
Arsenalen
Arsenalen är Skandinaviens största  
försvarsfordonsmuseum och visar 
den militära fordonsutvecklingen från 
1900-talets början fram till idag. Du  
bjuds på en hisnande historisk resa  
genom dessa årtionden. 

 0152–121 44, arsenalen.se 

Strängnäs  
domkyrka
 
Vår vackra domkyrka, med anor från 
1200-talet, är en dominerande byggnad 
i Strängnäs. Bland sevärdheterna finns 
bland annat högkorets båda altarskåp, 
tillverkade i Bryssel och Karl IX:s  
gravmonument.

 0152–245 00,  
svenskakyrkan.se/strangnas

Båtturer
Från Strängnäs kan du ta dig ut på  
olika kryssningar på Mälaren. Till världs-
arven Birka eller Drottningholm, tur till  
Mariefred/Gripsholms slott eller Taxinge 
slott, Stockholmskryssning, det är bara  
att välja! 

 rederimalarstaden.se

Gula Industrihuset 

Besök Stallarholmen och se hur man på 
ett kreativt sätt kan använda en tidigare 
fabrik. Här finns Printz bageri, ett  
prisbelönt vedugnsbageri med café,  
butiker, auktionshus och hantverk i en 
härlig miljö. 

  gulaindustrihuset.se 

Mälsåkers slott
På Selaön finns ett barockslott, vackert 
beläget precis vid Mälaren. Sommartid 
lever slottet upp med visningar, konserter 
och utställningar. Vissa tillfällen har man 
Mys o Rys för barnfamiljer. För datum se 
hemsida.

 070–823 45 17, malsaker.nu 

Grassagården

Mitt i Strängnäs finns en av Sveriges få 
bevarade borgargårdar som ligger kvar på 
sin ursprungsplats, vars äldsta byggnad 
härstammar från tidigt 1600-tal. Njut av 
hembakat bröd eller en lunch i den  
mysiga innergården. 

 strangnas.se/museum

Fogdöns 
pilgrimsled
 
Vandra på mindre grusvägar och  
stigar, över öppna fält och genom skog. 
Du kan välja start och mål  
där det passar dig. 

 pilgrimsled.se

Cykelleder 
i Stallarholmen
De små vägarna i Stallarholmen är  
perfekta för en cykeltur. Välj mellan fyra 
olika cykelleder i området. Har du ingen 
egen cykel? Hyr via Cykelgruppen.  

 cykelgruppen.se

Strängnäs Cathedral: Our beautiful cathedral, which 
dates back to the 1200s, is a dominant building in 
Strängnäs. Things to see here include the two  
altarpieces in the chancel, both made in Brussels, 
and the grave monument of Charles IX of Sweden. 

Stallarholmen cycle trails: The roads in  
Stallarholmen are perfect for cycling. Choose 
between four different cycle trails in the area.  
Not brought your own bike? Hire one  
via Cykelgruppen.

Grassagården: In the centre of Strängnäs is one of 
Sweden’s few preserved 17th century middle-class 
homes still located on its original site, with the 
oldest building dating from the early 1600s. 
Enjoy home-baked cake or lunch in the  
charming inner courtyard.

Mälsåker Castle: On the island of Selaön is a Baroque 
castle, beautifully located on the shores of Lake Mäla-
ren. In summer, the castle is the venue for exhibitions 
and concerts, and guided tours are available. 

Boat trips: From Strängnäs, you can take a variety 
of cruises on Lake Mälaren. Why not visit the World 
Heritage Sites of Birka or Drottningholm, take a trip 
to Mariefred, Gripsholm Castle or Taxinge Castle or  
a cruise to Stockholm?

Arsenalen is Scandinavia’s largest military vehicle 
museum, and presents the development of military 
vehicles from the early 1900s to today. Come  
along on a historical journey through time.

Visit Stallarholmen and see how a former factory 
can be reused in a creative way. Here you will find 
Printz bakery, an award-winning wood-fired bakery 
with a café, shops, an auction house and crafts in  
a wonderful environment.

Fogdön pilgrim’s way: Hike on narrow gravel roads 
and paths, over open fields and through forest. 
Choose your starting and stopping points to suit you.

What’s your favourite spot? My favourite spot is 
Domkyrkoberget, mostly because of the Strängnäs 
cathedral and the surrounding houses. It’s a fantastic 
environment with a lot of history.

Följ oss på Facebook: 
facebook.com/
turistimariefredstrangnas

Fler aktiviteter, shopping och  
övernattning kan du läsa om här:

 strangnas.se/turism
 mittstrangnas.se  
 stallarholmen.info

Nyfiken på Strängnäs 
och Stallarholmen?

Curious about Strängnäs and Stallarholmen? Here you can find small towns and countryside. History and culture.  
Peace and quiet or adventure. In other words, a dynamic idyll with something for everyone. This short guide contains  
a taste of the many things to see and do in our wonderful municipality. 

Här finns småstad och natur. Historia och kultur. Lugn 
eller äventyr. Med andra ord: en dynamisk idyll med 
något för alla.

Producerad av Strängnäs kommun i samarbete med You Are Here, 2018. Foton: Strängnäs kommun bildarkiv, Per Sandberg, Arsenalen, 
Most Photos, Mattonstock,  Pernilla Alshouha, Lasse Lindström ,You Are Here. Med reservation för eventuella ändringar.

Väderkvarnen
Väderkvarnen på Kvarnkullen byggdes  
år 1855 och är av holländsk modell.  
Under sommaren öppnas kvarnen  
för besökare och vissa dagar visar  
kvarnexperter från hembygdsföreningen 
Strängnäs Gille. 

 strangnas.se/museum

The windmill: The Dutch-style windmill on Kvarnkul-
len (“Mill Hill” in Swedish) was built in 1855.In the 
summer, the mill is open to visitors and on some 
days there are guided tours by mill experts from the 
Local History Association, Strängnäs Gille.

What’s your favourite spot? My favourite spot  
is Gula Industrihuset where you can enjoy “the  
Swedish fika”, you can eat, take a walk, buy art  
or delicatessen. It’s suitable for everyone!

Evenemang
 strangnas.se/evenemang

Vasaveckorna, 4–17 juni
Nya Vasaspelet, Upplevelse-
vandring i domkyrkan, Romeo 
& Juliakören, Strängnäs stads-
pipare med mera. 

Strängnäs marknad, 13 okt
Marknaden är en årlig tradition 
andra lördagen i oktober. Möt 
cirka 330 knallar och utställare! 

Utforska på 
egen hand
 
Gå en promenad i Strängnäs med hjälp  
av vår stadsvandringskarta. Upplev  
Historien i Sörmland via de röda  
skyltarna som finns i staden. Genom  
att följa Konstpromenaden, kan du se  
15 olika konstverk i Strängnäs stad.

  Ladda ned folder och karta  
via QR-koden eller hämta  
på turistinformationen.
 mittstrangnas.se

Explore Strängnäs at your own pace. Take a walk  
through Strängnäs with our map of town walks.  
Experience history in Sörmland via the red signs  
throughout the town. Konstpromenaden, the Art 
Walk, takes you on a tour of 15 different artworks  
in Strängnäs.

Foto: Sven G Nilsson

Hej, vilket är ditt 
smultronställe?
– Mitt smultronställe är Domkyrkoberget, 
framförallt domkyrkan och husen runt-
omkring. Det är en fantastisk miljö med 
mycket historia.
LENA, STRÄNGNÄS

Vikingafestivalen, 6–8 juli
Stallarholmen Östastrand på Selaön 
fylls med handel, barnby, vikinga-
skepp, kämpar, gycklare, musikanter, 
mat och dryck och mycket mer.

Strängnäs turistinformation 
Info Point, året runt: Kommunhusets 
reception, Nygatan 10 

Info Point, sommar: Gästhamnen,  
Storgatan 38

 Vxl. 0152–291 00, sommar 0152–296 94

Hej, vilket är ditt 
smultronställe?
– Mitt smultronställe är Gula Industri-
huset. Där kan man fika, äta, gå en 
promenad, köpa konst och delikatesser. 
Det passar alla! 
ALEXIS, STALLARHOLMEN

Nationaldagsfirande Strängnäs, 6 juni

Hornuddens  
trädgård
Hornudden är en KRAV-certifierad 
restaurang och café som ligger norr om 
Strängnäs vackert beläget bredvid Mälaren. 
För barnen finns roliga aktiviteter som att 
trampa trampbåt, låna metspön och för de 
allra minsta finns en bilbana. Här finns även 
gårdsbutik med egenproducerade och eko-
logiska varor. Hornudden har även en egen 
gästhamn. Ett besöksmål för hela familjen. 

 0152–326 18, hornudden.net

Hornudden is a KRAV-certified restaurant and café 
beautifully located north of Strängnäs next to the 
lake Mälaren. For the children there are fun activities 
such as pedal boats, fishin rods, and for the youngest 
children there is a car course. Here you can also find a 
farm shop with organic and ownproduced goods.

STRÄNGNÄS & 
STALLARHOLMEN
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Gripsholms slott

Vandra genom de många salarna och 
vindlande gångarna på egen hand eller 
följ med på en av de guidade visningarna. 
Några av höjdpunkterna är Hertig Karls 
kammare, Gustav III:s teater och Svenska 
statens porträttsamling.

 0159–101 94, gripsholmsslott.se

Callanderska  
gården
En färgargård i Mariefred från 1780-talet 
med vacker trädgård. Här ligger stadens 
hembygdsmuseum som visar hur ett  
borgarhem såg ut vid förra sekelskiftet.

 hembygd.se/mariefred

Paddla Kanotleden

Här finns goda möjligheter till att paddla  
i några av Södermanlands bästa och 
natursköna vatten. Kanotleden börjar 
vid sjön Visnaren och fortsätter i de tre 
Marvikensjöarna. Vill man så kan man 
paddla ända ned till Vagnhärad med egen 
eller hyrd kanot. 
 

 kanotkungen.se

Skottvångs gruva  

Är i dag en välbevarad gruvmiljö. Här 
finns museum och  restaurang med  
musikscen som har konserter året runt. 

  0158–259 00 (Skottvångs gruva 
restaurang), skottvangsgrufva.se 

 Gruvmuseum: osgf.se 

S/S Mariefred 

En levande del av Sveriges kulturarv är 
S/S Mariefred ”Maja” som byggdes år 
1903 för traden Stockholm – Mariefred.  
Sommartid på helger och onsdagar går 
hon även i trafik till Taxinge och det  
välkända kakslottet.  

 08–669 88 50, mariefred.info

 

Mariefreds turistinformation  
Kyrkogatan 13 (Rådhusets högra flygel). 
Säsongsöppen juni–augusti.  

 0159–297 90, strangnas.se/turism 

Fler aktiviteter, shopping och  
övernattning kan du läsa om här:

 strangnas.se/turism
 imariefred.nu 
 akersbergslag.net

Fiska i Mälaren och 
Åkers bergslag
Förutom fisket i Mälaren så finns det stora 
möjligheter att fiska i någon av de många 
insjöarna i Åkers bergslag. I Åkerssjöarna 
krävs fiskekort, i Mälaren är det fritt att 
fiska med handredskap.  

 svenskafiskeregler.se, akersfiske.se 

Följ oss på Facebook: 
facebook.com/
turistimariefredstrangnas

S/S Mariefred: The S/S Mariefred, ”Maja”, is a living 
part of Sweden’s cultural heritage. It was built in 1903 
to run between Stockholm and Mariefred. At  
the weekend and on Wednesdays in summer, she  
also runs to Taxinge, where the castle is well known 
for its cakes.

Museijärnvägen

Res med äkta ångloksdragna tåg på de 
smalaste spåren som funnits för allmän 
tågtrafik. Mellan maj och september går 
tågen från Mariefred till Läggesta och 
Taxinge Näsby.

 0159–210 00, oslj.nu

Narrow Gauge Railway: Travel on an authentic 
train pulled by a steam locomotive on the  
narrowest tracks ever used for public rail traffic. 
Between May and September, the trains run from  
Mariefred to Läggesta and Taxinge Näsby.

Callanderska gården: A dyer’s house from the 
1780s in Mariefred, with a beautiful garden. Here 
you will find the town’s rural life museum, which 
presents a middle-class home at the turn of the 
last century.

Gripsholm Castle: Wander through the many beau-
tiful rooms at your own pace or follow a guided 
tour. Some of the castle’s most interesting features 
are Duke Karl’s Chamber, the theatre of Gustav III 
and the Swedish state portrait collection.

Canoeing: Here you will find perfect opportunities 
to canoe on some of Södermanland’s best and 
most attractive waters. The canoe trail starts at 
Lake Visnaren and continues in the three  
Marviken lakes. If you like, you can  
canoe right down to Vagnhärad. 

Angling: As well as fishing in Lake Mälaren, there are 
plenty of opportunities for fishing in one of the many 
lakes in the Åkers bergslag area. To fish in these  
smaller lakes you need a fishing licence. You can fish 
free of charge in Lake Mälaren with manual equipment.

Skottvång mine: A well-preserved mining environ-
ment. Here you will find a museum and a restaurant 
with a music venue that has concerts all year round.

Pax-promenad 
i Mariefred 
 
Tiden pulsar, mörkret vandrar in. Följ  
med på en vandring genom korpbröderna 
Alriks och Viggos Mariefred. Se miljöerna 
från de populära ungdomsböckerna. Det 
finns även en ljudvandring som går bra att 
kombinera med kartan för PAX-promenaden. 

 Ladda ned din karta via strangnas.se/pax
 Ladda ned via: www.guidly.se 
  Hämta karta på turistinformationen  
eller biblioteket.

PAX: Walk through Mariefred with a PAX map in 
your hand and see locations from the popular 
children’s books.

What’s your favourite spot? I would say that all of 
Mariefred is my favorite spot. But if I have to choose 
something it would be everything that’s going on in 
the town – all the events! Ångans Dag for example. 
That’s when the summer starts in Mariefred.

Curious about Mariefred and Åkers styckebruk? Here you can find small towns and countryside. History and culture. 
Peace and quiet or adventure. In other words, a dynamic idyll with something for everyone. This short guide contains  
a taste of the many things to see and do in our wonderful municipality. We hope to see you soon!

Nyfiken på Mariefred 
och Åkers styckebruk?
Här finns småstad och natur. Historia och kultur. Lugn 
eller äventyr. Med andra ord: en dynamisk idyll med 
något för alla.

Producerad av Strängnäs kommun i samarbete med You Are Here, 2018. Foton: Strängnäs kommun bildarkiv, Per Sandberg, Arsenalen, 
Most Photos, Mattonstock,  Pernilla Alshouha, Lasse Lindström ,You Are Here. Med reservation för eventuella ändringar.

Evenemang
 strangnas.se/evenemang

Ångans dag, 2 juni 
En dag i nostalgins tecken. Ång- 
båt och ångtåg, marknad och 
aktiviteter för barn, utställning  
av entusiastfordon med mera.

Utforska på  
egen hand
Ta en promenad i Mariefred med hjälp  
av vår stadsvandringskarta, njut av maten 
på Sveriges äldsta värdshus eller följ  
promenadslingan i naturreservatet  
Gripsholms hjorthage. Längs de röda  
skyltarna i Åkers styckebruk kan du lära  
dig mer om brukets historia. 

  strangnas.se/turism eller  
hämta karta på  
turistinformationen.

 imariefred.nu

Explore at your own pace: Explore Mariefred with the 
help of our map of town walks. Follow the walking trail 
in the Gripsholms hjorthage nature reserve.History in 
Sörmland. Follow the red signs at Åkers styckebruk 
and learn more about the history of the area.

Åkers styckebruks 
bruksmuseum
 
Museet visar historien om ett av Sveriges 
äldsta företag, Åkers styckebruk.  
I anslutning till museet finns arkivet  
med handlingar från tidigt 1600-tal. 

 akershembygd.se

Åkers styckebruk museum: The museum shows 
the history of one of Sweden’s oldest companies, 
Åkers styckebruk, which once produced cannons for 
military use. Next to the museum is an archive with  
documents from the early 1600s. 

Sörmlandsleden 

Sörmlandsledens vackraste partier  
passerar genom naturområdet Åkers 
bergslag. Leden är lättåtkomlig från flera 
ställen och vid Skottvångs gruva finns  
två rundslingor med start och mål 
vid Skottvång. 

 sormlandsleden.se

The Sörmland trail: The Sörmland trail’s most 
attractive sections pass through the Åkers bergslag 
nature area. The trail is easily accessible from a  
number of places and at Skottvång mine there are 
two circular trails starting and ending at Skottvång.

What’s your favourite spot? My absolute favourite 
spot is Åkers bergslag with its hiking trails and  
barbecue areas. There it is silent, calm and peaceful.  
At one of the trails you hike by the lake all the way,  
it is wonderful!

SM för gatumusikanter, 11 aug
Mariefred fylls med gatumusikanter 
där besökarna och en hemlig  
proffsjury röstar fram årets vinnare. 
Samtidigt pågår BoMässan och  
Bondens Egen Marknad.

NM Food Truck, 20–21 juli
Välkommen till Nordiska Mäster- 
skapen i Food Truck, en tävling för 
Nordens främsta street-food kök 
där matupplevelser kantar  
Mariefreds gator. 

Hej, vilket är ditt 
smultronställe?
– Jag skulle säga att hela Mariefred är ett 
smultronställe. Men om jag måste välja  
något säger jag allt som händer i staden –  
alla evenemang! Ångans Dag till exempel,  
då börjar sommaren i Mariefred.
ANN-CHRISTIN, MARIEFRED

Hej, vilket är ditt 
smultronställe?
– Mitt absolut bästa smultronställe är 
Åkers bergslag med sina vandringsleder 
och grillplatser. Där är det tyst, lugnt och 
rogivande. På en av lederna går man efter 
sjön hela vägen, det är underbart!
PELLE, ÅKERS STYCKEBRUK

MARIEFRED 
& ÅKERS
STYCKEBRUK
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