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Minnesplatta över Nils Gissler
Förslag
Ta fram en i brons gjuten minnesplatta med en genomtänkt kort text och placera över Nils Gisslers
grav. Samordning med avhandlingen?

Motivering
Nils Gissler, 1715 - 1771, har en gedigen historia bakom sig. Han föddes i Torps socken utanför Ånge.
Tidigt fick sockenprästen upp ögonen för denne pojkes begåvningar och såg till att han fick studera.
Hans egentliga skolgång började i Härnösand, medan de högre studierna så småningom skedde i
Uppsala där han också träffade Linne och deltog i hans föreläsningar.
Genom Linnes försorg utsågs Nils Gissler till provinsialläkare i Norrland - Norrlands förste
provinsialläkare med säte i Härnösand. Samtidigt var han lärare och rektor vid Härnösands
gymnasium.
Nils Gissler blev en frontperson inom bl a medicin, botanik, astronomi, geologi, meteorologi, var
medlem i Vetenskapsakademien och samarbetade med tidens främsta vetenskapsmän förutom Linne
med bl a Anders Celsius och Johan Wallerius (kemiprofessor, mineralog mm) i Uppsala. Inom
vetenskapen är Gissler känd även långt utanför Sveriges gränser.
Vid sin död begravdes han inne i Härnösands dåvarande kyrka, till höger om altaret. Detta var den
näst finaste begravningsplatsen inom kyrkan - näst efter landshövdingen. I samband med bygget av
Härnösands domkyrka på 1840-talet revs den gamla kyrkan och gravarna i kyrkan kom nu att hamna
utanför kyrkväggarna. Här finns idag ca 600 människor begravda utan ett enda synligt märke,
däribland Nils Gissler.
Genom kyrkans arkiv finns alla gravar registrerade och man vet därför exakt var Nils Gissler och hans
familj ligger under asfalten idag.
En akademisk avhandling där Nils Gissler utgör en av de tunga delarna kommer inom något år att
läggas fram av härnösandsfödde Mats Barrdunge. Därmed kommer också Gissler få ett vidare
kändisskap. I flera svenska städer är det brukligt att lyfta fram och markera kända personers historiska
identitet.

