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Betlehemskyrkans exteriör. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.

Inledning
Betlehemskyrkan ligger i hörnet av Köpmangatan och Thulegatan i Sundsvalls riksintressanta 
stadskärna. Det är ett av Stenstadens mest originella byggnadsverk – en missionskyrka i böljande 
former som sätter sin prägel på stadsbilden och etsar sig fast hos betraktaren.

Kyrkan uppfördes 1916 och räknades redan vid tillblivelsen som en av de mest praktfulla 
frikyrkorna i Sverige. Idag är Betlehemskyrkan en välbevarad byggnad och används dessutom ännu 
för sitt ursprungliga ändamål. Kyrkan utgör ett värdefullt kulturminne både i kraft av sin arkitektur- 
och kulturhistoria, men det är en underhållskrävande byggnad att vårda och förvalta.

Arkitekturen
Betlehemskyrkan är kraftfull och energirik och uppförd i en stil som vi närmast kan kalla 
barockjugend. Jugendstilen fick sitt genombrott vid den så kallade Stockholmsutställningen 1897 
och blev populär under åren runt sekelskiftet 1900 och under århundradets första decennium. 
Jugend blev ett samlingsnamn för olika stildrag. Det var i Sverige inte ovanligt med en kombination
av jugend och nybarock som resulterade i svällande former och svängda linjer, men med ganska 
återhållsam ornamentik, särskilt i exteriören, jämfört med jugendstilarna på kontinenten. 

Betlehemskyrkan uppfördes 1916 då nationalromantiken hade fått sitt genombrott med oputsade 
tegelfasader, småspröjsade fönster och influenser av medeltida slott och borgar. Kanske ansåg 
arkitekten Natanael Källander att detta uttryck inte passade en kyrkobyggnad. Istället har han valt 



barockjugend med en åttahörnig byggnadskropp med kupol. Den stora entrén är placerad på hörnet 
och betonas särskilt genom det ovanför placerade rosettfönstret.

Materialen är eleganta och påkostade. En trappa i röd granit med räcke i järnsmide leder upp till två 
skulpterade dubbeldörrar av ek. Invändigt i kyrkan finns utsökta detaljer bevarade, som dörrvreden i
kallhamrat smide och dörrarnas åttkantiga smårutade fönster av facettslipat spegelglas – som när 
man tittar närmare bildar ett mönster, en korsform.

Facettslipat glas. Foto: Nils Johan      Vackert detaljarbete. Foto: Nils
Tjärnlund.      Johan Tjärnlund.

I material som Källander lämnat efter sig kan man spåra inspiration till den originella byggnaden. I 
ett fotografialbum med bilder som han själv har tagit finns en bild föreställande tingshuset i 
Härnösand. Denna byggnad från 1904 ritades av den kända arkitektduon Fritz Ullrich och Eduard 
Hallquist. Tingshuset har en hörnentré med rundade sidotorn och böljande tak som uppvisar likheter
med Betlehemskyrkans utformning. Ullrich och Hallquist stod även bakom ritningarna till 
Riksbankens filial vid Storgatan i Sundsvall, även detta en byggnad i jugendbarock.

Tingshuset i Härnösand. Källa:
Natanael Källanders fotoalbum.



Interiören
I vestibulen är golvet av kolmårdsmarmor och vit italiensk marmor. De ljusa väggarna var 
ursprungligen laverade i blågrått. Det kryssvälvda taket hade från början en granitgrå färg. Ljuset 
faller in genom de höga fönstren.

Den underbara kyrksalen har en imponerande rymd. Stora salen med läktaren rymde på sin tid 
800 personer. Idag är det inte fullt lika många eftersom en mindre del av läktaren har stängts av 
och längst ut finns mellanväggar som skärmar av den yttersta delen av salen. Där inreddes 
samlingslokaler på 1970-talet.

               Stora salen i Betlehemskyrkan. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.

I blickfånget framträder estraden med talarstol och orgel i bakgrunden. Estradens placering var 
särskilt noga genomtänkt. Alla åhörare kunde se lika bra och talaren hade goda möjligheter att göra 
sig hörd över hela salen.

Lokala förmågor och hantverkare låg bakom stora delar av kyrkans inredning. Hela träinredningen 
med bänkar och andra snickeriarbeten levererades från Lucksta ångsågsaktiebolag utanför Matfors. 
Armaturen, av Böhlmarks tillverkning, köptes hos grosshandlaren Karl Frisk i Sundsvall. Vatten 
och avloppsledningar utfördes av rörläggaren Gissberg. Förgyllningsarbeten gjordes av 
glasmästaren Hugo Malmberg och stenhuggeriarbetena av stenhugggaren Johnsson. Målaremästare 
J. A. Nyberg i Sundsvall utförde alla måleriarbeten, förutom dekorationerna. 



Särskilt iögonenfallande är den mäktiga takkronan (se även omslagsbilden), ett lokalt hantverk 
utfört i kulhamrat järn av Fritiof Hofring. Han jobbade egentligen som maskinist på Ortviken och 
hade plåtarbetet som bisyssla. Takkronan visar lövrankor som smalnar av nedåt med skivor av matt 
glas i olika kulörer och upplyst av ett 50-tal lampor. Kronan hänger från rotundans centrum och är 
fäst inom en dekorativ krans av änglahuvuden, som omges av de fyra evangelisternas symboliska 
figurer. Fritiof Hofring avled 1926 och arbetade då som verkmästare på Lövuddens skiljebom.

Estraden med orgelfasad och dekorativt måleri med plafondmålning i taket. 
Foto: Nils Johan Tjärnlund.

Förutom takkronan gör också orgeln ett imponerande intryck med sin varma, rödbruna färg, de 
silverskimrande piporna och armaturen i guld. Orgeln tillverkades av Setterquist & Son i Örebro. 
Från början rådde en strid inom församlingen om man skulle nöja sig med en orgel med nio 
stämmer eller satsa på en större. Valet föll till slut på en orgel med två manualer och 18 stämmor. 



Orgeln blev snabbt känd för sin mjuka och fylliga klang och är omtyckt bland organister än idag. 
Eftersom orgeln drevs med elektricitet slapp man nu det tröttsamma trampandet.

Orgelfasaden ramas in av ett dekorativt måleri i blått och grått. Vänder vi blickarna uppåt ser vi en 
plafondmålning i taket. Motivet har att göra med Jesu födelsestad Betlehem. En devis lyder ”Ära 
vare Gud i höjden”. Målningen är utförd al secco, på torr puts, och konstnär var Georg Holmberg 
från Stockholm. Vid samma tid utförde Holmberg även dekorationsmåleri i Svartviks kapell söder 
om Sundsvall. Han har också dekorerat väggarna i rådhusrättens sessionssal i Nyköping.

Lägg även märke till ”stjärnhimlen” – de nakna elektriska glödlamporna som lyser ur bemålade 
stjärnor. Detta är en djärv och tidstypisk inredning från 1910-talet och påminner om hur det kunde 
se ut även på till exempel en teater eller en biograf vid samma tid.

Församlingens historia
Den nya Betlehemskyrkan var en jättesatsning från en församling med spirande framtidstro mitt 
under första världskriget. Sundsvall är en stad känd för sina många frikyrkor. Väckelserörelsen 
började växa fram under första halvan av 1800-talet och fick en skjuts i Sundsvallsområdet genom 
den stora inflyttningen till sågverken och industrin från mitten av 1800-talet. 

Under lång tid anordnades andliga sammankomster i hemlighet. Myndigheterna bevakade strängt 
att människor höll sig till statskyrkan. Men med tiden insåg även vissa personer inom den statliga 
kyrkan att man måste kanalisera det stora intresset för väckelsen. En sådan profil var pastor Simon 
Norberg. Han tjänstgjorde som tillförordnad pastor i Sköns socken på 1850- och 60-talen och från 
Sundsvall vandrade människor i stora klungor den milslånga vägen till Sköns kyrka för att få höra 
pastorn predika.

År 1864 bildades en förening med namnet Medelpads Lutherska Missionsförening. Syftet var att 
missionera och fungera som en centralpunkt för liknande organisationer. Initiativtagare var 
kolportören Jonas Röst, som senare blev en framgångsrik grosshandlare, och rådman Svante af 
Sandeberg.

Varje dag under sommaren kom främmande fartyg till Sundsvalls hamn och mängder av sjömän 
strömmade i land som sökte förlustelser i glädjekvarteren på Stenhammaren (Södermalm) och 
Norrmalm. Föreningen såg ett ökat behov av mission om ett kristet och moraliskt uppbyggligt liv 
bland sjömännen. Följden blev att föreningen 1873 anställde en särskild sjömansmissionär, 
norrmannen Peder Tallaksen. 

Man lade ner mycket energi på att uppföra Sjömanskapellet, en ståtlig träbyggnad som invigdes 
1875. Dessutom anställdes ytterligare en norrman, Peder Taansberg, som predikant – detta var 
under den svensk-norska unionstiden. Men det uppstod en schism inom föreningen, framför allt 
rörande nattvardsfrågan.Vissa medlemmar samlades i hemlighet på kvällarna i en gård väst på stan 
och höll enskilda nattvardsgångar. En majoritet i styrelsen ansåg att det var fel väg att gå. 
Nattvarden borde vara förbehållen den rådande statskyrkan. Styrelsen varnade predikant Tallaksen. 
De bägge norrmännen sade då upp sina platser och istället bildades en ny frisinnad 
missionsförsamling i Betelkapellet på Skönsmon 1877.

Den nya församlingen hette Sundsvalls och Skönsmons Brödraförening med ursprungligen 
21 medlemmar. Norrmännen Tallaksen och Taansberg fortsatte som predikanter. 

Verksamheten växte snabbt och för varje år ökade antalet medlemmar. År 1880 kallades Johannes 
Hellgren till predikant och föreståndare för Brödraföreningen. Han hade studerat vid missionsskolan
i Kristinehamn. I Sundsvall blev Hellgren en av de stora andliga profilerna under många år och drev



en missionsbokhandel i nästan 30 år. Han blev också invald som ledamot av stadsfullmäktige och 
satt även i riksdagen 1906–1909 i det liberala samlingspartiet, en av föregångarna till dagens 
Liberalerna.

Sundsvall var inne i en stor befolkningstillväxt under slutet av 1800-talet och många människor 
sökte sig till frikyrkorna. År 1882 beslutade Missionsförsamlingen att dela upp sig i två: Sundsvalls 
Brödraförening med Johannes Hellgren som pastor, och Skönsmons Brödraförening.

Sundsvalls Brödraförening fick inte använda Sjömanskapellet. Istället höll man sammankomsterna i
en lokal som kallades Schermanska salen, belägen i ett större trähus i hörnet av Trädgårdsgatan och 
Nybrogatan.

Men 1882 kunde man inviga ett eget nytt kapell i sten vid hörnet av Köpmangatan och 
Skolhusallén. Särskilt länge fick man inte glädjas åt den fina byggnaden. Bara sex år senare härjade 
den stora stadsbranden och fotografier visar hur kapellet lades i ruiner. Församlingen gav inte upp, 
utan återuppbyggde kapellet som invigdes på nytt våren 1889. Medlemmarna fortsatte att strömma 
till och även utanför staden växte missionsintresset. Betelkapellet i Skönsberg kom till 1890 och 
Betelkapellet i Töva, Selånger, byggdes 1907.

Snart var Betlehemskapellet vid Skolhusallén för trångt. Diskussionerna böljade fram och tillbaka: 
skulle kapellet byggas ut eller borde man satsa på en nybyggnation. Till slut kom en lösning: 
Brödraförsamlingen kom överens med Sundsvalls frimurare inom S:t Johanneslogen Bifrost om att 
byta tomt. Frimurarna skulle få ta över Betlehemskapellet vid Skolhusallén och Brödraförsamlingen
skulle få överta frimurarnas obebyggda tomt längre ner på Köpmangatan. 

Uppdraget att göra ritningarna gick till stadsarkitekten Natanael Källander. Han var själv aktiv 
frimurare och ritade inte bara den nya Betlehemskyrkan utan även ombyggnaden av 
Betlehemskapellet vid omvandlingen till frimurarloge.

Bygget av Betlehemskyrkan kom igång på våren 1915. Ett och ett halvt år senare stod kyrkan klar –
ett av Sveriges ståtligaste frikyrkotempel, som det hette i pressen.

Ett knippe bilder från det gamla Betlehemskapellet, 
sedermera Frimurarordens hus i Sundsvall. 



Invigningen 1916 
Med fantasins hjälp kan vi resa tillbaka i tiden till Betlehemskyrkans högtidliga invigning den 
24 september 1916. På slaget klockan elva var det en väldig trängsel i bänkar och på läktare. Det 
doftade friskt av målarfärg och allt var glänsande, blankt och gediget.

Församlingen hade placerat ut reservbänkar i sidogångarna för att alla nyfikna Sundsvallsbor skulle 
få plats. Bland de närvarande fanns särskilt inbjudna kommunalpolitiker från Sundsvalls 
stadsfullmäktige, predikanter från olika frikyrkor i trakten och journalister från stadens tidningar.

Orgeln brusade genom salen och man sjöng Lov ske dig, store Gud. Därefter hälsade församlingens 
predikant pastor Adolf Andersson de omkring 1 000 åhörarna. Han berättade om förberedelserna 
och det arbete som lett fram till att kyrkan kunnat byggas. Andersson påminde också om det 
pågående världskriget, skyttegravarna i Belgien och Frankrike, det meningslösa våldet och de 
många ohyggligheter som drabbat världen och han uttryckte sin tacksamhet över att man nu fick 
samlas i lugn och ro för att tala evangelium.

Fil. kand. Axel Andersson höll sedan en kort predikan med ledning av texten ”I begynnelsen 
skapade Gud himmel och jord - - - Och Gud sade: Varde ljus, och det vart ljus”. Talaren hoppades 
att Guds ljus alltid skulle lysa inom dessa tempelmurar och vägleda många, som nu vandrade i 
mörker. ”Måtte de, som här få sitt andliga hem, finna den tröst och hugsvalelse de längta efter, och 
må Guds andes kraft verka över denna församling för åstadkommande av ett gott och 
välsignelsebringande arbete.”

Själva invigningstalet hölls av distriktsföreståndare O. W. Genander, som inledde med en kort bön 
och sedan påminde om invigningen av Jerusalems tempel och Guds ord till Salomo: ”Jag har hört 
din bön och helgat detta hus, och skola mina ögon och mitt hjärta vara där alltid”. 

Kung Salomo hade överlämnat Jerusalems tempel som en offergåva från folket till Gud, och 
detsamma vill nu även denna församling göra, sade Genander, innan han förklarade 
Betlehemskyrkan öppnad och invigd för sitt heliga ändamål. 

Efter invigningen följde pampig musik. En kantat komponerad av musikdirektör O. D. Lindvall från
Ockelbo med en invigningskör som bestod av Elim- och Betlehemskörerna och tre solister: fru 
Bertha Englesson från Kristinehamn, direktör A. Öwerström från Stockholm och herr Hugo 
Hammarberg i Sundsvall. Musikdirektör Eriksson skötte orgeln.

Åhörarna beundrade kyrkans förnämliga akustik. Musiken har spelat en viktig roll i kyrkan ända 
sedan dess. Till exempel lade Orkesterföreningen i Sundsvall ofta sina konserter i kyrkan och det är 
än idag en tradition med körkonserter i jultid.

På kvällen följde en stor invigningsfest, återigen med en publik som fyllde alla platser. Johannes 
Hellgren höll ett anförande om brödraförsamlingens historia och påminde om den lilla sal där allt 
hade börjat 1877. Festen fortsatte med psalmsång samt musik av Mendelsohn och dagen därpå blev 
det fler predikningar,  en särskild orgelinvigning med konsert och invigningskantaten ännu en gång.

Det var en imponerande prestation av Brödraförsamlingen att ro detta väldiga bygge i land. 
Kostnaden för kyrkan med inventarier, tomt och järnstaket uppgick till 182 227 kronor och 54 öre. 
Kyrkan var redan från början utrustad med moderna finesser. Av en notis i Sundsvalls Tidning 
framgår följande framsynta satsning: ”Som ett bevis på hur väl man tillgodogjort sig alla 
möjligheter kan nämnas att hörtelefon för de dövas räkning på ett synnerligen sinnrikt sätt anbragts 
från predikstolen till de två första bänkarna på vardera sidan om mittelgången. Ledningen har 
dragits under golvet och står i förbindelse med ett tiotal hörlurar. ”



Sammanlagt kunde omkring 1 000 personer få plats i kyrkan när man öppnade skjutdörrarna mot 
den mindre salen, som var avsedd för möten och sammankomster nära serveringsrum och det 
modernt inredda köket.

I kyrkan fanns också redan från början bostäder i en flygelbyggnad. Där inrymdes vaktmästarbostad
och toaletter, och en trappa upp själva predikantbostaden med fyra rum och kök samt expedition 
och sammanträdesrum med mera. Två trappor upp disponerades två våningsplan för uthyrning med 
lägenheter som innehöll den tidens främsta standard som elektriskt ljus, centralvärme, varmt och 
kallt vatten med mera. Där finns bostäder än idag.

I källaren fanns tvättstuga, matkällare, pannrum, kolkällare och olika förråd.

Genom åren har det skett en del förändringar i kyrkan, men betydande delar är pietetsfullt bevarade.
År 1970 såldes kapellet i Skönvik och 1971 en fastighet i Skönsmon, vilket gav en grundplåt för att 
renovera och bygga om Betlehemskyrkan. Kyrkorummet fick då en mer intim och funktionell 
prägel. I källarvåningen inreddes ungdomslokaler.

Arkitekten Källander 
Betlehemskyrkans arkitekt Natanael Källander var en mycket produktiv stadsarkitekt i Sundsvall. 
Han är dock idag tämligen bortglömd och har inte lämnat något personarkiv efter sig, och även i 
övrigt få skriftliga spår. 

Här redogörs inte för all forskning om Källander som undertecknad har gjort i syfte att teckna en 
fullödigare bild av hans liv och verk. Avsikten är att i framtiden kunna ge ut en särskild skrift om 
Källander, gärna med stöd av Länsstyrelsen och Sundsvalls kommun.

Arkitekt Natanael Källander. Källa: 
släkten Källander.



Natanael Källander föddes i Skara i Västergötland den 26 juni 1867 i en rik syskonskara. 
Föräldrarna var ölbryggaren Johan Andersson och Brita Stina Magnusdotter. Modern dog 1870, då 
lille Natan bara var tre år. Fadern blev ensam med sju barn i åldrarna 3–15 år. I ett andra äktenskap 
utökades barnaskaran. Den stora familjen bodde i anslutning till bryggeriet. I ett brev från 1881 
omnämns att hela 18 personer skulle beredas sängplats. Den unge Natan, då 14 år, fick sova på 
kontoret tillsammans med fadern.

Namnet Källander tog barnen när de blev vuxna med den medeltida Skara källa som grund. De två
syskon som flyttade till USA kallade sig Callander. Husen på Skara källa är nu rivna och det enda 
bevarade spåret är ett brunnslock över källan.

I släkten berättas att Natan var lat i skolan. Som 16-åring hoppade han av studierna. Han var sjuklig 
och bland annat sängliggande för hjärtlidande. Omgivningen tvivlade på om han skulle få uppleva 
sin 17-årsdag. Han verkar dock ha repat sig och började på hösten 1883 lära sig arkitektyrket i det 
byggmästartäta Värsås. Han fortsatte sedan till Stockholm för tekniska studier och började arbeta 
som biträdande arkitekt vid olika firmor i den hektiska byggrusch som rådde i huvudstaden. 
Källander praktiserade bland annat hos en av de mest kända arkitekterna, Johan Laurentz, som i 
Sundsvall skapade Hirschska huset.

Syskonen Källander, några av dem med respektive make/maka. Källa: släkten Källander.

På rekommendation av en annan berömd arkitekt, Ragnar Östberg, fick Natan anställning hos
stadsarkitekten i Umeå, F. O. Lindström. Hösten 1891 lämnade han Stockholm och for med ångaren
Nordstjernan norrut. Längs resan gjorde han ett stopp i Sundsvall där brodern Josef då tjänstgjorde 
som präst på Skönsmon. Natan berättar själv:



Jag vill också minnas att vi var inne på hotell Knaust, som troligen just blifvit färdigt, och att det i hög 
grad imponerade på mig. För öfrigt verkade Sundsvall mycket halffärdigt med under uppförande varande 
byggnader och ställningar på så godt som alla gator – åtminstone i den s.k. stenstaden.

Hos Lindström i Umeå fick Natan slita en del, och lönen blev inte den utlovade eftersom den unge 
arkitekten saknade konstnärlighet, påstod Lindström. När Lindström flyttade vidare till Gävle följde
Natan ändå med som assistent. Men där uteblev lönen helt och Natan sade upp sig vid jultid 1892 
och bodde hos sin syster Emma i Dalarna ett år.

En dag fick han brev från arkitekt Gustaf Hermansson i Sundsvall med erbjudande om en tjänst från
1 februari 1894. En stor byggrusch efter den stora branden hade då nått sin kulmen, men det fanns 
fortfarande många obebyggda tomter och Sundsvall befann sig alltjämt i ett expansivt skede. En 
ledande arkitekt var Sven Malm, stadsarkitekt som bodde på sin egen skapelse, Hotell Knaust. Ett 
annat tongivande namn var Gustaf Hermansson, vars första ritade verk från 1889, Sundsvalls kyrka,
stod klart och invigdes just detta år, 1894. Hermansson hade också ritat flera av de mest
påkostade husen längs Storgatan.

Källander lärde känna Hermansson och blev hans assistent.

Redan från första dagen blef jag mottagen med den största vänlighet af både arkitekten och hans unga och 
älskvärda fru, så väl som af hans släktingar Tullförvaltare Fjellströms. Ja, jag hade aldrig träffat så trefliga
och vänliga människor förr, tyckte jag, och det omdömet har jag ännu.

Varje kväll åt han middag hos Hermanssons och på somrarna blev han utbjuden till Alnön. De 
gjorde gemensamma utflykter i skog och mark. En gång vandrade Natan och Hermansson till 
Bergeforsen för att se islossningen, men de spektakulära naturkrafterna hade gjort sitt och vattnet 
låg redan fritt och vardagligt när de kom fram. Annars bodde Natan hos sin bror Josef på Skönsmon
och åkte med ångbåten Kubikenborg in till arbetet i centrum.

Natanael Källander bidrog till skapandet av flera hus under de här åren, bland annat vinhandlare 
Botvid Johanssons hus i hörnet av Stora torget, och Sundsvalls saluhall – det Holmströmska huset 
(sedermera förvandlat till Varuhuset Forum). Natan hjälpte också till med detaljarbeten på 
Sundsvalls kyrka, som invigdes adventssöndagen 1894.

Efter Sven Malms död 1895 utnämndes Gustaf Hermansson till ny stadsarkitekt. Vid samma 
tidpunkt tävlade Hermansson om att rita den nya Oscarskyrkan i Stockholm och under ett par 
veckor arbetade han och Natan med ritningarna så gott som natt och dag. De hade inte ens tid att gå 
ut och äta, utan beställde hem mat från stans krogar. En lördag skickade Natan iväg ritningarna med
expresspaket till Stockholm. Glädjen blev stor när meddelandet kom att deras förslag vunnit i 
konkurrens med 20 andra.

När Hermansson flyttade från Sundsvall 1897 stannade dock Natan kvar och öppnade eget
arkitektkontor. Han bodde hos änkefru Östman på Nybrogatan och hyrde också arbetsrum i 
Sparbankshuset vid Esplanaden. Ett år senare, 1898, utlystes tjänsten som stadsarkitekt och Natan 
sökte. Årslönen var bara 1000 kronor, men förhoppningen var att den skulle höjas med tiden. Den 
ekonomiska kompensationen förblev emellertid skral och hela tiden var Natan tvungen att försörja 
sig på andra uppdrag. Efter något år höjdes lönen till 1500 kronor, men fortsatte därefter att ligga på
samma nivå ända till 1927.

När brodern Josef flyttade till Härnösand bodde Natan inackorderad hos änkefru Östman, där han 
blev förtjust i dottern Elin. De förlovade sig och gifte sig 1899. Familjen fick tre barn: Dagmar, 
Birgitta och Bengt. 



Rollen som stadsarkitekt i Sundsvall vid den här tiden var annorlunda jämfört med idag. 
Stadsarkitektens främsta uppgift var att kontrollera ritningar och nya byggen. Däremot tog inte 
stadsarkitekten lika aktiv del i den långsiktiga stadsplaneringen och planläggningen av nya 
områden. Men på 1920-talet inrättades en stadsplanekommitté där Källander ingick som ledamot. 
Källanders efterträdare som stadsarkitekt, Albin Hamrin, fick ett betydligt mer genomgripande 
ansvar för stadsplaneringen.

Här på ett ovanligt fotografi ser vi stadsingenjör Karl Abersten, stadsarkitekt Natanael Källander 
och bokhållaren Ringius. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.

Natanael Källander införde jugendstilen på allvar i Sundsvallsområdet. I flera av hans byggnader 
märker vi en lätt jugendstil, en ljus och luftig arkitektur, med svängda hörn, sparsmakade 
dekorationer och en dragning åt barocken. Ibland, som med Betlehemskyrkan, tog han ut svängarna 
ordentligt. Han ritade minst ett 50-tal byggnader, och säkerligen många fler.

Många av Källanders egna byggnader finns kvar idag och bidrar till att skapa Sundsvalls karaktär. 
Här kan bland annat nämnas:

Felländerska huset i nygotik, Kyrkogatan 5
Sundsvalls Tidnings dåvarande tidningshus, Esplanaden/Trädgårdsgatan 23
Hotell Knausts annex, Kyrkogatan
Sjömanshemmet, Sjögatan
Odd Fellows ordenshus
Betlehemskyrkan 
Frimurarlogen
Sundsvalls karamellfabrik, Rådhusgatan
utbyggnaden av Högre Allmänna Läroverket (Hedbergska skolan)
Sundsvalls Nya Folkskolehus (Höglundaskolan)



I mitten Sundsvalls Tidnings hus från 1902, arkitekt Natanael Källander. Till vänster Wikströmska 
huset med burspråket, ritat av Adolf Emil Melander. Huset till höger revs på 1970-talet. Källa: 
Sundsvalls museums fotoarkiv.

      Sundsvalls Nya Folkskolehus, idag Höglundaskolan, arkitekt Natanael Källander. 
      Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.



Flera intressanta byggnader har också rivits, däribland:

Disponentvillan, Nordstjernans bryggeri
Sjögatan 21–22
Köttbesiktningsbyrån vid Fisktorget
Medelpads tuberkulossjukhus
Biografen Röda kvarn

  Disponentvillan/kontoret vid Nordstjernans bryggeri, arkitekt Natanael Källander. 
  Huset revs 1974. Bryggeriet uppfördes 1892 efter ritningar av Alwin Jacobi och 
  delar av fasaden är bevarad. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.

         Medelpads tuberkulossjukhus uppfördes 1911–1913, arkitekt Natanael 
         Källander. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.



I pressen beskrevs Natanael Källander som arkitekten som ”fyllde i gluggarna”. Han var aktiv i 
Sundsvall efter den mest omfattande byggruschen och under några decennier då 
byggnadsverksamheten var förhållandevis sparsam. I Sundsvall blev Källander en personlighet och 
hyllades stort vid bemärkelsedagar:

På sin femtioårsdag i tisdags blef stadsarkitekten N. J. Källander i Sundsvall föremål för mycken
hyllning. På middagen uppvaktade ordensbröder från Odd Fellow med ett större skrifbord, ett album med 
brödernas visitkort samt ett cigarretui af silfver. Äfven stadens frimurare uppvaktade med ett dyrbart 
guldur med kedja samt en smakfull silfverbägare med frimurareemblem och innehållande en summa 
penningar i guld. Ett hundratal telegram samt massor af blommor anlände under dagens lopp.

Han medverkade också i radion. I radiotablån för Svenska Dagbladet den 14 mars 1928 finns
angivet ett föredrag med stadsarkitekt N. J. Källander som bär titeln: ”När jag bygger mig en villa.” 
Källanders egen villa uppfördes intill Bünsowska tjärnen och är, i något ombyggt skick, bevarad.

Stadsarkitekt Natanael Källander pensionerade sig 1937. Ekonomin var trots hans många uppdrag 
inte den bästa. Han dog 1940 och efterlämnade änkan Elin och tre barn. Elin Källander dog 1953.

Arkitekt Natanael Källander hyllades på sin 50-årsdag. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv.



Framtiden 
För framtiden önskar jag att Betlehemskyrkan kan fortsatt vårdas och att stödinsatser lämnas till 
dess restaurering och bevarande. Det är viktigt att skydda exteriör och interiör, eventuellt som 
byggnadsminne. Betlehemskyrkan är en av Stenstadens märkesbyggnader. Här återspeglas 
berättelsen om folkrörelsernas och i synnerhet väckelserörelsens stora roll i Sundsvall. Därtill är 
byggnaden otvivelaktigt ett av Natanael Källanders viktigaste och mest originella verk. Den idag 
bortglömde Källander var stadsarkitekt i Sundsvall längre än någon annan och skapade ett 50-tal 
byggnader i centrala staden. Källander lämnade efter sig ett rikt byggnadsarv som har satt sin prägel
på Sundsvalls stadsbild. Det är ett arv för kommande generationer att förvalta.

Nils Johan Tjärnlund

Författare och vetenskapsjournalist

Årets byggnadsvårdare 2014 (utnämning av Svenska Byggnadsvårdsföreningen)

Har bland annat skrivit Staden som reste sig ur askan. En arkitekturguide till Sundsvalls stenstad (Sundsvalls museum 
och Carlsson Bokförlag, 2009).

Rosettfönstret, Betlehemskyrkan. Omslagsbilden visar den stora 
takkronan. Foto båda bilderna: Nils Johan Tjärnlund.


