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I samarbete med 
Värmlands Museum, Carlstads-Gillet och Karlstads Hembygdsförening

RESIDENSTORGET - STADENS GAMLA CENTRUM

Residenstorget är en plats med gamla anor som har haft 
stor betydelse för staden. Här låg tidigare hamnen och här sköttes 
det mesta av stadens handel. I anslutning norr om denna plats låg 
Karlstads Järnvåg. Där hanterades det järn som skeppades från 
Karlstad. Under fl era århundraden var vågavgifterna stadens 
främsta inkomstkälla.

Här ligger också stadens äldsta broläge. Under fl era århundraden 
var Västra bron den enda förbindelselänken mellan fastlandet och 
Tingvallön.

På den plats där Stadshotellet ligger sedan 1869 har troligen en 
gång Karlstads första kyrka och kyrkogård funnits. Framför står 
”Sola”, en staty av Eva-Lisa Holtz. Hon arbetade som värdshus-
fl icka i Karlstad i slutet av 1700-talet och var vacker, glad och 
mån om sina gäster. På grund av sitt strålande humör kallades 
hon ”Sola i Kallsta”.

vackra kvinnan. På grund av sitt strålande humör kallades 
hon ”Sola i Kallsta”. Sinne för ekonomi hade hon också, så 
småningom köpte och drev hon eget värdshus. Till Karl-
stads 400-års jubileum 1984 donerade journalisten Lennart 
Cedrup statyn ”Sola” gjord av konstnären av Herman Rei-
jers. 

Klarabron
Klarabron eller Västra bron är stadens äldsta broläge. Hertig 
Karl säger i privilegiebrevet för staden, upprättat 1584, att 
till staden ska leda två broar. Men under fl era århundraden 
var Västra bron den enda förbindelselänken mellan fastlan-

det och Tingvallön. 1800 byggdes en 
ny bro av den ryktbare C J Heublein, 
kallad Hybelejen. Denna stod i ungefär 
150 år, innan den blev för smal för att 
klara den moderna motortrafi ken. 1938 
ersattes den med dagens betongbro.  

Hypotekshuset
Hypotekshuset, Vid hörnet av Järn-
vägsgatan och Älvgatan, med grönto-
nad fasad och vackra gipsreliefer i gult 
uppfördes 1853. Huset räddades tur-
samt vid den stora stadsbranden 1865. 
”Hörnet vid Hypoteket” var förr en 
vanlig träffpunkt för stadsborna. Här 
anslogs kungörelser och meddelanden 
som rörde staden och dess invånare.

ligen i två våningar. 1921-23 byggde man på en tredje. I 
residenset har landshövdingen sin bostad. Ovanför entrén 
fi nns en så kallad hertigkrona, som påminner oss om att 
prins Carl Philip är hertig av Värmland.

Stadshotellet och Sola-statyn
På den plats där Stadshotellet ligger sedan 1869 har troli-
gen en gång Karlstads första kyrka och kyrkogård funnits. 

Eva-Lisa Holtz arbetade som värdshusfl icka i Karlstad i 
slutet av 1700-talet. Hon var vacker, glad och mån om sina 
gäster. Folk kom från när och fjärran för att äta och se den 

Residenstorget är en plats med gamla anor som har haft 
stor betydelse för staden. Här låg tidigare stadens hamn och 
här sköttes det mesta av stadens handel. Platsen har genom 
tiderna också haft olika namn: Hamntorget, Salttorget, Elf-
torget och Gryttorget. I anslutning norr om denna plats låg 
Karlstads Järnvåg. Där hanterades det järn som skeppades 
från Karlstad. Under fl era århundraden var våg-avgifterna 
faktiskt stadens främsta inkomstkälla.

Residenstorget var vid sekelskiftet 1900 en enda stor kul-
lerstensöken. 1916 anlade man en plantering med vatten-
fontän, terrasser och en stenbalustrad. Tio år senare, när 
statyn av Karl IX var färdig, placerades 
denna där fontänen tidigare stått.

Karl IX-statyn
I början av 1900-talet tyckte man i 
Karlstad, att det var dags att hedra sta-
dens grundläggare Hertig Karl, seder-
mera Karl IX, med en staty. Uppdraget 
gick till den kände Arvikasonen, bild-
huggaren Christian Eriksson. Bronssta-
tyn visar Karl IX som renässansfurste. 
I handen håller han stadens privile-
giebrev. Två reliefer fi nns på sockelns 
sidor. Den ena visar arbetet i en stång-
järnssmedja och den andra skogsfi nnar-
nas svedjebruk.

Residenset
Residenset byggdes 1871 och är en av 
stadens pampigaste byggnader. Huvud-
fasaden mot väster utgör ett praktfullt 
blickfång. Byggnaden var ursprung-

Residenstorget är en plats med gamla anor som har haft 
stor betydelse för staden. Här låg tidigare hamnen och här sköttes 
det mesta av stadens handel. I anslutning norr om denna plats låg 
Karlstads Järnvåg. Där hanterades det järn som skeppades från 
Karlstad. Under fl era århundraden var vågavgifterna stadens 
främsta inkomstkälla.

En av stadens pampigaste byggnader är Residenset uppfört 
1871. Där har landshövdingen har sin bostad. Mitt över 
gatan står Christian Eriksson skulptur över hertig Karl, 
stadens grundare. I handen håller han stadens privilegiebrev 
från 1584, då staden grundades.

Här ligger också stadens äldsta broläge. Under fl era århundraden 
var Västra bron den enda förbindelselänken mellan fastlandet och 
Tingvallön.

På den plats där Stadshotellet ligger sedan 1869 har troligen en 
gång Karlstads första kyrka och kyrkogård funnits. Framför står 
”Sola”, en staty av Eva-Lisa Holtz. Hon arbetade som värdshus-
fl icka i Karlstad i slutet av 1700-talet och var vacker, glad och 
mån om sina gäster. På grund av sitt strålande humör kallades 
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En av stadens pampigaste byggnader är Residenset uppfört 1871. 
Där har landshövdingen har sin bostad. Mitt över gatan står 
Christian Eriksson skulptur över hertig Karl, stadens grundare. 
I handen håller han stadens privilegiebrev från 1584, då staden 
grundades.


