orebro.se/wadkoping

Välkommen till
Friluftsmuseet
Wadköping!

Öppet
året runt.
Fri entré.

I centrala Örebro vid Svartåns strand finner du friluftsmuseet Wadköping – Örebros eget Skansen och
ett av Örebros största besöksmål. Med sina trähus
och gårdar skildrar Wadköping Örebros äldre bebyggelse och stadsmiljö. Wadköping invigdes 1965 och
består av hus och gårdar som flyttats hit från centrala
Örebro. Mitt i Wadköping löper stadsgatan med hus
på båda sidorna. Den ena sidan med sin lågskaliga
rödmålade bebyggelse skildrar 1600-, 1700- och det
tidiga 1800-talets bebyggelse. Den andra sidan skildrar
Örebros stadsmiljö efter den stora stadsbranden 1854.
Friluftsmuseet Wadköping har fått sitt namn efter
Hjalmar Bergmans namn på sin barndoms uppväxtmiljö. Namnet förekommer bland annat i romanen
”Markurells i Wadköping” där skildringar av staden
har fått inspiration från bland annat Hjalmar Bergmans
barndomsstad Örebro.

Välkommen in
I Wadköpings byggnader ryms idag butiker, hantverkstäder, museer, utställningslokaler och bostäder.
Från bageriet doftar det nybakat bröd lång väg och
i Handelsboden hittar du karamellstrutar och andra
godsaker man kunde hitta i en handelsbod förr i tiden.
Wadköpings café och matsal erbjuder god mat och
fika i pittoresk miljö. Från Smedjan hörs tunga slag
när smeden bereder järnet och i Svarvarehuset ser
du våra duktiga träsvarvare i praktiskt arbete. Hos
silversmeden finner du unika smycken, i ateljén på
Kungstorget säljs konsthantverk av återvunnet mate
rial för hem och trädgård och i syateljén skapas det
för fullt. I våra andra fina butiker finner du allt från
gammeldags hantverk till presentartiklar och souvenirer.
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1. Tenngjutaregården
2. Vävaregården
3. Cajsa Wargs hus
4. Kungsstugan
5. Skomakaregården
6. Handskmakaregården
7. Skepparegården
8. Smedjan
9. Lekladan
10. Bohms brygga
12. Jeremiasstugan
13. Hamiltonska huset
14. Ullavihuset
15. Behrns hus
16. Komministergården
17. Svarvarehuset
18. Smedjebackshuset
19. Teaterladan,
Kornboden
20. Övre Vallbygården
21. Erikagården
22. Sturegården

Kungsstugan har fått sitt namn av att hertig Karl,

senare Karl IX, enligt traditionen ska ha övernattat där
vid ett par tillfällen vid sina besök i Örebro. Huset är
medeltida i sin typ och ingick ursprungligen i en gårds
anläggning på Järntorget. På övervåningen finns väl
bevarade vägg- och takmålningar från 1580-talet samt
1620-talet. Dessa visas endast vid olika guidningar men
presenteras även i en av utställningarna i Kungsstugans
bottenplan.
Borgarhuset – Cajsa Wargs hus är från 1600-talet
och var ursprungligen en ”gäststuga” till en gård som
omkring år 1700 ägdes av landskamreren Anders Warg,
far till kokboksförfattarinnan Casa Warg. Här kan du
bland annat se fina väggmålningar från 1700-talet. I
Borgarhuset visas utställningen om kokboksförfattarinnan och personen Cajsa Warg.
Hjalmar Bergman född och uppvuxen i Örebro,
är en av Sveriges mest kända författare. I Wadköping
finner du Hjalmar Bergmans museum med böcker och
minnesföremål i Övre Vallbygården.
Jeremiasstugan har fått sitt namn från skalden

Levi Rickson, alias Jeremias i Tröstlösa, som bott i
huset en tid. Jeremias i Tröstlösas skrivarlya skildras
på övervåningen.
Kronbloms museum i Skomakaregården är inrett i
30-talsstil. Se hur Kronblom själv ligger och tar igen sig
på soffan. Här finns även en utställning som beskriver
Kronbloms historia.
Skolmuseet finns i Handskmakaregården. Här skildras
skolhistoria från 1920-talet.

Konst- och
konsthantverksutställningar
Ständigt nya och intressanta konst- och konsthantverks
utställningar visas hos Konstfrämjandet Bergslagen. I
Hantverkarboden visas en ny utställning varje vecka.

Barnens Wadköping
Wadköping är en oas för barn och barnfamiljer. I
spännande, kulturhistorisk miljö finns mycket att
upptäcka! I Lekladan finns en ”ladugård”, gammal
handelsbod och ”lekstuga”. I Dockteaterhuset visas
dockteater och berättas sagor. Evenemang för barn
pågår året runt med bland annat traditionellt mid
sommarfirande, tisdagsträffar med clowner, trolleri
och musik i juni till augusti. Till jul kan man träffa
Tomten och pyssla i tomteverkstaden.

Program för alla
Wadköping är ett levande friluftsmuseum med historiska och kulturella evenemang året om. Här erbjuds
aktiviteter för hela familjen så som teater för både stora
och små, föreläsningar, musikunderhållning, dans, juloch påskmarknader med pyssel för barnen, antik- och
kuriosa- och sekelskiftesmarknad. På programmet finns
varje år flera hundra programpunkter av olika slag.

Här får du information om vårt
fullständiga program:
orebro.se/wadkoping
019-21 10 00 eller 019-21 62 20
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på
orebro.se/nyhetsbrev och följ oss på Facebook.

Öppettider
Maj–augusti
Friluftsmuseet Wadköping: dagligen kl. 11–17.
Caféet: dagligen kl. 10–19.
Bageri: dagligen kl. 7–17.
September–april
Friluftsmuseet Wadköping: tisdag–söndag kl. 11–16.
Caféet: dagligen kl. 10–17.
Bageri: tisdag–söndag kl. 7–16.
Heldagsaftnar
Friluftsmuseet Wadköping: kl. 11–14.
Caféet: kl. 10–15.
Bageri: kl. 7–14.

Priser
Fri entré. Inträde till vissa evenemang.

Bokningar
Guidade visningar bokas hos Örebrokompaniet,
ring 019-21 21 21.

Örebro kommun
Å–staden med Wadköping och Karlslund
019-21 10 00 eller 019-21 62 20
wadkoping@orebro.se
orebro.se/wadkoping
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