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VÄLKOMMEN TILL HÄRNÖSANDS DOMKYRKA

Domkyrkan ligger på en höjdplatå och med sitt 46 meter höga torn 
är den synlig från vilket håll du än närmar dig Härnösand.  
Kyrkan är byggd i nyklassicistisk stil och uppfördes efter Johan 
Adolf Hawermans ritningar och stod färdig år 1846. Domkyrkan 
ersatte en liten enskeppig stenkyrka som var byggd år 1593.  
Innan du tar en rundvandring i kyrkan betänk att du står på helig 
mark och att denna katedral byggdes för bön och gudstjänst.  
I nästan 500 år har gudstjänst firats på just denna plats. Lämna  
vardagens stress och stadens larm bakom dig så kan också ditt  
besök i Härnösands domkyrka bli en andakt. 

Ovanför huvudporten finns inskriptionen: 

”BYGGDES I KONUNG CARL den XIV JOHANS 26:te REGERINGSÅR        
JAG VILL GÅ IN I DITT HUS PÅ DIN STORA BARMHÄRTIGHET  

OCH TILLBEDJA I DIN FRUKTAN Ps. 5:v.8.”



DOMKYRKANS RENOVERINGAR 
Härnösands domkyrka har genomgått flera stora renoveringar 
under årens lopp. Den i särklass största renoveringen genomfördes 
under åren 2010-2011 under ledning av Härnösandsarkitekten 
Birgitta Larsson. Bland annat så byggdes två nya kapell på vardera 
sidan om koret och kyrkan fick en större tillbyggnad mot söder.

HUVUDSKEPP/LÅNGHUS
Invändigt är domkyrkan byggd som en basilika, det vill säga att 
mittskeppet är högre än de båda sidoskeppen. I huvudskeppets 
mitt hänger fyra ljuskronor från 1600-talets mitt. Tolv marmore-
rade pelare, sex på vardera sidan om mittgången, symboliserar de 
tolv apostlarna som bär upp Kristi kyrka. Längst ner i långhuset 
återfinns predikstolen som är byggd i tidstypisk 1800-tals stil. På 
läktaren ovanför domkyrkans huvudport finns en magnifik orgel 
med en praktfull fasad snidad av Magnus Granlund år 1745.

ALTARET 
Mitt i koret står domkyrkans centralaltare som tillverkades vid 
renoveringen 2011. Altaret är i ek med en glasskiva i så kallad  
lamellteknik med fem silverkors ingjutna i glaset. Det gamla hög-
altaret som inte längre är i bruk tillverkades år 1728. Altartavlan 
med motiv från Golgata är ett verk av David von Köln. Medal-
jongerna i absidrundeln är målade år 1905 av Caleb Altin och 
föreställer Mose, Elia, Johannes döparen, Paulus och Petrus. 

MARIAKAPELLET/JOHANNESKAPELLET
På norra sidan om koret finns Mariakapellet som i huvudsak  
används för enklare vardagsmässor och dop. Mariakapellets altare 
pryds av ett samiskt altarbrun. På den södra sidan finns  
Johanneskapellet dit besökare brukar söka sig för enskild bön och 
andakt. Den stora vackra kororgeln som finns i Johanneskapellet 
är byggd år 2012 av firman Fratelli Rufatti från Padova i Italien.
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www.svenskakyrkan.se/harnosand

www.facebook.com/svenskakyrkanharnosand

www.instagram.com/svenskakyrkanharnosand

HÄRNÖSANDS DOMKYRKA

Nu kan du ladda ner Appen Härnösands domkyrka 
(iPhone) och uppleva domkyrkan från din mobiltele-
fon. Här finns det mesta du vill veta om Härnösands 
domkyrka: historia, insidan, utsidan och det finns 
även en kyrklig ordlista. Appen finns tillgänglig på 
AppStore.
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