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1. Stadskällaren    2. Kvarnen    3. Järnhandarhuset*   4. Rådhuset*    5. Kyrkan*    
6. Bergströmska gården*    7. Kvarteret Borgmästaren    8. Holmens gård*    
9. Garvaregården*    10. Dogepalatset*

(* Vid dessa byggnader finns tavlor med mer information.)



orshälla är en av 
Sveriges äldsta städer, 
som fick stadsprivilegier 

av kung Birger Magnusson år 
1317. Efter en brand år 1798 
blev flera trähus och kvarnar 
förstörda. Men än finns 
historiska byggnader kvar.

1) STADSKÄLLAREN  var en restaurang 
på 1800-talet. Huset används idag som 
hyreslägenheter.

2) KVARNEN  uppfördes som krono- 
kvarn 1628 och var i bruk tills den brann 
1947. Sedan början på 1990-talet ligger 
Torshällas bibliotek i kvarnbyggnaden.

3) JÄRNHANDLARHUSET  byggdes år 
1900. 1905 öppnades Nilssons järn-  
handel som drevs med stor framgång. 
1960 såldes järnhandeln. I huset har det 
också varit charkuteriaffär, telegrafstation, 

7) KVARTERET BORGMÄSTAREN  är ett 
kvarter som restaurerats för att ge en 
inblick i hur staden sett ut. De flesta 
husen är byggda på 1800-talet, men 
enstaka hus och delar av byggnader är 
från tiden före branden 1798. Idag är 
det privatbostäder.

8) HOLMENS GÅRD  ligger på en plats 
med lång och intressant historia. Här har 
varit en industriplats med många olika 
användningsområden, mest känd för  
gjuteri och mekanisk verkstad. 

9) GARVAREGÅRDEN  kallades gården 
som tidigare ägdes av garvare Söderling. 
Garveriet låg intill ån och stora kar av ek 
var delvis nedgrävda i åkanten.

10) DOGEPALATSET  ligger vid ån, rakt 
över från Holmbergsparken. Huset är från 
1870-talet och byggt i venetiansk stil. 
Georg Nyström har haft sin ateljé i bygg-
naden och när Allan Ebelings konstnärs-
vänner kom på besök bodde de i huset.

För mer information, kontakta 

Torshälla direkt 
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla
eller
Eskilstuna Tourist Information
016-710 70 00 •  turism@eskilstuna.nu

post, barndaghem och i slutet av 1960- 
talet var det en ungdomsgård som kall-
ades för sucken. Idag är det bostäder och 
affärer med skiftande innehåll.

4) RÅDHUSET  har funnits på denna plats 
sedan år 1833. Huset har även inrymt en 
flickskola och bank. Ett häkte byggdes 
uppe på vinden och det finns bevarat än 
idag. Tornuret på rådhuset är det äldsta 
fungerande mekaniska tornur i landet.

5) KYRKAN  är från medeltiden. De äldsta 
delarna byggdes redan på 1100-talet. 
Långhus, vapenhus och tornrum byggdes 
på 1300- och 1400-talet. Takmålningar 
från 1400-talet visar Abraham med glas-
ögon, det är antagligen den äldsta avbild-
ningen av glasögon i Sverige.

6) BERGSTRÖMSKA GÅRDEN  är en  
borgargård från 1700-talet, och är en 
av få byggnader som inte förstördes i  
den stora branden 1798. Idag är gården 
hembygdsmuseum. 
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