Följ med på en tur
i Sörmlands hjärta!
Hör av er till oss!

S

e dessa turer som förslag till resor! Självklart
kan du plocka ihop din egen resa utifrån våra
teman. Vi hjälper gärna till med det.

Alla våra turer är heldagsturer. Våra guider är med

under hela dagen och tar hand om er på allra bästa
sätt. De har stor lokalkännedom och kan berätta om
människor och händelser både i tid som varit och är.
I alla turer ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe på utvalda ställen längs vägen.

Kontakt: Flens Turism
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turism@flen.se
www.visitflen.se
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Guidade turer
i Sörmlands hjärta

Antikrundan
i Sörmland
Sedan 1989 har Sveriges Television sänt det
populära programmet Antikrundan. Nu
kan du resa med på en egen antikrunda i
Sörmlands hjärta.

E

fter förmiddagskaffet åker vi till Jörståls
Antikhandel på Husby gård söder om Sparreholm. Där guidar oss antikexperten

petri jörstål

genom århundraden med sina

fantastiska föremål och – inte minst – sina
spännande historier.
Lunchen intar vi i Malmköping och senare lär
vi oss mer om de mästare som verkat här sedan
1700-talet: silversmeder, kopparslagare, möbeltillverkare med flera.
I den lilla köpingen är dessutom historien
ständigt närvarande genom alla de hus som finns
bevarade från 1700- och 1800-talen. Under vår
rundvandring berättas historien om köpingen och
de människor som levt och verkat där.
Varför inte avsluta dagen med en annan »antikrunda« och ta en åktur på Museispårvägen Malmköping med dess fina och varsamt renoverade
vagnar från Sveriges spårvägsstäder!

Smaka
på Sörmland
Matlandskapet Sörmland är i högsta grad
värt en resa. Här finns många ställen att stanna på för att smaka, äta och dricka gott.

V

arför inte passa på att handla med några
godsaker hem för att hålla minnet av resan
kvar ännu längre… Kylväska rekommen-

deras att ta med på den här resan!
Det är närodlat, närystat och närmustat.
Det är matentreprenörer som älskar goda smaker
och hög kvalitet och vill dela med sig av sitt hantverk. Vi besöker mejeriet, som med sina smakrika
ostar belönats med medaljer i alla valörer. Några
meter bort hittar vi företaget, som med innovation
och förädling av smaker från naturen, har skapat
sig ett renommé bland Sveriges bästa kockar.
Smaka på granskottsoljan som serverades på 2019
års Nobelmiddag. Eller njut av prunellerna, de
picklade plommonen.
Malmköping lockar med lokalproducerad
must och honung och ett gårdsglasscafé som
serverar glass med smak av aronia, blåbär eller
malmköpingsk punsch. Allt är möjligt på denna
resa. Bara tiden sätter gränser…
Självklart är vår lunch också baserad på
råvaror från sörmlandsbygden.

Militärer
och matronor
Berthy
Andersson

Malmköping är i hög grad förknippat med
militärer då Kungliga Södermanlands regemente hade sin fasta övningsplats här sedan
1774. Men…

D

et finns också en annan historia - kvinnor-

Fanny
Öijer

nas. När militärerna var på övning uppstod
ett behov av mat och dryck, tvätterier

och nattlogi. Då tog kvinnor chansen att »starta

Ebba Frendin

företag« och redan på 1780-talet fanns Mamsell
Kristina
Strandberg

qvarnbergs

Fanny Öijler
Fanny Öijler
kaffeservering
i Värdshuset Antonia,

med lars widdings kapten pistolekors som
gäst… Och kristina strandberg öppnade krog

Ebba
Frendin

1841 för att försörja sig och sina fyra barn.
När nya kommunalförordningen 1876 gjorde
ogifta kvinnor myndiga startade regina hallgren, fanny öijer

och berthy andersson sina

modeföretag. Det var kvinnor som bröt mot normen om vad som var lämpligt för kvinnor att göra.
Andra starka malmköpingskvinnor: carolina
Carolina Persson
Rektor för Småskoleseminariet
i Malmköping

persson,

rektor för småskoleseminariet och ebba

frendin :

Sveriges första kvinnliga filmkritiker.

Modiga kvinnor som visat vägen till mångfalden av kvinnors företagsamhet i Malmköping. Än
idag drivs och ägs nämligen de flesta verksamheter
i ortens centrum av kvinnor!
Traditionen lever vidare.

jler

Triss i damer
och slott

Hon var nazitysklands Första Dam och har
begravts inte mindre än fyra gånger. Allt
började på Rockelstads slott, där carin von
kantzov mötte och blev blixtförälskad i flygaren hermann göring.

C

arin var syster till mary von rosen, som
med sin man eric von rosen bodde på
Rockelstad, beläget vid sjön Båven söder

om Sparreholm. Eric var äventyrare och etnograf
och många av de föremål, som han tog hem från
expeditioner i fjärran länder, kommer vi att få höra
mer om under vår rundvisning på slottet.
Sparreholms slott hette tidigare Hyltingenäs
men fick sitt nuvarande namn av greve göran
sparre

på 1600-talet. Det blev skandal när han

förälskade sig i den vackra ladugårdspigan anna
jönsdotter.

Pigan blev husfru och grevinna

och så levde de lyckliga i alla sina dagar.
Nja, inte riktigt…
Vi avslutar dagen med en promenad för att bese
Stenhammars slott, slottet som testamenterats till
ätten bernadotte med företräde för hertigen
av södermanland.

Hit kom 1909 prins wilhelm

med sin nyblivna hustru maria pavlovna, född
storfurstinna av Ryssland. Äktenskapet blev både
olyckligt och kortvarigt.

Äkta
nostalgitripp
Nostalgimuseet Gråfors Samlingar ligger i
Sparreholm. Där har stefan gråfors skapat
en värld av nostalgi.

H

an var bara tre år när han började samla
och nu har han byggt upp ett museum,
som tillfredsställer nostalgiker i alla åldrar.

Kika in i lanthandeln, 50-talscaféet, apoteket och
damfriseringen. Och hör Stefan berätta om var,
när och hur det gick till när han skaffade alla dessa
föremål.
På Sparreholms slott kan vi besöka norra Europas mest exklusiva bilmuseum, skapat av helge

karinen.

Här finns bland många andra rariteter,

ivar kreugers

Cadillac och den bil som gustaf v

körde av vägen med i det som skulle bli »Kungens
kurva«. Dessutom finns här ett tekniskt museum,
fyllt med cyklar, telefoner och en helt unik jukebox-samling.
Åker vi vidare till Malmköping finns mer nostalgi. Eller vad sägs om Sveriges enda Strykjärnsmuseum med över 1000 järn i – inte elden, men i
samlingen.
Är det mer mjukt än hårt som lockar finns i
forna Gästgiveriet vid Hembygdsgården ett välordnat textilmuseum med kläder och tillbehör från
1800-talet och framåt.

Från mjukaste ull
till hårdaste järn
En kontrastrik resa tar oss runt i Sörmlands
hjärta, från mjukaste ull till hårdaste järn,
från modernt spinnhus till ett flerhundraårigt
järnbruk som nu går in i en ny fas...

S

örmland är ett av Sveriges fårtätaste län.
Några driftiga kvinnor startade 2013 länets
första ullspinneri – Båvens Spinnhus – i

Sparreholm. Vi guidas genom det ultramoderna
spinneriet och hör dess intressanta historia.
Allt från garn till spinneriets vävda ullmattor
finns till försäljning.
Vi tar oss vidare till Malmköping där det
finns tid till att följa med på en guidad tur i
köpingen, grundad redan på 1700-talet.
Därefter bär det av mot Hälleforsnäs,
eller Hellefors som det hette då abine noij, en av
många valloner som startade järnbruk i Sverige,
kom dit 1659. Hälleforsnäs bruk har spelat en
viktig roll i järnets sörmländska historia och
namn som lohe, celsing, ab järnförädling
och electrolux blandas under brukets flerhundraåriga historia fram till slutet på 1990-talet.
Idag håller Bruket på att utvecklas till ett
besöksmål för matintresserade.

