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Använd din telefon för att läsa av  

QR-koderna.  

Med kameran på telefonen scannar 

du koderna eller med appen   

QR-kodläsare, den är gratis. 
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Kartan är hämtad från https://karta.osthammar.se/ 
Ljudfilerna är hämtade med tillåtelse från Litteraturbanken 
https://litteraturbanken.se/ljudochbild/ 
QR-koderna är genererade med hjälp av https://skapaqrkod.nu/ 
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1. Rådhustorget  
I rörelse – Karin Boye (1900-1941)  
Karin Boye läser  
 
Visste du att Tommy Svensson läste denna dikt för 
herrlandslaget i fotboll innan de gick ut på planen 
under VM 1994. Det var inför åttondelsfinalen, Sverige 
fick brons.  

 

2. Sjötorget 
Mässa för måsar – Ebba Lindqvist (1908-1995)  
Ellen Mattson läser 
 
Sedan 2013 ser Sjötorget ut som det gör idag. Här finns 
en lekplats, utegym och flera sittplatser. 

 
 
3. Gästhamnen 
Havsvinden – Harry Martinson (1904-1978)  
Kjell Espmark läser 
 
Känner du havsvinden? Hur påverkar dikten din 
upplevelse av platsen?  

 
 

4. Båthusen  
Gässen flytta – Dan Andersson (1888-1920)  
Dan Berglund läser 
 
Vilka olika typer av gäss känner du till?  
Böcker om fåglar kan du låna på biblioteket. 

 
 

5. Broarna vid Källör 
Om virvlar - Anna-Greta Wide (1920-1965)  
Ingrid Elam läser 
 

Här är ett fint promenadstråk nära vattnet. 
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6. Källör  
Den enda stunden – Johan Ludvig Runeberg (1804-
1877) Agneta Pleijel läser 
 
Socitetshuset, Källörskolan eller Källör? Kärt barn har 
många namn. Källör började byggas 1885 tillsammans 
med ett varm- och kallbadhus. 

 

7. Södra Tullportsgatan 
Du har tappat ditt ord – Nils Ferlin (1898-1961)  
Henric Holmberg läser 
 
…så sitter du åter på handlarns trapp och gråter 
så övergivet… Minns du vilka olika ”handlare” som har 
funnits i Östhammar? 

 
8. Östhammars kyrka 
Elementarande – Gustaf Fröding (1860-1911)  
Ellen Mattson läser 
 
Kyrkan började byggas 1663 och invigdes 12 år senare. 
 

 

9. Hembygdsgården 
Trädet i skogen – Edith Södergran (1892-1923)  
Lina Ekdahl läser 
 
Vid hembygdsgården finns Garvaregården. Byggnaden 
är från ca 1790. Här finns en blå bänk att sitta på. 

 
 

10. Kulturhuset Storbrunn biblioteket 
Friheten finns inte – Ingrid Sjöstrand (1922-2020)  
Jila Mossaed läser 
 

I trädgården på Storbrunn kan du sitta och vila  
efter promenaden. Du kan även låna tidningar och 

tidskrifter att läsa här. 
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