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Rubrik på medborgarförslaget
Minnesplatser över Nils Gissler

Medborgarförslaget
Översänder ytterligare två förslag till minnesplatser över Nils Gissler.
1. På lämplig plats vid Skeppsbron, nära restaurang Skeppet, kan man sätta upp en vattennivåmätare i form av
en stång med markeringar för vattennivån. Nils Gissler har själv i en rapport till Kungliga Vetenskapsakademien
beskrivit hur han satte upp en dylik vid en sjöbod.
Genom en serie mätningar av vattenståndet kombinerat med mätningar av barometerståndet upptäcke han
sambandet mellan lufttrycket och havsnivån.
Det kallas "den omvända barometereffekten" och används än idag av oceanografer världen runt. Internationella
oceanografer erkänner Gisslers banbrytande insats på området
2. På Vårdkasberget, vid klapperstensfältet, som passande nog har benämningen "Stranden", kan man placera
en minnestavla. Här stod nämligen Nils Gissler och drog slutsatser av sina observationer. Han såg klapperfältet
och jämförde det med liknande klapperfält vid havsstränderna. Han insåg att havet en gång nått ända dit upp.
Genom kontakter med Anders Celsius visste han hur snabb landhöjningen (vattuminskningen) var nere i
Uppland och drog slutsatsen: "Detta land är vida mycket äldre än man hittills trott". En tidig föregångare till
världsarvet Höga Kusten.
Dessa förslag kan lämpligen behandlas samtidigt som det tidigare insända förslaget. Det finns många fler
förslag till minnesplatser över Nils Gisslers mångskiftande gärning och samtidigt lyfta fram Härnösand som
lärdomsstad.
Gärna i diskussion med kommunförvaltningen.
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Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja

Sida 2

E-postformulär
Fyll i dina kontaktuppgifter
Given name
Lars
Surname
Högberg
E-mail
lars.t.hogberg@gmail.com
Phone
070-3238734
Address
Fagottgatan 45
City code
87161
City
Härnösand

Datum
2015-03-21

Rubrik på medborgarförslaget
Nils Gisslers örtagård

Medborgarförslaget
Förslag i anslutning till tidigare insänt medborgarförslag att uppmärksamma Nils Gisslers 300-årsdag.
Ett sätt att hugfästa Nils Gissler minne vore att anlägga en liten plantering i parken mellan rådhuset och
stadshuset och kalla den "Nils Gisslers örtagård".
Nils Gissler verkade som lektor i dåtidens gymnasium, där dagens rådhus nu är beläget. Gissler var förutom
lektor, läkare och vetenskapsman även apotekare och botaniker. Han anlade en liten botanisk trädgård just här
ovanför gymnasiet och bedrev här undervisning om örter, i Linnés anda.
Detta vore en trevlig och passande hyllning till Gisslers minne och ett tillskott i stadsmiljön.

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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