Badhus och kaj tillhörande
Villa Kaptensudden.
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Villa Solbacken.

Staden som vaknade
FOTO: SVANTHE HARSTRÖM

I Sundsvall finns en unik kulturmiljö från den
norrländska träpatronepoken. Nu vill kommunen och
skogsindustriföretaget SCA riva området – om inte en
uthållig motståndsgrupp lyckas sätta stopp.

Text: JOHAN MIKAELSSON

Villa Solbackens blomsterveranda prydde omslaget till Ann Katrin Pihl Atmers bok Sommarnöjen vid vattnet (2002), som är en av de mest omfattande böckerna om sommarvillor i Sverige.
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»DET ÄR OMÖJLIGT ATT GÅ
MED PÅ ATT NÅGON BARA
KÖR ÖVER EN. DEN EPOK SKA
VÄL VARA ÖVER DÄR MAN
STÅR MED MÖSSAN I HAND
NÄR PATRON KOMMER?«
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Villa Skogshyddan från 1892 användes av Missionsförsamlingen för sommarläger.
Efter att SCA köpte huset 2006 tilläts det förfalla och 2013 revs det.

tora delar av fotbollsplanen är täckt av halv
meterhögt gräs. Det hindrar inte två unga
män från att skjuta med varsin boll mot ett
tomt mål, just när junisolen är på väg ner
bakom talltopparna här i nedre Norrland.
– Från stan tar det bara en kvart att cykla
hit, säger den ene medan den andre nickar
instämmande. Det är en fantastisk plats att
vara på!
Kring planen ligger snickrade trähus
inbäddade bland ekar, lönnar och lindar. Åtta pampiga
villor, med utsikt över fjärdens vassbeväxta vikar, sätter en
Carl Larsson-prägel på platsen. De uppfördes åren 1880–
1909 av stadens välbemedlade, främst träpatroner som
gjort sig en förmögenhet på Norrlands gröna guld med
hjälp av arbetarna i sågverken runt Sundsvall. Villorna
är namngivna: Kaptensudden, Solbacken, Grankulla,
Hållnäs, Thurebo, Granli, Viken och Tornvillan. Bebyggel
sen från träpatronepoken saknar motstycke i Norrland.
Svartvita bilder från tiden då det förra seklet var
ungt visar Petersvik som en stadsnära friluftsoas, där
Sundsvallsbor sköljer bort sågdammet i havet. Industri
erna gjorde med åren vattnet olämpligt att bada i, men
Petersvik – mellan godshamnen i Tunadal och Ortvikens
pappersbruk – förblev ett andningshål. Sommarherr
gården Villa Granli från 1887 användes för lägerverk
samhet och på fotbollsplanen tränade stadens lag.
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Så sent som förra sommaren var gräsplanen
klippt och villaägarna ute i sina trädgårdar. Men
de familjer som bodde kvar levde i visshet om att
dagarna i idyllen var räknade.
Nu har husen vita träskivor spikade för fönst
ren. Avsikten är att jämna området med marken.
Petersvik ligger i vägen för det världs
ledande hygien- och skogsindustriföretaget
SCA:s transporter. Deras chaufförer måste ta en
omväg när de kör från pappersbruket till ham
nen. Företaget har velat lösa situationen sedan
1990-talet, då produktionen av papper för tid
ningar och tidskrifter ökade år efter år och SCA
ville expandera vid Ortviken. Ett avtal slöts med
kommunen om att SCA skulle bygga en tunnel
under Petersvik, men 2007 var den idén borta.
Sedan dess arbetar de två aktörerna istället för
att skapa ett transportnav på platsen: en logis
tikpark med lagerbyggnader, en kombiterminal
för långa tåg och en containerhamn med stora
öppna lastningsytor.
I Sundsvall, med drygt 50 000 invånare och
98 000 boende i kommunen, har SCA haft en
särställning sedan Ivar Kreuger enade tio skogs
bolag och grundade företaget 1929.
– Om det inte vore för skogsindustrin skulle
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staden inte se ut som den gör, konstaterar Björn
Lyngfelt, informationsdirektör vid SCA Forest
Products.
Här finns Norrlands bästa djuphamn. Timmer
kunde flottas hit på älvarna. Sveriges första ångsåg
i Tunadal 1849 tände gnistan för skogsindustri
boomen och gjorde Sundsvall till en av Europas
mest dynamiska regioner.
Under en gemensam biltur passerar vi
Ortvikens pappersbruk, där minskad efter
frågan på tryckpapper har lett till uppsägningar.
Samtidigt investerar SCA åtta miljarder för att
fördubbla produktionen av pappersmassa vid
fabriken i Timrå två mil bort, och ur sågverket
i Tunadal kommer mer virke än någonsin.
Lyngfelt kallar Petersvik »industrimark«.
– Husen är fina och trevliga för dem som bott i
dem, men de ligger på fel ställe, säger Lyngfelt.
De boende i Petersvik, som var planlagt
bostadsområde, vände sig mot det som upp
fattades som en hotfull attityd från kommunen
och SCA. Frågan blev känd för allmänheten och
opinionen breddades. Sommaren 2011 skrev
lokalhistorikern och författaren Nils Johan
Tjärnlund i Sundsvalls Tidning att Petersvik
måste bevaras. Han lanserade Facebooksidan
»Rädda Petersvik undan rivning« och ansökte
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om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen
ansåg att byggnaderna har ett högt kulturhisto
riskt värde, men avslog ändå ansökan. Kommu
nens linje och SCA:s intressen rankades högre.
Sundsvalls kommun antog det nya planför
slaget 2012. De boende i villorna överklagade,
men parallellt löste kommunen in och rev ett
tjugotal fritidshus. I november 2013 lät SCA i
sin tur riva Villa Skogshyddan från 1892, som
företaget köpt några år tidigare. Under 2014 vann
planförslaget laga kraft och ett regeringsbeslut
om expropriation gav kommunen rätt att tvångs
inlösa de återstående fastigheterna. Genom en
sällan använd lagparagraf om förtida tillträde
skulle kommunen tömma området på boende.
– Allt som har kunnat överklagas, det har över
klagats, säger Björn Lyngfelt i bilen. Det är ju
en demokratisk rättighet att överklaga, men det
innebär komplikationer för de intressen som ska
tillgodoses. Kan vi inte ta grejerna till kund till en
kostnad som står sig i konkurrensen är det fråga
om avveckling istället för utveckling.
Tunadalshamnen beskriver han som »propp
full«. Väl där ser vi staplar med flera ton tunga
pappersrullar uppställda i lagerlokalerna, i
väntan på att skeppas till kunder i Europa,
Nordamerika och Asien. Utanför står contain
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»DET SOM VAR FAMILJEN HAGELBYODBRATTS HEM ÄR NU IGENBOMMAT.
OMRÅDET KÄNNS ÖDE. HÄR OCH VAR
LIGGER OMKULLBLÅSTA TRÄD.«
rar staplade. Vi går ut på landtungan där en ny
containerhamn kan komma att byggas.
– Vi tror på regionen och en framgångsrik
utveckling, säger Lyngfelt. Våra investeringar
ska ge avkastning under 20–30 år och vi behöver
containerhamnen nu. Vi konkurrerar med före
tag som har sin tillverkning närmare kunderna.
Ett tiotal tärnor turas om att dyka mot våra
huvuden och vi duckar instinktivt när vi känner
vinddraget. Fåglarna vill att vi ska hålla oss på
avstånd från deras häckningsplats.
Vid Norra bergets fot ligger kommunhuset
i orange och vinröd plåt. Här är det kommunala
Sundsvall Logistikpark AB inhyst. Bolagets VD
Sven Magnusson, projektchefen Carina Sandgren
och kommunikatören Alexandra Olsson visar
översiktsbilder och berättar hur allt ska sitta ihop.
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Översikt Petersvik.
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Björn Lyngfelt, informationsdirektör vid SCA Forest Products, drömmer om en bättre containerhamn i Tunadal. Om allt
går enligt SCA:s planer delas skogsindustriföretaget hösten 2017 i två. »Skogsdelen« får sitt huvudkontor i Sundsvall.

– Vi kommer att presentera för kommunfull
– De är som vilka hus som helst utan något
mäktige hur vi har tänkt göra det och de kalkyle
bevarandevärde, säger han.
rade kostnaderna, förklarar Sven Magnusson. Så
Berglund talar om miljövinster: att farligt gods
att det blir tydligt för gemene man.
ska transporteras säkrare och att mer gods kan
Blåtonade projektskisser visar en 150 meter
skickas på räls och hav. Kommunalrådet Peder
lång betongkaj. SCA avser att genom Sundsvall
Björk (S) understryker samsynen:
Hamn AB, som samägs med kommunen, inves
– Inget ändrar vår syn på att vi skaffar oss
tera 237 miljoner kronor i containerhamnen och
miljöriktiga och konkurrenskraftiga transporter
93 miljoner på interna spår och vägar. Trafik
för vår region. Vi känner ett stöd från en över
verket utför samtidigt spårarbeten i miljard
vägande majoritet.
klassen kring Sundsvall.
Enligt Sundsvall Logistikpark har 448 miljoner
Drygt 20 aktiva medlemmar av Petersviks
vännerna fortsätter verka för områdets över
avsatts för logistikparken och kombiterminalen.
Bolaget köper mark för 41 miljoner av kommunen, levnad. Nils Johan Tjärnlund menar att frågan
har präglats av att staden är beroende av indu
som i sin tur har tvångsinlöst hus och köpt mark
för 126 miljoner. Ytterligare 40 miljoner har inves strin, framför allt skogsnäringen och SCA.
terats, bland annat 22,6 miljoner i konsulttjänster.
– En Petersviksbo har berättat att han på
Då återstår i runda tal 360 miljoner att bygga för.
70-talet bjöd in dåvarande kommunalrådet för
Magnusson är medveten om att kalkylerna har
att visa områdets potential: »Kommunen kan
flera år på nacken och suckar över utredningar
bygga en strandpromenad och göra plats för res
tauranger och nya bostäder.« »Det blir inget med
och överklaganden som sinkar och fördyrar. Han
det. Området är för industrin.«
vill framåt. Om allt går enligt plan kan hus rivas,
Tjärnlund berättar vidare om byggnads
berg sprängas bort, mark jämnas och hav fyllas ut
antikvarien vid
under 2018.
Sundsvalls museum
Projektchefen
Sundsvalls kommun och SCA
som inventerade kul
Carina Sandgren
vill omvandla den två kilometer långa sträckan mellan
turmiljöer och 1989
målar en bild av den
Tunadalshamnen och pappersbruket vid Ortviken till ett
skrev att Petersvik var
tänkta omvandlingen.
transportnav: spårområden, lagerbyggnader och hamn.
kulturhistoriskt vär
Hon kallar den för ett
defullt. Hon förordade
»miljöprojekt«: färre
S U N D SVA L LS H A M N
K-märkning av tre hus.
lastbilstransporter ska
Rapporten gömdes och
ge sänkta koldioxidut
släpp. När 750 meter
glömdes bort. Mönstret
långa spår ska ritas in på
var likartat när läns
PETERSVIK
styrelsen 2012 valde att
kartan krävs stora ytor.
inte klassa husen som
– Konsekvensen blir
byggnadsminnen, trots
att delar av marken inte
att utredaren beskrev
kan användas till något
Petersvik som en unik
annat, säger Carina
KAPTENSUDDEN
miljö från träpatron
Sandgren.
SCA ORTVIKENS PAPPERSBRUK
epoken som bär på en
Sven Magnusson
viktig berättelse om
fyller i:
Sundsvall och Sverige.
– Vi ser vinningar,
Länsstyrelsen, statens
samtidigt som vi har
och regeringens förlängda arm ute i landet, hade
respekt för att bitar förloras. Vi känner oss trygga
redan en positiv inställning till transportnavet.
med att det här är en satsning som Sundsvall
Dåvarande chefen för SCA Forest Products satt i
kommer att få stor nytta av och som ger positiva
styrelsen för Länsstyrelsen i Västernorrland och
effekter för näringslivet och miljön.
var affärsbekant med landshövdingen. Några av
I kommunfullmäktige stöds projektet av alla
de boende JO-anmälde Länsstyrelsen för jäv, men
partier utom SD. Frågan om husen är rättsligt
justitieombudsmannen valde att inte utreda.
överspelad. Oppositionsrådet Jörgen Berglund
Under tio år höll Nils Johan Tjärnlund visningar
(M) var kommunalråd 2013–2014.
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på tvärs mot de senaste tjugo årens strävanden
av SCA-ägda Merlo slott utanför Timrå. Efter att
där medborgarna i hamnstaden Sundsvall börjat
han uttryckt sin åsikt om Petersvik avslutade SCA
återfå en direkt kontakt med havet«. De ifrågasatte
samarbetet.
den ekonomiska rimligheten och efterfrågade ett
– Det har utvecklats en sorts bruksanda, som
rådrum. Idén avfärdades av kommunstyret.
kanske inte är så lätt att genomskåda vid en
Några dagar senare höll Petersviksvännerna
första anblick, säger Tjärnlund.
öppet hus och ord
Hösten 2014 hände
nade en stödkonsert
något. Svenska Dag
vid Villa Solbacken.
bladet publicerade en
På kvällen den sista
granskning av SCA och
september 2015 tömde
det blev känt att led
ningen satsat över 100
familjen Hagelbymiljoner på ett jaktslott
Odbratt huset på de
där företagets toppar
sista sakerna. De lade
smort beslutsfattare
nycklarna på köks
och näringslivshöjdare.
bänken, stängde dör
ren, satte sig i bilen och
Dessutom hade företa
gets jetflygplan använts
lämnade Petersvik.
privat. SCA:s gloria
Facebooksidan
hamnade på sned, inte
»Rädda Petersvik
minst vid Ortviken där
undan rivning« har
många hade blivit upp
numera 12 800 följare.
sagda. Samtidigt rap
Men nästa steg kan bli
porterade lokala medier När Petersviksvännerna och familjen Hagelbyjust rivning av alla hus
om kommunens allt mer Odbratt höll öppet hus i Villa Solbacken kom
utom det praktfulla
närmare 1 000 personer. På kvällen spelade rock
ansträngda ekonomi.
Villa Kaptensudden,
bandet The Confusions, med rötter i trakten.
– Alla affärer ledde
ett känt landmärke vid
till att vi fick allt mer
inloppet till Sundsvall.
sympati och förståelse från en bredare allmänhet, Nils Johan Tjärnlund reflekterar:
minns Göran Odbratt. Frågan växte och varje dag
– Tyvärr är det ofta först inför fullbordat fak
tum som allmänheten fullt ut inser: Ja, nu är det
kom människor och pratade, även många från
instängslat och nu är berget bortsprängt, natu
SCA. Petersviksvännerna gav positiv energi och
ren är förödd. Och nu river de. Först då blir det
blev till en gräsrotsrörelse.
uppenbart för alla i stan att en omistlig plats har
Han och hustrun Maria Hagelby bodde i
gått förlorad.
Villa Solbacken, som vårdats ömt inom släkten
Hagelby i fyra generationer.
Det går att hitta Sundsvallsbor som har köpt
– De här åren var en svår tid, säger Odbratt.
argumenten om att satsningen behövs och att ett
Flera äldre vek ner sig, de orkade inte stå emot
antal »kråkslott« har använts för att skörta upp
påtryckningarna. Vi levde som i en kupa. Det var
kommunen på tiotals miljoner.
en process som fick oss att grunna på vad som är
Samtidigt sker allt mer läsning digitalt i dag.
viktigt i livet. Vi resonerade att det är bättre att
Produktionen av papper för dagstidningar
kämpa nu, annars kommer vi att ångra oss resten
och tidskrifter sjunker med mellan fem och
av livet. Det är omöjligt att gå med på att någon
tio procent per år, och i fjol stängdes en av fyra
bara kör över en. Den epok ska väl vara över där
pappersmaskiner vid Ortviken. Dessutom
man står med mössan i hand när patron kommer?
varnar Rickard Bergqvist, professor i logistik
Om skälen för projektet hade varit starka och
och transportekonomi vid Handelshögskolan
väl genomlysta hade tvångsinlösen accepterats,
i  Göteborg, för en överetablering av hamnar och
men allt framstod enligt Odbratt som luftslott.
logistiknav i det glest befolkade Norrland.
Sommaren 2015 undertecknade 40 framträdande
Tillsammans med Nils Johan Tjärnlund och tre
Sundsvallsbor – arkitekter, professorer, företa
gare, kulturarbetare, präster – ett upprop i Sunds
andra Petersviksförkämpar åker vi ut till Peters
valls Tidning. De skrev att »förslaget går alldeles
vik. Else Ammor, till vardags jurist vid Kammar
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Fyra av Petersviksvännernas frontpersoner
vid igenbommade Villa Solbacken: juristen
och lokalpolitikern Else Ammor, vetenskapsjournalisten och författaren Nils Johan
Tjärnlund, företagaren Daniel Blomqvist
och den före detta medarbetaren vid SCA:s
pappersbruk Ortviken, Lars Lundström.
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nya bostäder, friluftsliv och
turism.
De menar att stadens
politiker och tjänstemän
uppvisar ett beteende som
påminner om spelmissbru
karens: så mycket prestige
och pengar har satsats under
den tio år långa processen
att de bara inte kan backa.
Petersviksvännerna tycker
sig här se ett typexempel
på hur samhället ibland till
vilket pris som helst vill för
söka ge industrier förutsätt
Villa Kaptensudden, det enda hus från träpatronepoken som inte ska rivas,
ningar för att överleva.
enligt kommunens planer.
Enligt Else Ammor ingår
inte alla kostnader i pro
rätten i Sundsvall, är starkt engagerad. Hon var
jektet i den summa på 448 miljoner kronor som
tidigare moderat lokalpolitiker och röstade för
Sundsvall Logistikpark lyfter fram. Slutnotan
planerna, trots att hon bor nära Petersvik.
riskerar att hamna på över 700  miljoner, med
– Jag insåg 2012 att projektet varken är eko
flera årtionden av driftsunderskott.
nomiskt eller miljömässigt hållbart, säger Else
I Petersvik blir vi stående vid Villa Solbacken.
Ammor. Det är ohållbart ur alla perspektiv, ett
Det som var familjen Hagelby-Odbratts hem är
riktigt Sovjetprojekt. Det går aldrig att räkna
nu igenbommat. Området känns öde. Här och var
hem. Sundsvallsborna får rejält höjd skatt om det
ligger omkullblåsta träd.
blir verklighet.
– Här ska tamejfan inte byggas någon logistik
park, säger Ammor. Vi har inte gett upp. Om inte
Av andra skäl lämnade hon Moderaterna 2013.
annat ska vi ta strid för kommuninvånarna.
Året därpå grundade hon Sundsvallspartiet,
Den miljökonsekvensbeskrivning som Sunds
och en central valfråga var att stoppa logistik
parksprojektet. Tiden var knapp och lite drygt
vall Logistikpark har tagit fram med hjälp av
1,1 procent av rösterna räckte inte till en plats i
miljökonsulter behandlas av mark- och miljö
domstolen vid tingsrätten i Östersund. Chefs
fullmäktige.
rådman Lars-Göran Bennmarker beskriver det
Ammor nämner siffror ur projektbeskriv
ningen. Med 270 000 kilo sprängmedel ska
som ett mycket omfattande mål med flera mot
stående intressen, där närboende och remiss
700 000 kubikmeter av Korstaberget sprängas
instanser inkommit med synpunkter. Nu väntar
bort. Ett krossverk ska förvandla stenblocken
domstolen på svar från Sundsvall Logistikpark.
till knytnävsstora stenar att fylla ut havet med.
Enligt Ammor bryter projektet mot miljö
Havsbottnen ska muddras och 70 000 kubikmeter
balken, eftersom det varken hushåller med markdumpas på andra sidan fjärden, där botten redan
eller vattenmiljön. Hon menar att underlaget för
är död. Hon understryker att hon insett detta
ansökan är så ihåligt och ofullständigt att den bör
genom att »läsa innantill«, underförstått: till
avvisas eller avslås. Koldioxidargumentet avfärdar
skillnad från ledamöterna i kommunfullmäktige.
hon helt, då utsläppen tvärtom kommer att öka.
Ammor och Tjärnlund resonerar med företa
garen Daniel Blomqvist och den pensionerade
– Att det här skulle vara ett miljöprojekt är
Ortvikenmedarbetaren Lars Lundström om att
århundradets lögn i norra Sverige, säger Else
kommunen och SCA agerar falskt och behandlar
Ammor. När det blir förhandling åker jag till
människor illa. En utbyggnad inom det befint
Östersund. Det här vansinnesprojektet får inte
liga hamnområdet är enligt dem fullt möjlig
ske oemotsagt.
och borde räcka. Istället för att oersättlig natur
Hösten 2016. Förhandling i mark- och miljödomstolen
och kulturmiljö förstörs, vill de att kommunen
i Östersund som bedömer ansökan om att bygga ett
utvecklar Petersvik till en grön stadsdel med
transportnav i Sundsvall.
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Nio välkända kockar och en hyllad konditor står på Ringens matscen.
Med det mesta ifrån vegansk snabbmat, Kebab de veau till 63-gradiga ägg
kan din matlåda vila i frid. Se menyer och öppettider på ringencentrum.se.
Du hittar oss i Ringen, Skanstull, Stockholm. Välkommen!

P.S. Tack @erihas för din kommentar ”RIP min matlådedisciplin” på Instagram. Det blev inspirationen till denna annons. #ripmatlådan @teaternskanstull

