
Gamla Stan
en stadsvandring



Mariestads historia började skrivas år 1583 
när Gustav Vasas son hertig Karl grundade 
staden. Han hedrade sin gemål Maria genom 
att ge staden hennes namn. Marias stad 
blev genom sitt läge vid ån Tidans utlopp i 
Vänern en viktig handelsstad i hans hertig-
döme. Hertig Karl, sedermera Karl IX, insåg 
värdet av hamnar i Vänern för att stimulera 
handeln. När Carl von Linné den 18 juni år 
1746 passerade staden på sin västgötaresa 
beskrev han den som ”liten men behaglig, 
ligger på östra sidan om stora sjön Wenern, 
bygd med små dock täta trähus, gatorna äro 
räta och ljusa”.

I det vackra residenset Marieholm bodde 
förr vår landshövding. Huset används nu av 
landshövdingen med flera för representation 
och konferenser. I flygelbyggnaderna finns 
Vadsbo Museum och Mariestads Industri-
museum med många intressanta utställning-
ar om stadens historia.

Mariestads historia

Guidad vandring i Gamla Stan
Följ med på en guidad vandring längs 
gatorna och husen i Gamla Stan. Lär 
känna miljöerna och människorna med 
hjälp av den kunniga guiden. Turerna 
går ett par gånger i veckan under 
sommaren. Fråga på turistcenter efter 
datum och tid. Gruppbokningar tas 
emot hela året.



Vår vandring i Gamla Stan i Mariestad 
utgår från gästhamnen. Kika gärna in på 
någon av de gamla hantverksgårdarna, 
men tänk på att du befinner dig på privat 
mark. På andra sidan Hamngatan hittar 
du vandrarhemmet som är nummer 1 på 
kartan.

1. Vandrarhemmet 
Turistföreningens vandrarhem sedan 1944. 
Detta var tidigare en av stadens talrika 
garvaregårdar. Den knuttimrade loftboden 
med svalgång uppfördes efter den första 
stadsbranden 1693.

2. Västerlånggatan 7
Ett välbevarat borgarhus i karolinerstil. 
Entréparti med gustavianskt ursprung. 
Huset är målat i ljus oljefärg åt gatan 
och rödstruket åt gården. Fastigheten är 
byggnadsminne sedan 1968.

3. Västerlånggatan 5
Gamla Stadskällaren, som namnet till trots 
hade sina matsalar i övervåningen medan 
köket låg i bottenplanet. Redan 1736 
omnämns gästgiveriverksamheten på 
tomten.

4. Skulptur Bruksarbetaren
På Gamla Torget står en bronsstaty före-
ställande en arbetare cyklande till bruket 
med sin unicabox på pakethållaren. Det 
var i Mariestad som aktiebolaget Tidan 
förvandlade bomullslump till koffertar, väskor 
och unica-boxar. Konstnären heter Wanja 
”Nones” Håkansson och skulpturen invigdes 
2009.



5. Gamla Torget 
Sedan gammalt stadsbornas naturliga 
samlingsplats. Här låg även de förnämsta 
husen. Ett av dem som klarade sig undan 
andra stadsbranden 1895 var denna 
imponerande handelsgård, uppförd 
av köpmannen Göran Northman, 
byggnadsminnesförklarat 1977.

6. Kyrkogatan 4
En av Mariestads få jugendinspirerade 
byggnader, uppförd på 1910-talet. 

7. Kyrkogatan 8
En av stadens äldsta borgargårdar. Gathuset 
är av så kallat framkammartyp, det vill säga 
en extra kammare kompletterar den annars 
symmetriska byggnaden. Övervåningen 
tillkommen i slutet av 1800-talet.

8. Kyrkogatan 16
I denna byggnad föddes 1875 den kände 
porträttmålaren Bror Kronstrand. Med 
tiden kom han att göra hela världen till 
sitt arbetsfält. Han finns bland annat 
representerad i Vita Huset.

9. Kyrkogatan/Prästgårdsgatan
Uppfördes som stadens första läroverk 
1785. Skolsalarna låg i bottenvåningen 
och rektors-bostaden en trappa upp. 
Skolfunktionen flyttades 1854 till den 
nyinvigda skolan norr om kyrkan (nr 13).

10. Kyrkogatan 15
En god representant för 1700-talets 
stadsbebyggelse. Under första delen av 
1800-talet höll den dåvarande prostinnan 
hushållsskola här för stadens flickor.



11. Mariestads Domkyrka
Uppförd 1593-1625, till följd av religiösa 
motsättningar mellan bröderna hertig Karl 
och Johan III. 

Redan 1580 hade Värmland och den 
nordligaste delen av Västergötland brutits 
ut ur Skara stift och bildat en egen så kallad 
superintendentia med säte i Mariestad. 
Hertig Karl lät uppföra den nya domkyrkan i 
huvudsak efter nederländaren Willelm Boy’s 
ritningar till S:ta Clara kyrka i Stockholm, 
varvid han ogenerat kopierade broderns 
viktigaste kyrkbygge i huvudstaden. 

Anmärkningsvärt är långskeppets karaktär 
av obruten rumsenhet, som anknyter 
till traditionen från senmedeltidens 
predikokyrkor. De kraftfulla ribbvalven 
spänner över en ansenlig bredd utan 
stödjande pelare. Nuvarande utseende är 
ett resultat av 1903-05 års restaurering av 
arkitekt Folke Zettervall. Då knackades den 
tidigare kalkputsen ner och den nuvarande 
höga (82 meter) och smäckra tornspiran 
uppfördes.

Klockan 9.00, 12.00 och 18.00 hörs 
klockspelsmusik från tornet över centrum. 
De olika psalmerna, utvalda efter årstiden, 
är inspelade av kyrkomusikern Lasse 
Hagström. 

Sommartid är kyrkan öppen kl 8.00-20.00 
alla dagar. 1/9 - 10/6  kl 8.00-16.00







12. Kyrkogatan 21
Mariestads första lasarett, uppfört 
1760 som landets tredje i ordning efter 
Akademiska sjukhuset i Uppsala 1717 
och Serafimerlasarettet i Stockholm 
1752. Lasarettsfunktionen, ofta förlagd 
till domkyrkostäder och kloster, hade 
i Mariestad föregåtts av en hospital-
verksamhet beslutad av hertig Karl 1588. 
(Punkt 15)

13. Kyrkogatan 22
Mariestads tidigare läroverk, idag ombyggd 
till lägenheter. Skolhuset byggdes mellan 
åren 1852-54 och ersatte det tidigare 
nämnda från 1785. Om- och tillbyggnad 
genomfördes 1909-11. Aulan pryds av Bror 
Kronstrands monumental-målning ”Idrott” 
från 1913.

14. Kyrkogatan 24 
Småhusbebyggelsen på Näset anses vara 
den enda som klarade sig undan 1693 års 
stadsbrand. Denna knuttimrade byggnad 
kallas Arons hus och beskrivs som ett 
borgarhus från 1600-talet.

15.  Kyrkogatan 31
Vid slutet av 1500-talet inrättades det första 
hospitalet på initiativ av hertig Karl. Bland 
byggnaderna märktes den s k sätesstugan, 
en kombinerad fattig- och sjukstuga, 
präste-stugan för hospitalpredikanten, 
brygghus och bakstuga, visthus, lada och 
loge, stall och fähus.

16. Kyrkogatan 37
Tidigare Café Näset, välkänt för både 
stadsbor och utsocknes. Verksamheten har 
nu fått sin efterföljd i Café Holmen.



17. Café Holmen 
Caféet i folkparken är vackert beläget med 
utblick över Vänern.

18. Östergården
I utkanten på stadsåsens krön. Byggnaden 
har tydlig 1700-talskaraktär och är med sina 
gårdsbyggnader en av få fastigheter som 
bevarat en lantlig särprägel inom Gamla 
Stans råmärken.

19. Villa Österlid 
Uppförd omkring sekelskiftet i en stil 
som hämtats från det schweiziska 
villaidealet. Typiskt är det stora taksprånget, 
frontespisen och de rika lövsågade 
trädetaljerna.

20. Villa Fjällnäs 
från 1905 är av samma typ som 
föregående. Namnet kommer av de 
stiliserade fjällen på övre halvplanet.

21. Grönområdet ned mot
nuvarande Nygatan 
bildade tidigare gräns för staden i öster. 
Till varje fastighet hörde bl a separata träd- 
och kålgårdar, vilka låg i ett bälte nedåt 
sluttningen. På östra sidan om Nygatan 
hade staden sina logar och ladugårdar och 
på järnvägens nuvarande område låg det s 
k Kyrkgärdet. 



22. Prästgårdsgatan 10
Mariestads tidigare kyrkoherdeboställe. 
Med sin stora,  grönskande tomt och sina 
gårdshus bildar den avslutning mellan 
stadens äldre och nyare delar.

23. Prästgårdsgatan 6
Byggnaden har sitt ursprung i de gamla 
timrade kyrkstallarna, vilka 1914 gjordes om 
till bostäder och höjdes med en våning.

24.  Kvarteret Katten
Lyckad nybebyggelse i gammal miljö. 
Hörnhuset mot Västerlånggatan har rötter 
i 1700-talet, medan övriga byggnader 
uppfördes 1992-93. På tomten låg tidigare 
stadens brandkår med bl a stall och 
slangtorn. Den inre gården pryds av en 
skulptur ”Den röde hanen” gjord av Wanja 
Håkansson, Lidköping.

25. Västerlånggatan 23
Det så kallade Frökenhuset har sina rötter i 
1700-talet och påbyggdes som brukligt var 
under 1800-talet. Den nya övervåningen 
gavs en tydlig klassicerande utformning.

26. Västerlånggatan 21
Denna lilla gavelställda byggnad intar en 
särställning både genom sin orientering 
i förhållande till gatan och genom sitt 
utförande. Gatufasaden har reveterats, 
medan gårdsfasaden är struken i faluröd 
färg och endast delvis brädformad. 
Bostadsdelen är dessutom sammanbyggd 
med en gårdslänga.



27. Västerlånggatan 12
Kombinerat åkeristall, vagnslider och 
magasin. Byggnaden är en kvarleva från 
den tid då det var brukligt med kringbyggda 
gårdsplaner.

28.Västerlånggatan 10 
Denna byggnad av ”framkammartyp” anses 
tillkommen strax efter stadsbranden 1693. 
Husets norra del inrymde vid sekelskiftet 
1900 ett bageri.

29.Västerlånggatan 11
Komministergården eller Kaplanhuset 
donerades till kyrkan omkring 1695 och är 
fortfarande i dess ägo.

30. Rådhusgatan 3
Allmänt kallad ”kavaljersflygeln” 
och använd som gästflygel till gamla 
Stadskällaren.

31. Rådhusgatan/Hamngatan
Dessa hamnmagasin är de enda återstående 
av en tidigare talrik träbebyggelse längs 
med hamnen, och är som sådana ett 
värdefullt inslag i Gamla Stan. Här finns 
numera ett grafiskt museum.

Foto: 
Mariestads Bildarkiv, Stefan Svensson, 
Elisabet Johansson, Björn Nordén, 
Mariestads turistcenter



För mer information kontakta:

Mariestads turistcenter
Esplanaden 5, 542 86 Mariestad
0501-75 58 50
turistcenter@mariestad.se
www.turism.mariestad.se

Mariestad är en vacker sjöstad vid Vänerns strand där kullerstensgator och 1600-talshus 
samsas med moderna bostadsområden med sjönära lägen. Mariestads kommun har om-
kring 24,000 invånare. En av stadens stora framtidssatsningar är utvecklingen av hamn-
området,  där nya bostäder, affärsstråk och rekreationsmöjligheter växer fram.

Göteborgs universitet är en annan spännande del av Mariestads utveckling. Unika utbild-
ningar som till exempel Trädgårdens hantverk och design och Landskapsvårdens hantverk 
lockar studenter från hela landet. Målet är att fler utbildningar ska ta form under de kom-
mande åren.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett 
av Unesco 2010. Geografiskt sträcker sig området från Sjötorp och Torsö i norr till Kål-
landsö i väster. Biosfärområden bildas för att uveckla metoder för långsiktigt hållbart 
samspel mellan människa och miljö. 

Mariestad har ett rikt näringsliv som domineras av två stora företag inom tillverknings-
industrin: Electrolux Home Products, som tillverkar kyl- och frysskåp, och Metsä Tissue 
AB som är marknadsledande i Norden inom mjukpapperstillverkning. 

Även en mindre stad har stort shoppingutbud. Här finns allt från välkända butikskedjor 
till små personliga butiker, välsorterad fiskaffär till gårdsbutiker med lantligt läge. Efter en 
tur i Gamla Stan kan det passa fint med en god fika eller en bit mat på någon av stans alla 
restauranger och caféer.

Mariestad idag


