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Vill du känna historiens vingslag
i gamla slott och herresäten eller
i pampiga kyrkor? Vill du strosa i
en gammal stadskärna, fika i en
lummig trädgård eller titta på
konst? Här finns något för alla!

TURISTINFORMATION
0152-291 00
turism@strangnas.se
strangnas.se/turism
turismstrangnasmariefred

INFO POINT STRÄNGNÄS
Kontaktcenter Strängnäs kommun
Nygatan 10, Strängnäs

INFO POINT MARIEFRED
15 juni–15 augusti
Kyrkogatan 13, Mariefred
0152-297 90
För fler Info Points se vår webbplats.

BESÖKSGUIDE 2022
STRÄNGNÄS
MARIEFRED
STALLARHOLMEN
ÅKERS STYCKEBRUK

Besöksmål
Arsenalen i Härad
Militärhistoriskt museum som visar fordon, både
på band och på hjul från 1900-talet fram till idag.
Se museets hemsida för aktuella aktiviteter och
öppettider: arsenalen.se

Mälsåkers slott på Selaön
På Selaön ligger ett vackert barockslott med en
spännande historia från stormaktstid på 1600talet till norskt hemlighetsmakeri under andra
världskriget. Sommartid även utställningar,
konserter och kafé. malsaker.nu

Callanderska gården i Mariefred
En gård från 1780-talet med vacker trädgård
som idag är stadens hembygdsmuseum.
Här kan du titta in i ett borgarhem från tidigt
1900-tal och fika i trädgården.
hembygd.se/mariefred/callanderska-garden

Konst
POM Gallery i Mariefred
Ett konstgalleri som visar framtidens stjärnor.
pomgallery.se
Ulvhälls hällar i Strängnäs
Konstpark där du kommer nära både konsten
och vattnet. Konstverken visas under maj till
september, men parken är tillgänglig året runt.
ulvhallshallar.se
Konstpromenad i Strängnäs
Följ en digital karta och vandra runt i centrala
Strängnäs och ta del av den offentliga konsten.
strangnas.se/konstpromenad
Fler tips på tema konst hittar du här:
strangnas.se/konstistrangnaskommun

Strängnäs domkyrka
Den vackra domkyrkan har anor från 1200-talet.
Bland sevärdheterna finns Karl IX:s gravmonument
och begravningsregalierna. Spännande skattjakt
för barnen. svenskakyrkan.se/strangnas

Grassagården och Kvarnen i Strängnäs
På Grassagården med anor från 1600-talet finns
både museum och kafé. Strax intill ligger kvarnen
på sin kulle. Strängnäs Gille håller guidade visningar
både både på Grassagården och på kvarnen.
strangnas.se/kulturarv
Gripsholms slott i Mariefred
I vasaborgen ryms en 400-årig historia. Vandra
genom de vindlande gångarna, se salar och
gemak. Några av höjdpunkterna är Hertig Karls
kammare och Gustav III:s teater. Se museets
hemsida för aktuella aktiviteter och öppettider.
gripsholmsslott.se

Museijärnvägen i Mariefred
Mellan maj och september går tågen på den smalspåriga järnvägen mellan Mariefred, Läggesta och
Taxinge Näsby. Under högsäsong går det även att
resa med ångbåt ena vägen och ångtåg den andra.
Mer information och tidtabell finns här: oslj.nu
Åkers bruksmuseum i Åkers styckebruk
Bruksmuseet visar historien om ett av Sveriges
äldsta järnbruk grundat år 1580. Här finns också
ett spännande arkiv. akershembygd.se
Skottvångs gruva i Åkers bergslag
Ett gammalt gruvområde med restaurang och
säsongsöppet gruvmuseum. För information om
aktiviteter och öppettider: skottvangsgrufva.se

