
Axplock ur Köpings industrihistoria:
I början av 1800-talet levde de flesta människor i Köping på 
bondgårdar, precis som deras familjer gjort i många hundra år. De 
odlade det de behövde på sina åkrar och ägde några djur som gav mjölk 
och kött. Många jobbade också på gårdarna som piga eller dräng. 

Senare började industrier och verkstäder växa fram och industrialismen 
tog sin början. Eftersom det inte fanns någon elektricitet då betydde 
Köpingsån väldigt mycket för företagens utveckling. Man använde sig 
av skovelhjul vid Dammbron för att med hjälp av vattnets kraft kunna 
driva maskinerna. 

Industrierna växte och staden växte eftersom många flyttade hit för att 
arbeta. Fler invånare gjorde att fler bostäder behövdes och skolor och 
affärer och så vidare. Alltså började det byggas för fullt och ännu fler 
människor fick jobb här och blev Köpingsbor. 

Genom industrialismen utvecklades Köping från ett 
litet bondesamhälle till en stolt industristad.

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

Leta årtal och tecken och lär dig  
samtidigt mer om Köpings historia.  
Kolla kartan, bilderna och ledtrådarna. 
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hittat svar på alla frågor.
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3. VÅGTORGET – För 300 
år sedan, innan järnvägen kom, 
forslade man järnstängerna 
på snön från bruken i norr 
med hjälp av oxar och slädar. 
Här på Vågtorget vägdes och 
förvarades järnet i vågbodar 
i väntan på våren när isen 
släppte och man kunde skeppa 
det vidare från hamnen ut 
till Europa och världen. Vad 
hittar du på torget idag?

7. KMV INFOSKYLT –  Du är nu 
mitt i området som kallas ”Köpings 
industriella vagga”. Här startade 
Köpings mekaniska verkstad eller KMV, 
som var mycket duktiga tillverkare av 
kugghjul. Vilket år startades KMV? 

6. GAMMELGÅRDEN – På 
friluftsmuseet Gammelgården kan du  
få se hur man levde på en bondgård 
under 1800-talet. Uppe i skogsbrynet 
hittar du smedjan och repslageriet 
medan de andra husen är samlade på 
tunet – hur många hus finns det på 
gården allt som allt?

4. BIL- OCH TEKNIK – Inne 
på museet Bil- och Teknikhistoriska 
samlingarna finns många fina gamla bilar 
och fordon att titta på. Det finns också 
en utställning om KMV:s och Volvos 
historia här i Köping. Bakom museet 
hittar du en bensinmack uppbyggd som 
de såg ut förr. Vad heter macken?2. GRÄNDEN – Förr fanns 

flera små gränder eller stigar ner 
mot ån så alla skulle ha tillgång 
till det viktiga vattnet för att 
kunna tvätta sig själv och sina 
kläder, hämta diskvatten och 
vatten till djuren och tömma 
pottan på morgonen… Vad 
heter gränden?

1. NYSTRÖMSKA GÅRDEN 
– Nu står du vid Nyströmska 
gården som är Köpings sista 
å-gård. På den här gården har 
en och samma familj levt och 
jobbat i flera generationer. Idag 
är deras bostad och verkstad 
ett museum. Vilken typ av 
verkstad hade familjen 
Nyström?

5. KMV MINNESSTENEN – 
Fabriken växte, många människor fick 
jobb här och flyttade hit och Köping 
blev en stolt industristad. Den här 
minnesstenen är rest efter mannen som 
startade KMV – vad hette han?


