett bildverk. Malmö 1969. 
VÄSTERBOTTEN. Västerbottens läns hem-

bygdsförenings  årsbok/tidskrift . 
VÄSTERBOTTENS-KURIREN. 
ÅGREN, PER-UNO, Från hemman till univer-

sitetsstad. (Svenska kommunaltekniska 
0 föreningens  handlingar, 1 967:7.) 
AMAN, A, Cellfängelset  - en värld av ordning. 

(Arkitektur, 1 967, s 620-630.) 
AMAN, A, "Inledning till skol-arkitekturen. " 

Om Uppsala läroverk och svenskt skol -
husbyggande i de stora undervisningsfor-
mernas spår. (Upplands nations årsskrift, 
1962:5, s 5 - 3 5 . ) 

ÄMAN, A, Pr inc iper för  sjukhusplanering: 
från  spridning till koncentration. (Sju upp-
satser i svensk arkitekturhistoria. Upps 
1970, s 63-90. ) 

AMAN, A , Sundsvall - stadsbranden och sten-
„ staden. (Arkitektur, 1964, s 211-220,.) 
ASTRÖM, SVEN-ERIK, Samhällsplanering och 

regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. 
Hfors  1957. 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Arkiv 

Härnösand 
Landsarkivet: Äldre kyrkoråds- , kyrkostäm-
m o - och skolrådsprotokoll . 

Stockholm 
Allmänna brandförsäkringsverkets  arkiv: 
Brandförsäkringsbrev. 
Antikvarisk-topografiska  arkivet: manuskript 
om Umeå kyrka 1832. 
Byggnadsnämndens arkiv: Ritningar till bygg-
nader av F O Lindström. 
Byggnadsstyrelsens arkiv: Ritningar till r e -
sidenset efter  branden. 
Nordiska museet: Kulturhistoriska undersök-
ningen samt bildarkivet: Fotografier,  hand-
lingar. 
Riksarkivet: Öfverintendentsämbetets  arkiv: 
Ritningar och handlingar rörande kyrkan, 
lasarettet, läroverket samt residenset före 
stadsbranden. 
Stadsarkivet: Städernas allmänna brandstods-
bolags arkiv: Brandförsäkringsbrev. 

Umeå 
Byggnadsnämndens arkiv: Byggnadslovsrit -
ningar, handlingar och protokoll . 1871-1900. 
Byggnadsstyrelsens arkiv: Ritningar till 
folkskolelärarinneseminariet  och residenset. 
Dragonskolans arkiv: Umeå stads tekniska 
söndags- och aftonskolas  protokoll 1869-1909. 
Drätselkammarens arkiv: Handlingar rö ran -
de läroverket, rådhuset samt nödbostäder ef-
ter branden. 
Gatukontorets arkiv: Arbetsritningar till lä-
roverket. 
Läroverkets arkiv; Östra gymnasieskolan: 
Ritningar, handlingar och protokoll rörande 
läroverkets byggnader före  och efter  bran-
den. 
Mimerskolans arkiv: Ritningar till l ä rover -
kets byggnader före  och efter  branden. 
Stadsingenjörens arkiv: Stadsplaner, kartor, 

tomtkartor. 
Umeå kommuns arkiv: Stadsfullmäktigepro-
tokoll, magistratsprotokoll . 
Umeå stadsförsamlings  arkiv: Ritningar och 
handlingar rörande kyrkan, folkskolehusen 
och prästgården. Kyrkböckerna. Protokol l 
för  skolrådet, kyrkorådet och kyrkostäm-
man. 
Västerbottens läns hushållningssällskaps 
arkiv: protokoll ang slöjdskolan. 
Västerbottens museums arkiv: Foton, r i t -
ningar, kartor, handlingar. 

Manuskript 

CEDERBERG, A F O, Självbiografi.  Manu-
skript hos sonen Agnar. Avskrift  av v issa de-
lar i VMU. 
EKVALL, SVEN, Sjukdoms- och s jukvårds-
förhållanden  i Västerbotten med dess lappmar-
ker intill 1800-talets början jämte drag ur 
landsändans historia. Del 1 -13 . Näsbypark 
1971. Maskinskrivet. Kopior bl a i UmUB och 
Umeå kommuns bibliotek. 
LINDER, J A, Beskrifning  öfver  samtelige 
Kyrkorne i Umeå Pastorat. Enligt max ven 
Consistori i förordnande  upprättad år 1832. 
Med bifogade  teckningar. Ett ex i ATA, ett 
med teckningar av sonen Theodor Linder i 
LAH Domkapitlets arkiv. F V a : l . 
LINDER, J A, Beskrifning  öfver  Ume socken 
och stad och första  fögderiet.  1855-1857. Ma-
nuskript. Avskrift  i VMU. 
LINDER, J A, Minnen. Dagbok och minnes-
anteckningar 1783-1870. Manuskript i 11 vo -
lymer i Umeå kommuns bibliotek. 
LINDSTRÖM, E, F O Lindströms liv och verk. 
Manuskript hos dottersonen Walle Larsson , 
Västerhaninge. 
OLOFSSON, ARTUR, Folkminnen från  Umeå. 
Handel i Umeå på 1890-talet. Manuskript i 
ULMA acc nr 22578 och 15507. Avskrift  i 
YMU. 
ASTRÖM, J A, & HALLIN, B A, Historisk 
berättelse över sjömanshusets i Umeå v e r k -
samhet 1844-1944. Kompletterad 1959 av P V 
Andersson. Manuskript i Umeå s jömanshus ' 
arkiv, Holmsund. 

Seminarieuppsatser 

BÄCKLUND, S, HELANDER, B, & STRÖM, 
K, Inflyttningen  till Umeå stad åren 1897-1898. 
Uppsats för  2 betyg i historia vid Umeå uni-
vers i tet . 1972. 
LINDNER, J, Branden 1888 och den nya stads-
planen 1889 - deras inverkan på befolknings-
strukturen i Umeå stad. Uppsats för  3 betyg i 
historia vid Umeå universitet. 1973. 
NORDIN, A, & SJÖBERG, M, Inflyttningen 
till Umeå stad 1885-1896. Uppsats för  3 betyg 
i historia vid Umeå universitet. 1971. 

246 



FÖRKORTNINGAR ARKITEKTREGISTER 

ATA 

BN 
BO 
Brf 

BS 

Btst 
Dk 
HLA 
KA 
KB 

Kbk 
KK 
KR prot 

KrA 
KS prot 

LMA 

RA 
SIA 
SR 
STFM 
ULMA 

UmUB 
VK 
VMU 

ÖLÄ 

Antikvarisk-topografiska  arkivet. 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 
Byggnadsnämnden. 
Byggnadsordning. 
Brandförsäkringsvärdering  i Stä-
dernas allmänna brandstodsbolags 
arkiv. Stadsarkivet, Stockholm. 
Byggnadsstadga för  rikets städer 
1874. 
Byggnadstillstånd. 
Drätselkammaren. 
Landsarkivet i Härnösand. 
Umeå stadsförsamlings  kyrkoarkiv. 
Konungens befallningshavande;  Kung-
liga biblioteket, Stockholm. 
Kyrkobyggnadskommittén. 
Kunglig kungörelse. 
Umeå stadsförsamlings  kyrkoråds 
protokoll . 
Krigsarkivet, Stockholm. 
Umeå stadsförsamlings  kyrkostäm-
moprotokoll . 
Statens lantmäteriverks arkiv, Stock-
holm. 
Riksarkivet, Stockholm. 
Stadsingenjörens arkiv, Umeå. 
Skolrådet. 
Stadsfullmäktige. 
Landsmåls- och folkminnesarkivet, 
Uppsala. 
Umeå universitetsbibliotek. 
Västerbottens -Kuriren. 
Stiftelsen  Västerbottens museum, 
Umeå. 
Öfverintendentsämbetet. 

Biskop, Hans 
Blom Carlsson 
Brunius, C G 
Cederberg, A F O 
Clason, Isac Gustaf 

49 
Carl Gustaf 
51 

98 
171 

50 ff 

Edelsvärd, A W 68 ff 
Ekberg, Fredrik Reinhold 123 

173 f 

46 f 

34, 38, 67 f, 

108 ff,  167, 

30 ff, 

Ekholm, Carl Fredrik 
Enander, Samuel 40 f 
Grundström, C A 180 ff 
Hawerman, Alfred  Ludwig 
Holmström, Erik 89 
Hörneli, Anders Reinhold 

106, 126 
Kumlien, Axe l & Hjalmar 

199 
Larsson, Oscar 159, 213 
Lignell, Axel 198 f 
Linder, Johan Andreas (Anders) 

38, 42, 50 ff,  56, 61, 64, 117 
Lindmark, Erik 89, 203 
Lindström, Fredrik Olaus 134 ff,  138 ff, 

159, 167 ff,  177 ff,  195 ff,  203, 206 ff 
Melander, A E 177 
Mångberg, Erik Olof  91 f,  157, 205 
Möller , Carl 177 ff 
Nordqvist, Johan 94 f,  102, 109 ff, 

121, 127 ff,  162, 168, 198 ff,  211 
Nyström, Axel 38, 57, 114 f, 
Palmroth, L W 51 
Peterson, Ludvig 174 
Pettersson, Johan Gustaf  Axel 

89 ff,  104, 135, 137, 144, 157 
Rijf,  Jacob 54 
Sandgren, Carl Fridolf  Engelbert 

102, 119 f,  157 f,  168, 192, 206, 
212 f 

Scholänder, F W 38, 114, 167 
Setterberg, C A 68 
Stenberg, J E 177 

167 

70, 73, 

94 ff, 
210, 

Stolpe, Wilhelm 
Söderholm 127 
Westman, Carl 
Zettervall , Helgo 
£ b o m , J F 51 
Aström, Viktor 
Östberg, Ragnar 

137 ff,  144 ff,  164 

161 
111, 177 

162, 203 f, 
161, 167 

215 

247 



BILAGOR 

Bilaga 1. 

Kända byggnadsverk av J A Linder. 

Backen: sockenskolan 1847 och 1862; Johan-
nesgård (Linders egen gård) påbygg-
nad 1844, panel 1845. 

Baggböle: förvaltarbostaden,  Baggböle h e r r -
gård, 1846. 

Burträsk: kyrkans panel 1824 och torn 1820-
talet. 

Dalkar Iså: herrgården 1847. 

Erlandstorp (Angården): inredning 1825. 

Finnträsk (Skellefteå  socken): projekt till ny 
kyrka 1853. 

Grisbacka: handelsman Rydins gård ti l lbygg-
nad 1868. 

Holmsund: kyrkan 1860. 

Skellefteå:  brukspatron F o r s s e l l s gård 1847, 
handelsman Gebhardts gård (del-
vis) 1847. 

Umeå: trivialskolans gymnastikhus 1832; 
gravkapell vid stadens kyrkogård 1838; 
kyrkans ombyggnad 1846-48; folksko-
lan för  gossar 1849; projekt till l ä ro -
verkshus 1854; folkskolan  för  flickor 
1865. Privata gårdar för  konditor P la -
gemann, handlanden Glas och löjtnant 
Schildt m fl.  Enligt tradition även för 
handlanden Nils Scharin (Linderska 
gården). 

Finland, Vasa: Sandvikens herrgård 1846. 

Bilaga 2. 

Kända byggnadsverk av arkitekt Fredr ik Olaus 
Lindström. 

Borås: telegraf-  och posthus 1911-13. 

Degerfors  (Västerbotten): projekt till kyrka i 
trä 1893, ritning till kyrka i sten 
1899. 

Falun: riksbankshus 1900. 

Filipstad: telegraf-  och posthus (ev endast 
ombyggnad). 

Fristad: altaruppsats i kyrkan. 

Hälsingborg: telegrafhuset  1907-09. 

Härnösand: telegrafhus. 

Jönköping: okänt hyreshus. 

Karlsborg: radiostation. 

Karlshamn: telegrafhuset  ca 1915. 

Karlskrona: riksbankshus, sparbankshus, 
post- och telegrafhus. 

Kristianstad: telegrafhusets  ombyggnad 1910-
11. 

Linköping: riksbankshus 1905, Östergötlands 
enskilda bank. 

Luleå: stadshuset och stadshotellet (med K A 
Smith), Östra folkskolan  1901, r i k s -
bankshus. 

Stockholm: hyreshus på fastigheterna  Björns 
trädgård 3 1917, Bävern 21 1888, 
Flygaren 3 1881, Flygaren 13 
1885 (med K A Smith), Flygaren 
17 1881-84 (med F Eckert) , 
Klockan 1 1884, Klockan 6 1884, 
Klockan 7 år okänt, Moraset 22 
1882, Måns Bock 1 1885 (med K A 
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Smith), Trossen 1 1883, Viggen 14 
& 15 1883 (med K A Smith) samt 
det Beck-Fri iska huset, Karlavä-
gen 15 a. - Församlingshuset i 
Oscars församling  1907, Asy l för 
pauvres honteux, vattenkiosker 
1880-talet. 

Umeå: privata byggnader på tomterna Ägir 2 
1890, och Forsete 1 1892. - Rådhuset 
1890, kyrkan 1892, två småskolehus 
1889, läroverkets gymnastikhus 1890, 
riksbanks-, post- och telegrafhus 
1900. Projekt till flickskolan  1890, lä -
roverkshuset 1889-91 och till folksko-
lehuset 1890. 

Övrigt: Kungl medalj för  projekt över ämnet 
"Byggnader vid hamnen i en s jöstad" , 
under studietiden i Konstakademien 
1873. Delat l : a pris i arkitektpris-
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gande med hus för  riksdag och r iks -
bank. Den andre förstapristagaren 
var Helgo Zettervall . 2:a pr is i täv-
ling om Finlands bank i Helsingfors. 
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