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Mariefred

Gripsholms slott i 
Mariefred.

Gripsholms slott 
I Vasaborgen Gripsholm ryms en 400-årig  historia. 
Slottet byggdes på 1500-talet på Gustav  Vasas 
 initiativ. Bland höjdpunkterna hör Hertig Karls 
 kammare och Gustav III:s teater. I slottet finns även 
Svenska statens porträttsamling. Särskilda tema-
visningar finns för grupper. 

 0159-101 94  
 gripsholmsslott.se 

Ej tillgängligt med rullstol eller rullator.
WC

 

POM Gallery 
POM Gallery visar ny ung konst – Art2Go. Fram-
tidens stjärnor! Här får besökaren en möjlighet att 
se en ny generation begåvade konstnärer växa fram. 
Galleriet ligger vid en vacker bakgård invid Rådhus-
torget. 

 Pia Rystadius 0707-89 84 84 
 Malin Sköld 070-845 31 41
 pomgallery.se 

WC

 

Callanderska gården 

En hantverksgård, från 1700-talet, som är 
Mariefreds hembygdsmuseum. Här visas bland 
annat ett borgarhem från förra sekelskiftet, ett 
par mindre utställningar och en fantastisk trädgård 
med såväl blommor som en mängd olika kryddor. 
Genom ett samarbete med Gripsholms värdshus 
finns sommartid ett Schweizeri (kafé) i trädgården. 

 Lennart Ekengren 0705-185 190
Trädgård med grusgångar. 

WC

 

Guidad stadsvandring 
Promenera runt med en lokal guide som  berättar 
om stadens historia. Här får du bland annat 
höra om klostret Pax Mariae och om kungar och 
 drottningar som bott på Gripsholms slott och 
som har påverkat livet i staden. 

 strangnasguider.se
Stadsvandringen kan anpassas efter gruppens be-
hov och kan till exempel göras som bussguidning.

 
Östra Sörmlands järnväg 
Museijärnvägen 

Boka en tur med känsla av förra sekelskiftet! 
Här går tågtrafik med ånglok på den smalspåriga 
järnvägen som finns mellan Mariefred och Taxinge 
Näsby. För grupper finns även möjlighet att chartra 
tåg annan dag än ordinarie trafikdag, kontakta 
Östra Sörmlands Järnväg för offert. För information 
om trafikdagar och tidtabell se oslj.se. 

 0159-210 00  
 oslj.nu  

WC

 

Slott & Ånga turen
Mariefred–Taxinge Näsby med ångbåt och ångtåg 
i kombination. Lördagar och söndagar samt vissa 
onsdagar under sommaren kan man göra en natur-
skön resa med ångbåt och ångtåg mellan Mariefred 
och Taxinge Näsby med uppehåll vid det välkända 
”kakslottet”. Tidtabell hittar du på www.oslj.nu 

 0159-210 00 
 oslj.nu 

WC

 

Idyllen som bjuder på mer!
Historiens vingslag präglar småstadsidyllen Mariefred. Här kan du strosa i små 
gränder med charmiga 1700 och 1800-talshus. Det är framförallt två faktorer 
som gjort att Mariefred uppstått just här, slottet Gripsholm och klostret Pax 
Mariae. Av klostret finns numera inga lämningar kvar ovan jord medan slottet i 
desto högre grad dominerar sin omgivning. Varmt välkommen till Mariefred!



S/S Mariefred 
S/S Mariefred har trafikerat sträckan Stockholm–
Mariefred sedan 1903 och ångmaskinen driver 
båten tyst fram över Mälarens vatten. Vissa 
dagar kör hon också en kort tur mellan Mariefred 
och Taxinge Näsby. Matsal och kafeteria finns 
ombord. Bordsbeställning görs på rederikontoret. 

 08-669 88 50 
 mariefred.info 

WC

 

Birka/Björkö 

Sommartid kan man dagligen ta sig från Mariefred 
med båt till världsarvet Birka. Här låg en gång norra 
Europas viktigaste handelsplats. En dag på Birka har 
mycket att erbjuda! 

 Strömma 08-12 00 40 00 
Kontakta rederiet för information om  tillgänglighet 
på specifik båt. Den guidade turen till fornlämnings-
området på Birka går genom backig terräng och 
hagmark. På restaurangen och på museet går det 
bra att komma fram med rullstol. 

WC

 

Shopping 

I centrala Mariefred hittar du små trevliga  butiker 
med hantverk, souvenirer och dagligvaror. Här finns 
inga av dom stora affärskedjorna utan unika butiker. 
Här är det enkelt att släppa en bussgrupp för lite fri 
tid då i stort sett alla butiker ligger utmed Storgatan. 

 imariefred.nu 

Annas Hembageri 
Vid stadsparken i Mariefred ligger Annas Hembageri 
som bakar mustigt och gott matbröd huvudsakligen 
med surdeg och även en del kaffebröd. Allt gräddas 
i ugn med stenhäll vilket ger brödet en tjock och 
smakrik skorpa. Ingredienserna är till största delen 
ekologiskt odlade och/eller närproducerat. 

 Hammarvägen 2
 0159-318 18 
 annashembageri.se 

WC

 

Lågprisvaruhuset Hedlandet 
I en gammal kastrullfabrik mitt ute i skogen ligger 
Lågprisvaruhuset Hedlandet. Här säljer man pris-
värda kvalitetskläder till hela familjen, gardintyger, 
hemtextilier, glas och porslin, skor och leksaker. 

 0159-133 40
 hedlandet.se 

WC

 

Bra att veta när du är i Mariefred 
Apotek
• Storgatan 10–12 
Bankomat
• Storgatan 9 
Handikapptoaletter
• Munkhagsgatan 3
• Hamnplan, öppet sommartid
• Mariefreds bibliotek, Rådhuset 
 För öppettider se: strangnas.se/bibliotek
Parkering för bussar 
• Gripsholms slottsparkering



Strängnäs

Strängnäs domkyrka 

Den vackra domkyrkan med anor från 1200-talet, 
är en dominerande byggnad i Strängnäs. Bland 
kyrkans förnämsta sevärdheter är högkorets två 
 altarskåp, tillverkade i Bryssel och skänkta av 
Biskop Rogge och Karl IX:s begravningsregalier. 

 0152-245 12 
 svenskakyrkan.se/strangnas 

Handikappingång till höger om stora porten. 
WC

 

Arsenalen 

Ta del av Sveriges fascinerande militärhistoria 
från 1900-talet fram till idag. Här visas ett 
70-tal fordon, både på band och hjul. Café med 
fikabröd och smörgåsar. För grupper vill man att 
gruppen beställer fika innan besöket. Större 
grupper kan även förbeställa lunch, kontakta 
då bokningen för mer information. 

 0152-121 44
 bokning@arsenalen.se 
 arsenalen.se 

WC

  

Dramatiserad stadsvandring 
Upplev en dramatiserad stadsvandring där 
scener ur Strängnäs och även Sveriges historia 
spelas upp framför dina ögon, bland annat kända 
biskopar och kungligheter, munkar vid kloster-
ruinen, den stora stadsbranden med mera. 

 Carina Eriksson 072-849 08 44 
Delar av vandringen kan anpassas efter gruppens 
behov.

WC

 

Guidad stadsvandring 
En promenad med lokal guide i de äldsta delarna 
av Strängnäs. Guiden berättar bland annat om hur 
valet av Gustav Eriksson Vasa till Sveriges kung gick 
till. Lokal guide kan även göra en kombinerad 
vandring med stadsguidning och guidning inne 
i domkyrkan. 

 strangnasguider.se 
Vandringen kan anpassas efter gruppens behov.

WC

 

En småstadsidyll vid Mälaren
Här tronar domkyrkan och väderkvarnen högt över staden, bland  vackra 
hus och gränder med kullersten. Allt med strålande sjöutsikt. I  Strängnäs 
är det lätt att njuta av det goda i livet, med storslagen natur, mat från 
det sörmländska skafferiet och ett rikt kultur- och näringsliv. Här  förenas 
 spännande historia och framtid, unika shoppingmöjligheter och  evenemang 
året runt. Varmt välkommen till Strängnäs!



Grassagården 

Grassagården är en kringbyggd borgargård mitt 
inne i stadskärnan, till sina äldsta delar från 
1600-talet. Den har senare varit krog under
lång tid, men idag finns här sommartid ett litet 
museum och trivsamt café.

 Museum (Kulturkontoret): 0152-296 68
 Kafé: 073-744 86 02

Buss kan stanna strax utanför gården och  släppa 
av resenärerna, men byggnadens insida är inte 
 tillgänglighelsanpassad. Bussen parkeras sedan 
på Roggeplan, nedanför domkyrkan.

WC

 

Hornuddens trädgård med 
restaurang och gårdsbutik 

På gården odlas ekologiska grönsaker och i gårds-
butiken hittar du Hornuddens egna grönsaker, 
chilisås, marmelad, äppelmust och Pomologiks 
ekologiska vinäger. Grupper är välkomna att boka 
skräddarsydda studiebesök med eller utan förtäring. 
Välj i så fall mellan fika, trerätters middag eller 
ett lokalt smörgåsbord. Plats för 40 personer i 
restaurangen och mer än 100 i trädgården.

 Karin och Mats Sjöstedt 0152-326 18
 hornudden.net  

WC

 

Lena Linderholm 
Upplev Vardagskonsten hos Lena Linderholm. 
Besök butiken och träffa Lena i Strängnäs

 art@linderholm.se 

Kulturhuset Multeum 

På kulturhuset Multeum kan man bland annat se 
olika utställningar under hela året. För utställnings-
program kontakta Multeum eller se hemsida. 

 0152-296 68 
 strangnas.se/multeum 

WC

 

Birka/Björkö 
Sommartid går M/S Havsörnen till världsarvet Birka. 
Här låg en gång norra Europas viktigaste handels-
plats. En dag på Birka har mycket att erbjuda! 

 rederimalarstaden.se 
 021-13 51 71 

Båten som trafikerar har utdragbar ramp som gör 
ombord och avstigning enkel även för personer med 
rörelsehinder. Den guidade turen till fornlämnings-
området på Birka går genom backig terräng och 
hagmark. På restaurangen och på museet går det 
bra att komma fram med rullstol. 

WC

 
 

Shopping 
Strängnäs centrum bjuder på trivsam shopping med 
en liten affärsgalleria Präntaren och en mängd små 
charmiga butiker.

Bra att veta när du är i Strängnäs 
Apotek centralt
•Trädgårdsgatan 8
•Galleri Präntaren, Trädgårdsgatan 13
Bankomat 
•Galleri Präntaren, Trädgårdsgatan 13 
Handikapptoaletter 
•Gästhamnen vid hamnkontoret, 
 öppen sommartid. 
•Kommunhuset, tillgängliga under 
 kommunhusets öppettider. 
•Kulturhuset Multeum och Strängnäs bibliotek, 
 för öppettider se: strangnas.se/bibliotek. 
•Ångbåtsbron 1
Parkering för bussar
•Roggeplan, Storgatan 6, nedanför domkyrkan. 



Åkers styckebruk | Stallarholmen | Fogdö  

Åkers styckebruk – bruksorten 
med vildmarken runt hörnet!

Åkers styckebruk ligger vid sjön Visnaren på kanten 
till Åkers Bergslag. Här breder stora skogar ut sig 
med fina vandringsleder och Sörmlandsleden där 
du vandrar genom den unika bruksmiljön, ut på 
stigar, förbi gruvor och genom två naturreservat. 
I en byggnad från 1700-talet finns Åkers Bruks- 
och hembygdsmuseum som berättar om brukens 
och bygdens historia. Den gamla masugnen 
mittemot herrgården rymmer idag flera äldre 
arkiv. Varmt välkommen till Åkers styckebruk! 

Bruksmuseum Åkers styckebruk 

Bruksorten Åkers styckebruk känner vi sedan 
1500-talet då ortens två industrier gav samhället 
ryktbarhet – Åkers Styckebruk och Åkers Krutbruk. 
Museet berättar om den bygd som försörjde  bruket 
med arbetskraft och om transporter på frusna 
myrar, vattenvägar och senare egna järnvägar. 
Det intilliggande  stallet visar fordon för brukets 
brandförsvar, brukets likvagn, kolryss med mera. 
150 meter från museet ligger Bruksarkivet. 

 Pehr Bengtsson 070-589 53 04 
 akershembygd.se 

Två av tre plan är tillgängliga med rullstol. 
WC

  

Bruksarkivets gamla handlingar 
AB Åkers Styckebruks äldre arkiv med handlingar, 
ritningar och kartor från 1600-talet till våra dagar 
och det Wahrendorffska handelshusets arkiv från 
Skeppsbron i Stockholm är nu öppet för allmän-
heten. Medlemmar ur Åkers  hembygdsförening 
visar och berättar om arkivet, masugnen och 
 utställningen och naturligtvis tittar vi in bland 
 arkivets originalhandlingar och ned i masugnens 
ena pipa.

 Pehr Bengtsson 070-589 53 04
 akershembygd.se 

WC

  

Skottvångs gruva med gruvmuseum. 
Här bröts järnmalm från åtminstone 1500-talet 
fram till 1920. Gruvan har under hela sin existens 
en avgörande betydelse för järnhanteringen i Åkers 
Bergslag, inte minst för kanontillverkningen vid 
Åkers styckebruk. I museet finns främst föremål 
och bilder med anknytning till gruvarbetet och 
kolningen, men också en del från vardagslivet i 
skogsbygderna. Gruvföreningen guidar och visar. 
Här finns även en välkänd restaurang där gruppen 
kan äta en lunch eller fika.  

 0158-259 00 
 skottvangsgrufva.se 
 osgf.se 

WC

  

Stallarholmen – En fin 
mix av upplevelser

Fika och handla i Gula Industrihuset, besök Mäl s-
åkers slott eller någon av tre medeltidskyrkor, njut 
av utsikten vid Åsa gravfält.  Stallarholmen kan visa 
upp en fin blandning av upplevelser för alla smaker. 
Är du bara här för att koppla av erbjuder orten ett 
par vackra badplatser, flera matställen, caféer och 
inte minst ett underbart läge med Mälaren inpå 
knuten. Varmt välkommen till Stallarholm! 

Åsa gravfält 
En imponerande skeppssättning med ett tjugotal 
resta stenar. Gravfältet är också känt för sina 
fridlysta backsippor som blommar här i april månad. 

WC

 

WCWC



Mälsåkers slott 

Ett av Sveriges vackraste barockslott beläget på 
Selaön. Slottet har en omväxlande historia från 
Sveriges stormaktstid på 1600-talet till norskt 
hemlighetsmakeri under 2:a världskriget. 

 0708-23 45 17 
 kontakt@malsaker.nu 
 malsaker.nu 

Första våningen går möjligen att besöka med 
rullator, hiss eller ramp finns inte i slottet. 

WC

 

Ytterselö kyrka 

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. 
Gravkoret byggdes i början av 1700-talet och är 
utformat i barockstil med anknytning till Mälsåker 
slott och dess forna ägare. 

 0152-400 22 
 svenskakyrkan.se/stallarholmen 

WC

  

Överselö kyrka 
Är från tidig medeltid, men är senare utbyggd 
till dubbla storleken. I kyrkan finns välbevarade 
kalkmålningar från 1400-talet. 6 st runstenar 
finns vid kyrkan.

 0152-400 22 
 svenskakyrkan.se/stallarholmen 

WC

  

Shopping 

I centrala Stallarholmen, vid Mälarens strand, ligger 
en charmig gammal industrifastighet som under de 
senaste åren genomgått en förvandling till företags-
hus och här finns bland annat butiker med inrikt-
ning återbruk och Vintage. Här finns även Bageri 
Speceri med café. 

 gulaindustrihuset.se 
Varuhiss kan nyttjas för att ta sig upp till andra 
våningen med rullstol. 

WC

  

Fogdö
Ett besök på Fogdön passar bra att kombinera 
med ett besök på Arsenalen eller i Strängnäs. 
Här rekommenderar vi en lokal guide med på 
bussen som kan berätta om denna natursköna 
trakt. Bara att komma ut här brukar vara en upp-
levelse av frid, lugn och naturens skönhet. 

Vårfruberga klosterruin
Vackert beläget vid Strängnäsfjärden intill den 
gamla kungsgården Kungsberg ligger ruinen av 
nunneklostret som togs i bruk 1289. Klosterruinen 
visas av guide knuten till Föreningen Vårfruberga 
kloster.Vid den intilliggande Kungsgården finns 
en gårdsbutik. 

 varfrubergakloster.se
WC

 

Osprey farm
En prisbelönt mötesplats intill Mälaren med 
 odlingar, mat, fika, keramik och trädgård på Fogdö 
strax utanför Strängnäs.Sittplatser och grill mitt i 
odlingen och ett nybyggt orangeri.

 Ina M Andersson 070-760 5309
 boka@ospreysweden.se
 ospreysweden.se

WC

 



 
 

TURISTINFORMATION
 0152-291 00 

 turism@strangnas.se 
 strangnas.se/turism

 turismstrangnasmariefred

Läs om våra Info Points 
på vår webbplats.


