
KARTABesöksinformation

Wadköping
Där dåtid möter nutid

Öppettider
Wadköping är öppet dygnet runt, året om! Fri entré!
Museimiljöer: 
Maj-augusti dagligen 11-17
September-april dagligen 11-16
Restaurang och butiker:
Maj-augusti dagligen 11-17
September-april: tisdag-söndag 11-16
Jeremiabageriet och enstaka butiker har 
andra öppettider, se hemsidan.  
Avvikelser kan förekomma under storhelger. 
Besök orebro.se/wadkoping för mer 
information eller ring 019-21 62 20.

Program och evenemang 
se orebro.se/wadkoping

Guidade visningar 
Guidade visningar bokas via hemsidan,
orebro.se/wadkoping eller tel. 019-21 62 20. 
Mejladress: wadkoping@orebro.se

Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassade gångstråk finns i hela 
området. 
Rökförbud råder förutom på anvisade platser, se karta. 
Hundar är varmt välkomna i koppel.
Besök orebro.se/wadkoping för fler detaljer om 
tillgängligheten.

Wifi
Fritt wifi finns på området _orebrowifi
Ladda gärna ner vår app Wadköping då och nu
som finns tillgänglig i appstore för både Iphone 
och Android. 
Appen finns på svenska, tyska, engelska,
arabiska, finska, teckenspråk och syntolkad. 

 

orebro.se/wadkoping

Borgarhuset är byggt på 1600-talet och låg förut på 
Kyrkogatan 4.  I början av 1700-talet köptes det av 
Anders Warg, far till Christina ”Cajsa” Warg. 
Idag är Borgarhuset museum. 

 

Kungsstugan flyttades hit 1899 och har ursprungligen stått på Silltorget.
Hertig Karl som kröntes till kung Karl IX 1604. sägs ha gästat stugan 1580 
och 1581. På övervåningen finns intakta vägg och takmålningar.  
Idag är Kungsstugan museum. 

 

Handskmakaregården byggdes på 
1700-talet och har tidigare stått på  
Drottninggatan 41. 
Idag finns här bostäder, museum 
och dockteaterverksamhet.  

 

Skepparegården byggdes på 
1700-talet och har tidigare stått 
på Kyrkogårdsgatan 26. 
Idag finns utställningslokal, syateljé, 
butik och bostäder på gården.  
 

Smedjan kommer från Axbergs socken 
norr om Örebro och var tidigare en 
gårdssmedja. Idag används Smedjan 
fortfarande som smedja och är äppen
vissa helger och under marknadsdagar.  
 

Lekladan är ett uthus från 1800-talet 
som tidigare stått i Tiveden. 
Idag är Lekladan en lekmiljö för barn
inredd med lekstuga, handelsbod
och lantdjur. Även ute finns trädjur. 

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Tenngjutaregården är från 
1780-talet och låg tidigare på 
Drottninggatan 76. Idag drivs 
det restaurang och 
handelsbod här.  

Vävaregården är känd sedan 
1700-talet och har tidigare 
stått på Drottninggatan 64.  
Idag drivs det konferens och 
butiksverksamhet i gården.   

Skomakaregårdens äldsta delar 
är från 1600-talet. Gården stod förr 
på Gamla gatan 17. Idag finns 
det butiker, museum och bostad 
i de olika delarna av gården. 

 

Jeremiasstugan byggdes runt sekelskiftet
1700/1800 och stod tidigare i Almby 
socken. Nationalskalden  Levi  Rickson, 
känd som Jeremias i Tröstlösa, har bott i 
huset. Idag är det ett bageri.

Smedjebackshuset stod tidigare på 
Skolgatan 12 på Smedjebacken 
som etablerades på 1600-talet. 
Idag väntar huset på att byggas 
om till ett Bed & Breakfast. 

Svarvarehuset är byggt på 1800-talet 
och stod ursprungligen på Ågatan 6-8.
Idag används längan som träsvarveri,
loftlokal och silversmedja.  

Erikagården har tidigare legat på 
Gamla gatan 13 och är troligtvis
byggd på 1700-talet. Idag finns det
bostäder och en keramikverkstad här. 

Övre Vallbygården är en så kallad 
Närkestuga från 1800-talet. 
Förut stod huset i  Lundby. 
Idag finns Wadköping kontor i huset.  

Wadköpingsfolk En utomhusutställning om människorna som bodde 
 och arbetade i husen förr och dem som arbetar där idag

PRODUKTION: WADKÖPING KONTOR




