
Hitta ledtrådar till

Köpings historia

Leta årtal och tecken på byggnader längs 
Östra Långgatan och lär dig samtidigt 
mer om Köpings historia.

Kolla kartan, bilderna och ledtrådarna. 

Sen är det bara att börja söka, lycka till!

Axplock ur  
Köpings historia
I Köpingsbygden har det bott människor i många tusen år.  
Det visar alla fornminnen som finns kvar. Köping var också tidigt 
en viktig handels- och marknadsplats. Stadens hamn i Mälaren hade 
tidigt stor betydelse för att kunna skeppa ut järn från bruken i norr. 

Den världsberömde vetenskapsmannen Carl Wilhelm Scheele, som 
bland annat upptäckte grundämnet syre, levde här under 1700-talet 
och Richard Dybeck som har skrivit Sveriges nationalsång föddes i 
Odensvi 1811.

1889 fick 10-årige Malakias Andersson skulden för att ha startat 
branden som ödelade en stor del av staden. På brandmuseet kan du 
läsa och se mer om Malakias och stadsbranden. När staden skulle 
byggas upp efter branden ritade Theodor Dahl många av de vackra 
stenhusen.

Köpings Mekaniska Verkstad blev uppköpta av Volvo på 1940-talet 
och Köping utvecklades till en stolt industristad

Producerad av Köpings turistbyrå med illustrationer av Rose-Marie Fasth.

Lämna in  
din svarslapp till  

Köpings turistbyrå 
när du hittat alla årtal 
och tecken. Då har du 

chans att få en  
hemlig present!



2. Ett av kännetecknen på Theodor Dahls byggnader 
är att han alltid märkte ut vilket år huset var byggt eller 
vem som hade beställt huset. Det gamla apotekshuset 
var det allra första huset han ritade här i Köping. Men 
vilket år stod huset klart? 
A D=Anno Domini=I herrens år 

4. Ännu ett Theodor Dahl-hus, den här gången med 
en mycket vacker port. Även här ska du försöka hitta 
initialen på den som beställde huset. 

6. Det här är Köpings allra äldsta hus, bortsett från 
kyrkan. Här har det varit både bränneri och bryggeri 
och idag är det museum. Bryggeriets initialer KBAB, 
Köpings bryggeri Aktiebolag, finns fortfarande kvar 
någonstans runt huset. Kan du hitta dem? Var finns de? 

1. I många tusen år har människor bott här i 
Köpingstrakten, men vilket år fick Köping rätt att 
kalla sig för stad? Du hittar årtalet på en vimpel 
någonstans på Rådhuset. 

5. Där de vita radhusen står idag fick man äntligen 
stopp på den hemska branden 1889. Så här, i Gamla 
stan, kan du få en bild av hur Köping såg ut innan 
branden, med kullerstenar, smala gränder och gamla 
trähus. Prostgården, där präster bott i flera hundra år, var 
från början ett mycket stort lantbruk med 17 hus. Idag 
finns 5 stycken hus kvar, bland dem uthuset på andra 
sidan gatan. Kolla på gaveln av uthuset, där hittar du ett 
märke, vilket? 

3. Det här är ett annat av Theodor Dahls vackra hus. 
Här blir din uppgift att klura ut vilken initial, första 
bokstaven i namnet, som beställaren av huset hade. Du 
hittar det någonstans på huset. Leta noga, både högt och 
lågt! 
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