
Vårutflykt
Denna vår höll vi oss på hemmaplan, närmare bestämt 
i stadens östra del och därefter i och utanför Jakobs 
kyrka.

Lennart Ersson inledde med att berätta om kung Karl XIV 
Johans besök i Hudiksvall 1835. Stadens fäder skämdes 
över hur det såg ut i Fiskarstan och satte upp en slags 
skärmvägg i höjd med Östra Tullgatan. Lennart fortsatte 
med att berätta om Maria Himmelstrand som bodde i 
Steinmetzska huset och var den första kvinnliga studenten 
i Hudiksvall 1891. 

Därefter förflyttade vi oss till kvarteret där Snusfriskens 
höll till. Det var en stor tobaksindustri och lite senare 
också en tändsticksfabrik med många anställda. Tänd
sticksfabriken lades ner ganska snart på grund av att de 
anställda blev förgiftade av kemikalierna som användes 
vid tillverkningen. Tobaksfabriken försvann i och med att 
Tobaksmonopolet infördes 1915. I Skolparken strax intill 
övades eleverna vid Trivialskolan (pojkarna förstås!) i 
vapentjänst till långt in på 1900talet. 

Den fortsatta promenaden förde oss till de platser där 
de två östra tullstugorna låg och Mamsell Winges stuga  
fortfarande ligger.

Efter lunch hade vi stämt träff med kyrkoherde Thomas 
Grunnesjö och kyrkvärd Åsa Ek i Jakobs kyrka. Thomas 

inledde med att förklara att Jakobs kyrka heter så efter 
den gammaltestamentlige Jakob, till skillnad mot Sankt 
Jakobsgården som är döpt efter aposteln Jakob. Han be
rättade om kyrkans inventarier och utsmyckning samt om 
planerna på ombyggnad och restaurering. Om allt går som 
tänkt kommer kyrkan att hållas stängd en längre tid med 
början i höst.

Åsa Ek visade oss delar av kyrksilvret och hur man 
använder de olika delarna när  man ”dukar” till nattvard. 
Hon gick också igenom de klädesplagg som prästerna an
vänder vid olika förrättningar och om de färger som gäller 
vid olika tider av kyrkoåret.

Alldeles utanför kyrkporten, på kyrkans norra sida, 
sitter en stenplatta till åminnelse av Sven Erik Hedblom, 
f 1890, som var chef för Röda Korsets hjälpstation i ett 
krigsfångeläger i Sibirien, men som 1918 tillfångatogs av 
kosacker och hängdes som spion i samband med ryska 
revolutionen. Det var Yngve Aronsson som berättade 
om Sven Hedbloms anknytning till Hudiksvall och hans 
tragiska livsöde. 

Magdalena Forsberg

Lennart Ersson berättade bl a 
om hur skolgossarna drillades 
i vapentjänst här i Skolparken 
nedanför trivialskolans gamla 
gymna stiksal.

Yngve Aronsson berättade om Sven Hedbloms livsöde och 
om stentavlan till hans minne på kyrkväggen.

Thomas Grun-
nesjö med den 
kanonkula som 
enligt sägnen 
ska ha skjutits 
in i kyrkväggen 
från ett ryskt 
skepp 1721. 
Men det var nog 
en annan kula ...

Lästips för er som vill veta mer:
 Fint som snus av Lennart Ersson, Hälsingerunor 2011.
- Jakobs kyrka av Jan-Olov Nyström 2007.
 Så blev vårt 1900tal, antologi med bl a Yngve Aronsson 
om Sven Hedblom 2000.


