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Wadköping – där 
dåtid möter nutid.



Wadköping – en levande stadsdel 
där dåtid möter nutid
Wadköping består av hus och gårdar som flyttats hit från centrala Örebro. 

Mitt i Wadköping löper stadsgatan med hus på båda sidorna. På den 
ena sidan står det låga röda hus. De kommer från 1600-, 1700- och det 
tidiga 1800-talet. På den andra sidan ser du hur det såg ut i Örebro efter 
den stora stadsbranden 1854. 

Namnet Wadköping kommer från namnet som författaren Hjalmar 
Bergman gav sin barndoms uppväxtmiljö. Namnet finns bland annat i 
romanen ”Markurells i Wadköping”.

Här finns idag museer, utställningar, caféer, restaurang, butiker och 
hantverkare. Wadköping har öppet året om och erbjuder ett varierat 
program för hela familjen!

Välkommen till Wadköping!

Tillgänglighet
Vägar, gränder och torg i Wadköping är belagda med gatsten eller kuller-
sten. På våra innergårdar finns gångstråk för förbättrad framkomlighet. 

Fasta ramper finns till caféet, Handelsboden, Lilla butiken, Närkes 
träsvarvare, ZilverZmen och Wadköpingsrummet.

Flyttbara lättmetallramper finns att låna i Historiska butiken.

Parkering för bilar med särskilt tillstånd för rörelsehindrade finns på vår 
besöksparkering.

RWC med skötbord finns i Smedjebackshuset.



Barnens Wadköping
Wadköping är en oas för barn och barnfamiljer. I vår unika miljö finns 
mycket att upptäcka! I Lekladan finns en gammal handelsbod och en 
lekladugård. Hos Dockteaterhuset spelas dockteater året om och till jul 
kommer Tomten på besök. 

Sommartid kan du prova på att karda ull, kärna smör, tvätta på gammalt 
vis och leka gammaldags lekar vid Lekladan.

På loven anordnas utställningar och andra roliga aktiviteter runt om i 
Wadköping.

Detektivkalas – Mysteriet i Wadköping
Bjud in dina kompisar på kalas och lös mysteriet. Följ med vår detektiv 
bland Wadköpings gator och gränder, lyssna till spännande historier 
om svunna tider och sök efter ledtrådar för att lösa mysteriet. Därefter 
väntar saft och nybakade bullar.



Hus och människor
Alla hus i Wadköping har förut stått någon annanstans. När du vandrar 
genom Wadköping gör du en tidsresa på 500 år. Under resans gång 
kommer du att få träffa allt från borgmästare och kokboksförfattare till 
pigor och utfattiga soldater. 

Vart och ett av de gamla trähusen bär på sin egen berättelse. Här möter 
du lilla Fia Fahlström, skeppare Ringström, Cajsa Warg, lärlingen Matts, 
fröken Grip, Hilda Hellgren, borgmästare Bohm, jungfru Erika och 
många, många fler. Tillsammans ger de en bild av hur människorna 
levde i trästaden Örebro på 1600-, 1700- och 1800-talen.

Utomhusutställningen Wadköpingsfolk då och nu
Utställningen består av stora dubbelsidiga skyltar där den ena sidan 
porträtterar personer som funnits i byggnaderna innan de flyttades till 
Wadköping. Den andra sidan presenterar vilka som är verksamma i 
byggnaderna idag. Husens invånare har tolkats genom nytagna bilder 
av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

De upplysta skyltarna ger en ökad känsla av liv och historisk närvaro i 
Wadköping och gör på så sätt området inbjudande och intresseväckande 
dygnet runt, året om. 
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Vill du gå en guidad tur i Wadköping?
Följ med Cajsa Warg på en kulinarisk resa eller låt Hjalmar Bergman 
berätta om sitt liv och författarskap. Lär dig mer om Wadköpings historia 
och dess byggnader eller se Kungsstugans unika väggmålning. 
Guidningar bokas hos Örebrokompaniet 019-21 21 21 eller 
visitorebro.se.

Utställningar
Året om 
Hantverkarboden 
Hantverkarboden finns på Skomakaregården. Här visas konst, slöjd och 
hantverk. 

Året om 
Wadköpingsrummet 
I Wadköpingsrummet på Skepparegården visas utställningar med foto, 
konst och konsthantverk.





Wadköping – a vibrant city 
district where past meets present

In Wadköping you can see houses and courtyards moved here from 
central Örebro.

The city street runs through the middle of Wadköping, with buildings 
on each side. On one side you can see low, red houses. They are from the 
17th, 18th and early 19th century. On the other side you can see what 
Örebro looked like after the city fire of 1854.

The name “Wadköping” comes from the fictional name of the author 
Hjalmar Bergman’s hometown. The name can be found in the novel 
“Markurells i Wadköping” (“The Markurells in Wadköping”).

Today there are museums, exhibitions, cafés, shops, craftspeople and a 
restaurant here.

Wadköping is open all year and offers activities for the whole family!

21 June – Midsummer celebrations
Traditional Swedish midsummer celebrations with dancing, music and 
games for the whole family.

28–30 June – Medieval market
Meet merchants and craftspeople from far and near. See tournaments, 
jesters, musicians and knights.

17–18 August – Food festival
Wadköping is transformed into one large food festival! Taste everything from 
cheeses, meat and bread, to chocolate, pastries and 18th century desserts.

Sunday 24 Nov, 1 Dec, 8 Dec and 15 Dec – Christmas fair
Traditional Swedish Christmas fair in an old-fashioned environment. 
Taste delicious Christmas food and find unique gifts.



Wadköping – ein Stadtteil mit 
lebendiger Geschichte

Historische Häuser und Höfe, die einst im Zentrum von Örebro standen, 
bilden heute das Herz von Wadköping. 

Die mitten durch Wadköping verlaufende Hauptstraße ist zu beiden 
Seiten von historischen Bauwerken gesäumt. Die roten Häuser auf der 
einen Seite stammen aus dem 17., 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
Die andere Straßenseite bietet einen Einblick in die Epoche nach dem 
großen Stadtbrand von Örebro im Jahr 1854. 

Der Ortsname „Wadköping“ entstammt den Werken des Schriftstellers 
Hjalmar Bergman, der den Ort seiner Kindheit so benannte. Unter 
anderem im Roman „Skandal in Wadköping“ findet er Erwähnung.

Heute finden Sie hier Museen, Ausstellungen, Cafés, Restaurants, 
 Geschäfte und Kunsthandwerker.

Wadköping ist ganzjährig für Besucher geöffnet und bietet ein abwechs-
lungsreiches Programm für die ganze Familie!

21. Juni   Mittsommerfest
Feiern Sie Mittsommer auf traditionell schwedische Weise, mit Tanz, 
Musik und Spielen für Groß und Klein.

28.–30. Juni   Mittelaltermarkt
Treffen Sie Kaufleuten und Handwerkern. Erleben Sie Ritterspiele, 
Gaukler, Musiker und mittelalterliche Kampfkunst.

17.–18. August   Kulinarischer Markt
Ein Wochenende lang verwandelt sich Wadköping in einen Ort der Gaumen-
freuden! Auf dem kulinarischen Fest können Sie Käse, Fleisch und Brot 
ebenso genießen wie Schokolade, Gebäck und noch vieles, vieles mehr. 

Jeweils Sonntag: 24. Nov., 1. Dez., 8. Dez. und 15. Dez.    
Weihnachtsmarkt
Traditioneller schwedischer Weihnachtsmarkt in historischem Ambiente. 
Lassen Sie sich die Adventsleckereien schmecken, suchen Sie die einzi-
gartigen Weihnachtsgeschenke.
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   Öppettider
Maj–augusti: dagligen kl. 11–17.
September–april: tisdag–söndag kl. 11–16.
Jeremiasbageriet: öppnar kl. 7.
Gamla Örebro café och konferens: dagligen kl. 10–17.

Avvikande öppettider under storhelger.

   Priser
Fri entré, inträde till vissa evenemang.

   Guidad visning
Bokas hos Örebrokompaniet, 019-21 21 21, visitorebro.se.

   Besöksadress
Bertil Waldéns gata, 702 15 Örebro.

   För mer information
Telefon: 019-21 62 20 (måndag–fredag kl. 10–12 samt 13–15) eller 019-21 10 00.
orebro.se/wadkoping, wadkoping@orebro.se.
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Wadköping då och nu 
– ladda ner vår app!
Guideappen är ett led i arbetet med att förbättra tillgänglig-
heten och en del av utvecklingsprogrammet för Wadköping. 
Guiden innehåller berättelser på svenska, engelska och tyska 
samt tecken- och syntolkning. Guideappen finns tillgänglig 
på App Store och Google Play.




