
Hus och miljöer med historia 
GAMLA STAN I MARIESTAD

Gamla Stan i Mariestad räknas som en av landets bäst bevarade stadskärnor. 
Med hjälp av den här guiden kan du på egen hand ta del av miljöerna 
och historian. Gå den i nummerföljd eller i den ordning du själv vill. 

På husen finns skyltar med korta beskrivningar. Flera hus än de som är 
markerade i guiden har skyltar, så håll utkik!

Kjellbergska bageriet

Vandrarhemmet

Komministerbostället

”Gutenberghuset”

Frökenhuset Åkar-Olaus gård

Hamngatan 20Hamngatan 12

Västerlånggatan 7

Västerlånggatan 12Västerlånggatan 23

Mariestad är en vacker sjöstad vid Vänerns strand, där kullerstensgator och 1700-talshus samsas 
med moderna bostadsområden i sjönära läge. Staden grundades av Gustav Vasas son hertig Karl, 
som senare blev kung Karl IX. Staden fick sina stadsprivilegier år 1583 och namngavs efter
hertigens gemål Maria av Pfalz.  
Under sommaren kan du följa med på guidade stadsvandringar ett par gånger i veckan.  
Gruppbokningar tas emot hela året. mariestadkulturturism.se 
Med appen Upplev Mariestad kan du själv guida dig runt
i Gamla Stan och upptäcka ännu flera pärlor.  
turism.mariestad.se
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Gamla torget

Ahlabons hus ”Stötatomten”

LänslazarettetKyrkoherdebostället

Näset

Arons hus

Bror Kronstrands hus

Mariestads domkyrka

Stadens läroverk 1854-1968

Stadens läroverk 1785-1854

Östergården

”Den röde hanen”Brandstationen

Kyrkogatan 8

Kyrkogatan 21Kyrkogatan 24 

Kyrkogatan 31

Kyrkogatan 19

Kyrkogatan 28Kyrkogatan 22

Prästgårdsgatan 10Kyrkogatan 20

Kyrkogatan 16

Skulptur av  Wanja ”Nones” Håkansson, 1992.

Mariestads domkyrka uppfördes 1593-1625 av 
hertig Karl. Mariestads stift fanns mellan åren 
1581 till 1647. Kyrkan har kvar beteckningen 
domkyrka, men saknar eget stift och ingår 
numera i Skara stift.  
Fyra gånger dagligen hörs klockspel från det 
82 meter höga tornet. Psalmerna varierar efter 
kyrkoår och årstid.

Det som idag är en kullerstensbelagd 
parkeringsplats var tidigare stadens stora torg. 
Här låg de förnämsta husen, varav bland annat 
Bertha Petterssons hus i nordöstra hörnet, 
klarade sig undan stadsbranden 1895. På torget 
bedrevs en livlig handel, en tradition som lever 
vidare idag på Nya torget.  
Skulptur ”Bruksarbetaren” med unicaboxen av 
Wanja ”Nones” Håkansson, 2009. 
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