
 

Im 19. Jahrhundert bestand der Stadtteil Orrholmen aus 
zwei kleinen Inseln mit Sägewerk, Gutshof und einfachen Arbei-
terwohnungen.

Durch Landerhöhung und Auffüllung wurden die Inseln später 
mit dem Festland verbunden. In den 60-er Jahren baute man dort 
fast 1000 neue Wohnungen. Dazu kamen Geschäfte, eine Schule, 
Spielplätze, eine Tankstelle, ein Sportplatz sowie ein Hafen für 

På 1800-talet bestod Orrholmen av två holmar, Stora och 
Lilla Orrholmen. Lilla Orrholmen kom senare att kallas 
Tullholmen. 

SÅGVERK OCH HERRGÅRD
På de två holmarna fanns sågverk, en stor herrgård för äga-
ren och enklare bostäder för arbetare och tjänstemän. Såg-
verket byggdes 1854, det var den första ångsågen i Värm-
land. Disponent var då Gustav Adolf Wall som ägde ”halva 
Värmland”. Här tillverkades takspån och plank. Sågverket 
gick bra och växte sig större, men drabbades 1927 av en 
förödande brand. Den dåvarande ägaren byggde genast nytt 
och passade på att modernisera. 

KONTAKTER MED VÄRLDEN
Det nya sågverket blev det första i 
Värmland som hade elektriskt ljus. 
Ett hyvleri och en lådfabrik till-
kom senare. Frakter från sågverket 
skedde med de två bogserbåtarna 
Åke och Ove, som drog stora över-
byggda lastpråmar. Via det egna 
rederiet Esperia hölls kontakter 
med stora delar av världen. Genom 
landhöjning och utfyllnad kom 
holmarna att förenas med fast-
landet. År 1957 köpte Karlstads 
kommun Orrholmen och verksam-
heten lades ned. Den äldre bebyg-
gelsen dömdes ut och samtliga hus 
revs.

DEN VITA STADEN
Nästan 1000 nya bostäder byggdes 
på Orrholmen under 1960-talet. 
Butiker, skola, lekplatser, bensin-
station, idrottsplats och småbåts-
hamn uppfördes också. Området 
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I samarbete med 
Värmland Museum, Carlstads-Gillet och Karlstads Hembygdsförening

som det inte fanns andra alternativ. 1960 saknade nästan 
hälften av alla bostäder i Sverige dusch eller bad, och i tre 
av tio fanns inte vattentoalett. Kommunen ville ändra på 
detta och gjorde en stor satsning. Den vita stadens bostä-
der blev mycket moderna, rymliga och väl utrustade.

SPÄNNANDE LEKPLATS
Karlstad utnämndes 1968, mycket tack vare Orrholmen, 
till ”årets stad”. I samband med utmärkelsen ville man 
anlägga en lekplats utöver det vanliga. Genom att använda 
många olika material som sten, gräs, trä, sand, plast, as-
falt och vatten ville man göra lekplatsen intressant. För 

att ytterligare vara säker på att få 
en spännande och för barnen bra 
plats att vara på anlitades en barn-
psykolog till planeringsgruppen. 
Till lekparken, som fi ck namnet 
Orrleken, hör också uppvärmda 
lokaler, djur, spel, bygglek, tunn-
lar vattenspel och isbana. Här an-
lades senare en badplats. Orrleken 
har stått modell och inspirerat 
många andra lekplatser i Sverige. 

KONSTPROJEKT
I rondellen, framför garaget, fi nns 
det tredelade konstverket ”Ett 
Fall och en lösning” av konstnären 
Pecka Söderberg. Verket tillkom 
2001 på initiativ av eleverna vid 
Orrholmsskolan. I garaget mel-
lan höghusen startades 2003 ett 
projekt för att skapa en ”mjukare” 
miljö genom bl.a. klassisk musik 
och konstnärlig utsmyckning.

ORRHOLMEN

kom genom sin ljusa färgsättning att kallas Den vita sta-
den, och blev vida berömt för sitt fantastiska läge med ut-
sikt över Vänern. Hos stadsplanerare och arkitekter blev 
Orrholmen ett föredöme. Bland annat beundrade man den 
unika trafi kmatning med parkeringsanläggning och buss-
gata under ett betongdäck samt de stora grönområdena, 
säkra för de boende att röra sig på. 

BOSTADSBRIST I KARLSTAD
Den vita staden kom till i en tid av stor bostadsbrist. 
Många lägenheter i Karlstad var då att betrakta som slum, 
utdömda av hälsovårdsnämnden men ändå befolkade efter-

Orrholmens sågverk med Pråmkanalen i för-
grunden, vy från Herrhagen. 

In the 19th Century  the district of Orrholmen consisted of 
two islets with a saw-mill, a manor and simple workmen’s dwel-
lings. Through land-elevation and ballasting the islets were con-
nected to the mainland.  The area was developed in the 1960s and 
includes housing for nearly one thousand households, shops, play 
areas, a petrol station, a school, a sports ground, and a marina. 
Owing to the cream-coloured exteriors of its buildings, the area was 
soon dubbed ”The White Town” and the attractive location with 
the splendid view of Lake Vänern added to its fame at the time. 

A very special playground, Orrleken, on which many playgrounds 
in Sweden have been modelled, was also constructed. This play-
ground features heated indoor facilities, animals, a skating-
ground,  games, a children’s building site, tunnels, and a water 
display, as well as an attractive beach.
 

In the middle of the central round-about in Orrholmen stands 
a three-piece artwork by Pecka Söderberg, titled ”A Case and a 
Solution”. The installation was initiated by local school students 
in 2001. 

Sportboote. Wegen seiner hellen Farben nannnte man das Viertel 
”Die weisse Stadt” und die wunderschöne Lage mit Aussicht über 
den Vänern wurde oft lobend erwähnt. 

In der Mitte des Kreisels vor dem Parkdeck steht das dreiteilige 
Kunstwerk  ”Ein Fall und eine Lösung” von Pecka Söderberg. Das 
Werk entstand im Jahre 2001 auf Initiative der Schüler an der 
Orrholmschule.

Mit ’Orrleken’ schuf die Gemeinde eine ganz besondere Freizeitan-
lage mit heizbaren Räumlichkeiten, Tiergehege, Eislaufbahn, 
Abenteuerspielplatz und einer künstlichen Flusslandschaft. Hier 
wurde später auch ein Badestrand angelegt. Orrleken ist ein Mo-
dell und Vorbild für viele andere Freizeitzentren in Schweden ge-
worden.


