
Se & hör 
staden
Upplev medeltiden genom  
utställningar och installationer,
ljud och bild, appar och film.



För barnen - Råttjakt
Ylva och Toste brukar spana på stadens råttor och  i 
år är det råttbarnens lekar de är nyfikna på. Gå på 
råttjakt och se om du kan klura ut frågorna. Tittskåp 
med miljöer. Karta/frågor på Turistbyrån/Biblioteket. 

För barnen - App
I appen Ylva och Toste ett medeltida äventyr i Sö-
derköping kan du bl a spela Hjälp Ylva och Toste, se 
medeltida saker i Upptäck, och testa dina kunskaper 
i ett Quiz. För surfplattor, gratis i Appstore. 

Utställningspaviljongen 
”Söderköping under våra fötter” 
Utställningen berättar om de stora arkeologiska ut-
grävningar som gjorts i Vintervadsgatan och kvarte-
ren intill. 4 meter tjocka kulturlager, från 1100-talet 
och framåt, innehåller gator och gränder, stadsgår-
dar, hantverksgårdar och tusentals fynd. 
Plats: se karta och kartsymbol på sista sidan

Installationen ”Riket och makten” 
Att vara kung på medeltiden var farligt! Att slå ihjäl 
kungen kunde ge dej chansen själv. I alla fall om du 
var en rik och mäktig man. I Söderköping har två krö-
ningar skett: Sveriges första drottningkröning 1281, 
av Magnus Ladulås hustru Helvig samt sonen Birger 
och hans hustru Märtas kröning 1302. Sätt dig i tro-
nen och känn dig kunglig! Plats: se karta

Moderiktig Söderköpingskjortel 
I Färgargränd kan du se högsta mode under 1230-ta-
let! Här hittades en tvåfärgad kjortel vid en arkeolo-
gisk utgrävning. Fyndet är Nordens äldsta medeltida 
dräkt och den enda tvåfärgade. Plats: se karta



Installationen S:t Ilians kyrka
Det är svårt att föreställa sig, men under kanalen 
finns resterna efter en medeltida kyrka och kyrko-
gård, S:t Ilians kyrka. Kika in genom kyrkans rosett-
fönster och se filmen som förflyttar dig in i kyrkan. 
Plats: se karta och kartsymbol på sista sidan.

Kulturhistoriska skyltar
Tolv nya skyltar sitter på platser där speciellt spän-
nande fynd har gjorts. Det kommer under somma-
ren också upp skyltar på broarna om broarna och i 
Brunnsparken om Söderköpings Brunn. Se karta 1-12.

Ljudkiosk
Välkommen in i ljudkiosken på Rådhustorget. Här 
kan du lyssna på korta historiska berättelser, minnen 
och dikter från Söderköping. Plats: se karta.

Utsiktskikare
Ta en titt på Söderköping från ovan! Gå de 318 trapp-
stegen upp på Ramunderberget och se stadens gator 
och gränder, kyrkor och hus, ån och kanalen från ovan. 

10 stopp med Dick Harrison
Låt professor Dick Harrisonvara din guide! På vår hem-
sida finns tio filmer där han berättar om medeltida 
dasstunnor, lokala helgon och kvarglömda skatter. 
soderkoping.se/tiostopp. QR-koder finns i minigui-
den Lyssna på Söderköping. 

Ljudpromenad/audioguide
Ta en promenad och lyssna på be-
rättelser om det medeltida Söder-
köping. Ladda ner ljudspåren via 
QR-koden eller soderkoping.se/
audioguide. 
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