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FIRA NATIONALDAGEN
I STRÄNGNÄS
VÅRMARKNAD
och julmarknad
STRÄNGNÄS
SOMMARFESTIVAL
12–14 juli

SOMMARENS DRAMATISERADE
STADSVANDRINGAR

UPPLEV STRÄNGNÄS UTBUD,
BILDNING, KULTUR OCH HISTORIA

STRÄNGNÄS DOMKYRKA ÄR ÖPPEN
FÖR ALLA, VARJE DAG

Välkommen till Strängnäs
– en småstadsidyll vid Mälaren.
Här tronar domkyrkan och väderkvarnen högt
över staden, bland vackra hus och gränder med
kullersten. Allt med strålande sjöutsikt.
STRÄNGNÄS ÄR EN MÖTESPLATS ÄNDA SEDAN MEDELTIDEN. Tack

vare det
strategiska läget mellan land och vatten, har staden blivit centrum för
allt från handel till kyrka och bildning. Med den ståtliga domkyrkan
på höjden, blev staden tidigt en plats för råds- och kyrkomöten. Sedan
1100-talet är Strängnäs biskopssäte. Det var också i Strängnäs som Sverige
föddes som enad nation, år 1523 när Gustav Vasa valdes till kung vid
domkyrkan 6 juni.
   Idag förenas här spännande historia och framtid med shopping,
upplevelser och evenemang året runt. Bara en timme från Stockholm i
expansiva Mälardalen!

FÖRENINGENS ORDFÖRANDE
Johan Larson, tel 070-512 38 02
FÖRENINGENS SEKRETERARE
OCH VERKSAMHETSLEDARE
Pernilla Eklund, tel 073-254 61 66

Väl mött i Strängnäs, 2018!
önskar Mitt Strängnäs
     Welcome to Strängnäs – an idyll situated by the lake Mälaren.
With its beautiful cathedral and strategic location in the middle of
Mälardalen, this town early on became a meeting place for both trade
and church as well as education. Strängnäs became a bishop’s seat
already in the 1100s and it was also here that Sweden was born as one
united nation in the year of 1523 when Gustav Vasa was elected king at
the Strängnäs Cathedral. Today, this exciting history is united with the
present and future opportunities of shopping and events all year round.
Welcome to Strängnäs, 2018!
Mitt Strängnäs

ETT STORT TACK TILL
MITT STRÄNGNÄS BIDRAGSGIVARE
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28 april
Strängnäsnäs Riksteaterförening ger
föreställningen Drottningsylt.
Kl. 16.00 på Thomas Arena.

30 april
Valborgsfirande.
Start kl. 19.00 på Visholmen.
Arrangör: Strängnäs Scoutkår
FOTO:

PERNIL

LA EKL

5 maj

UND

Strängnäsrundan på cykel.
Start kl. 10.00 på Gyllenhjelmstorget.
Arrangör: Strängnäs Cykelklubb

11 maj
23-24 februari

Kalendarium

K

Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

10 mars
Strängnäs Riksteaterförening ger
föreställningen Ett Drömspel.
Kl.16.00 på Thomas Arena.

17 mars
Training of Hope.
Träna och samla in pengar till barncancerfonden.
Arrangör: World Class
		
		
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.
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19 maj
KULTUR 18		
Arrangör: Strängnäs kommun,
Kultur och Fritidsnämnden

19 maj
DM i Sprintorientering.		
Start kl. 10.00 i Ugglans park.
Arrangör: SMOL

29 mars

Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

Påskfest på Skärtorsdagen
i Strängnäs stadskärna.

Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

FOTO: PE

19 maj

Vårmarknad med inrikning Mat,
Måltid, Vår och Trädgård.
Kl. 10.00-15.00
i Strängnäs stadskärna.

23-24 mars

27-28 april		

ND
RNILLA EKLU

”Tillfällenas dag”
Lagerrensning i butiker inför
sommaren.
		

f
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
FACEBOOK.COM/MITT STRÄNGNÄS

25-26 maj

26 maj
Familjedag på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen

31 maj		
Jan Eliasson talar om demokrati.
Kl. 17.30 i domkyrkan.
Arrangör: Gustav Vasa-föreningen
och Europaskolan

6 juni 		

24 augusti

1-24 december

Nationaldagsfirande i Strängnäs.

Bo Setterlind-dagen.
Kl. 17.00 i Bo Setterlinds park.
Arrangör: Strängnäs Gille

Jultid i Strengnäs med julkalender.
		
		
Skyltsöndag.
		
		
Adventskonserter. Kl. 16.00 och
kl. 18.00 i domkyrkan.

6 juni
Premiär för Vasaspelet.

7 juni
Romeo & Julia Kören.
Kl. 18.00 utanför domkyrkan.

16 juni
Teaterföreställning Pippi
Långstrump.
Kl. 18.30 på Grassagården
(vid regn Thomas Arena teater).
Föreställningarna ges även 17 juni –
20 juni och 24 juni – 27 juni.
Arrangör: Kulturskolan i Strängnäs

22 juni
Midsommarfirande.
Kl. 13.00 på Visholmen.		
Arrangör: Strängnäs Gille

28 juni
Premiär för Dramatiserade
stadsvandringar.

29-30 juni
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

12-14 juli
Strängnäs Sommarfestival
i Strängnäs stadskärna.

24-25 aug
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

25 augusti
Strängnäs stadslopp.		
Arrangör: SMOL

2 september		
Uppvisningsdag på Arsenalen.
Arrangör: Arsenalen

9 september		
Val till Riksdag, Kommun och
Landsting.

14 september		
Mat och måltidsdagen.		
Arrangör: Culinary Craft och
Måltidsakademien

2 december
2 december

6 december		
Julmarknad på Arsenalen.
Arragör: Arsenalen

15 december		
Julmarknad. Kl. 10.00-15.00
i Strängnäs stadskärna.

20 december		
Tomtenatta, öppet kl. 10.00- 20.00
i Galleria Präntaren.

28-29 september
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

13 oktober

		
Höstmarknad i Strängnäs stadskärna.
Arrangör: IK Viljan

För m
er
infor
matio
n,
be
mitts t sök:
rängn
äs.se

26-27 oktober
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

23 november		
Black Friday, öppet kl. 08.00-18.00
i Galleria Präntaren.

30 november- 1 dec
Handla hemma-weekend.
Fredag kl. 15.00- lördag kl. 15.00
i Strängnäs stadskärna.

FOTO:
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konventet från 1200-talet låg och
hur det kan ha varit då Strängnäs
brann 1871. Föreningen dramatiserade vandringar i Strängnäs arrangerar dramatiserade stadsvandringar
under perioden 28 juni till och med
2 augusti.
TID: Torsdagar kl. 18.30
PLATS: Start i Ugglans park
BILJETTER: Säljs i förväg på Hallins
Optik, Trädgårdsgatan 7,
+46 (0)152-175 65.

     Dramatized City tours every
Thursday during the period of
June 28th to August 2nd. Tours are
starting at 6.30pm from Ugglans
Park. Pre-purchase tickets at Hallins
Optic, +46 (0)152-175 65.

GUIDADE VISNINGAR

Strängnäs Guideförening erbjuder
kostnadsfria guidade historiska
stadsvisningar 6 juni kl. 14.00 och
under perioden 30 juni till och med
4 augusti på lördagar kl. 15.00.
(begränsat antal platser).
PLATS: Start på Gyllenhjelmstorget.
FÖR BOKNING ÖVRIG TID, KONTAKTA:

turism@strangnas.se
+46 (0)152 291 00,
+46 (0)152 297 90 eller Guidföreningen +46 (0)70 393 07 39.
   
     Guided tours of the city
center, every Saturday during the
period of June 30th and August
4th. Tours are starting at 3pm from
Gyllenhjelmstorget

DRAMATISERADE
STADSVANDRINGAR

design: Studio Annvelu

En greeter är en stolt Strängnäsbo
som gärna visar vad du vill se i staden
och sina personliga ”smultornställen”.
Boka din greeter gratis via Strängnäs
turistinformation.
TELEFON: +46 (0)152 297 90
E-POST: turism@strangnas.se

     Strängnäs Greeters can be
booked for private tours through
the Strängnäs tourist information.
Phone: +46 (0)152 297 90,
email: turism@strangnas.se

VASASPELET
Vasaspelet är en föreställning som
tar avstamp i valet av Gustav Vasa
till kung 1523. Operasångerskan
Charlotta Huldt har skrivit manus
och regisserat. Det är stadens egna
invånare som tillsammans med
professionella skådespelare, både
bygger och framför ett teaterstycke.
Kom och se Vasaspelet, vid domkyrkan i Strängnäs, under försom-

nya

vasa
speleT
En föreställning med dramatik,
humor, musik, dans och sång.
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Föreställningar 2018

Strängnäs Domkyrka,utomhuscen

      Vasaspelet is a performance
that takes off in the election of Gustav
Vasa as King 1523. Vasaspelet gives
performances June 6, 8, 9, 11, 12,
13, 15 and 16th, at 7pm outside
the cathedral. Tickets are sold via
Ticketmaster, Hallins Optik and at
the entrance to the show.
VÄLKOMMEN TILL MAT OCH
MÅLTID I STRÄNGNÄS!

   Strängnäs har ett brett utbud av
restauranger, caféer och matställen
av olika kategorier i stadskärnan.
   Börja dagen med en god och
fräscht frukost med nybakat bröd.
För lunch finns en rad trevliga
restauranger och caféer för alla
smaker. Fika gör man på något
av stadens bagerier eller caféer
som också erbjuder hälsosamma
alternativ.
   Till kvällen finns det många
mysiga restauranger såväl runt
Gyllenhjelmstorget, Ugglans park
och i hamnen. Alla kan hitta sitt
favoritställe bland välkända restaurangnamn och mat från olika
kulturer. Några ställen erbjuder
dessutom pub och musikunderhållning.
FOTO: PERNILLA EKLUND

Om du vill uppleva Strängnäs
historia på nära håll är de dramatiserade stadsvandringarna ett måste.
En stadsvandring är en promenad
genom stadens äldsta delar och
genom vår historia. Här får du möta
Augusta Widebeck, biskop Rogge
och självaste Gustav Vasa. Dessutom får du höra de intressanta historierna kring de olika byggnaderna
runt domkyrkan, var dominikaner-

STRÄNGNÄS GREETERS

maren. Premiären är den 6 juni.
Arrangör är Föreningen Vasaspelet i
Strängnäs och föreställningar ges 6,
8, 9, 11, 12, 13, 15 och 16 juni.
TID: Kl. 19.00
PLATS: Utomhusscen vid domkyrkans södra vägg.
BILJETTER: Säljs via Ticketmaster,
Hallins Optik, Trädgårdsgatan 7,
+46 (0)152-175 65 och vid entrén
till spelet.

FOTO: PERNILLA EKLUND

FOTO: PERNILLA EKLUND

HANDLA HEMMA–WEEKENDS I STRÄNGNÄS
I STRÄNGNÄS STADSKÄRNA ARRANGERAS HANDLA HEMMAWEEKENDS EN GÅNG I MÅNADEN, från

fredag kl. 15.00
till lördag kl. 15.00. Se datum och teman nedan. Dessa
helger engagerar alla näringsidkare i staden, inklusive
föreningar och organisationer. Då lyfter vi det fina utbud
som finns just här – i Strängnäs. Det gäller allt från
restauranger, caféer och butiker till kultur- och sportaktiviteter i Strängnäs stad.
   STRÄNGNÄS ÄR DEN LILLA CHARMIGA SMÅSTADSIDYLLEN

med många butiker, eget bageri och egen ostaffär. Här
finns byggnadsvård och inredning, fina klädbutiker och
leksaksaffärer med det bästa för de små. Här finner du
även ICA Bengtssons med fisk- och köttdisk samt en
välsorterad bokhandel. Galleria Präntaren mitt i staden
erbjuder ett stort utbud av butiker och service och mitt
på torget ligger hotellet som med sin restaurang och eget
bageri utgör stadens naturliga mötesplats.
   ATT MÖTA DIG SOM KUND PERSONLIGEN hjälper oss att
uppfylla just dina behov, önskemål och förväntningar.
Stadens handlare rekommenderar gärna varandra, för att
ge dig bästa möjliga service och fina shoppingupplevelser.

Välkommen att handla hemma!

     In Strängnäs city centre “Shop locally”-weekends
are arranged once a month during most of the year,
ongoing from Fridays at 3pm until Saturdays at 3pm.
   Strängnäs is the idyllic small town with many shops,
its own bakery as well as renowned cheese shop.
These weekends engage all businessmen in the city,
including nonprofits and other organizations. The
beautiful range of offerings are presented during these
weekends, with everything from restaurants, cafes and
shops to other activities in Strängnäs city.

HANDLA HEMMA-WEekends 2018
DATUM 		
23–24 FEBRUARI
23–24 MARS
27–28 APRIL
25–26 MAJ
29–30 JUnI
24–25 AUGUSTI
28–29 SEPTEMBER
26–27 OKTOBER
30–1 DECEMBER

TEMA
HÄLSA och SKÖNHET
Hus och BOENDE
barn och familj
FASION
TURISTA I STRÄNGNÄS
TERMINSSTART
SKÖRDEFEST
HALLOWEEN
ADVENT

för mer information, se www.mittsträngnäs.se
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Strängnäs Besöksmål

B

1
  DOMKYRKAN
Strängnäs domkyrka är en treskeppig,
gotisk tegelkyrka med anor sedan
1200-talet. Troligen invigdes kyrkan
den 29 juni 1291 och helgades då åt
apostlarna Petrus och Paulus. Domkyrkan byggdes sedan till under 1300och 1400-talen, och den karakteristiska
tornhuven uppfördes på 1740-talet.   
  KYRKTORNET ÄR 75 METER HÖGT.
Kyrkan har två altarskåp, tillverkade i
Bryssel i början av 1480-talet. De köptes
in och donerades till domkyrkan av
biskop Rogge.
   I kyrkan finns även Karl IX:s gravmonument, krönt av häst och ryttare
med förgylld kopparrustning, och i
sakristian kan du se Karl IX:s begravningsregalier. I domkyrkan finns även
domkyrkobiblioteket, en unik boksamling med rötter i medeltiden
EN ANNAN SEVÄRDHET är gravmonumentet över Johan III:s dotter, prin-
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STRÄNGNÄS ÄR EN SMÅSTADSIDYLL
VID MÄLARENS STRAND. Med sin ståt-

liga domkyrka, på en av sina tre kullar,
blev staden tidigt en plats för rådsoch kyrkomöten. Sedan 1100-talet är
Strängnäs biskopssäte i Södermanland.
Det var också i Strängnäs som Sverige
föddes som enad nation, år 1523 när
Gustav Vasa valdes till kung vid domkyrkan.
   STRÄNGNÄS ÄR EN AV LANDETS
ÄLDSTA SKOLSTÄDER, med bildnings-

tradition ända sedan 1200-talet. Här
grundades också Sveriges andra gymnasium 1626.   
   Än i dag kommer ungdomar hit från
hela landet till Strängnäs utbildningsprogram. På 1920-talet blev Strängnäs
regementsstad, och P10 fanns kvar till
2006. Nu används området till skolor,
företag och bostäder. Här växer en helt
ny stadsdel fram, precis vid Mälarens
vatten.

sessan Isabella, från 1580. Det pryds
av ett skulpterat helfigursporträtt i
alabaster och anses vara ett av Sveriges
tidigaste barnporträtt.

     With its beautiful cathedral and
strategic location in the middle of
Mälardalen, Strängnäs early on became
a meeting place for everything from
trade to church as well as education.
Strängnäs became a bishop’s seat already in the 1100s and it was also here
that Sweden was born as one united
nation in the year 1523 when Gustav
Vasa was elected king at the Strängnäs
Cathedral.
   Strängnäs is one of Sweden’s oldest
school towns, with an educational
tradition since the 13th century. Here
Sweden’s second high school was
founded in 1626, and still today young
people come from all over Sweden to
participate in the educational programs. In the 1920s, Strängnäs opened
up the military regiment P10, which
remained until 2006.
   We recommend to pay a visit to the
city’s well-preserved sights.

Domkyrkan är öppen varje dag kl.
10.00-16.00, från 15 juni till 15 augusti
kl. 10.00-18.00. Guidade turer varje
dag kl. 14.00.

   STRÄNGNÄS DOMKYRKA GÅR EN NY
SPÄNNANDE TID TILL MÖTES. Ett pro-

jekt pågår med att utveckla Strängnäs
domkyrka som församlingskyrka, stiftskyrka och mötesplats. Följ projektet
på: www.svenskakyrkan.se/strangnas/
domkyrkoprojekt

     The cathedral is dating back to
the 13th century. There are two altar
cabinets made in Brussels in the 15th
century which were donated to the
church by the Bishop Rogge. There are
also the King Karl IX funeral regimes
and Johan III’s daughter Isabella’s grave
monument, adorned by a sculptured
full-figure portrait in alabaster. The
cathedral is open every day from 10am
to 4pm, and 10am-6pm between June
15 and August 15. Guided tours every
day at 2 pm.

2
  ROGGEBORGEN

FOTO: PERNILLA EKLUND

Roggeborgen intill Strängnäs domkyrka byggdes ursprungligen som bostad
åt biskopen Kort Rogge (d. 1501). I

byggnaden finns idag Roggebiblioteket
(Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek), som sedan 1968 är en del av
Kungliga biblioteket (KB). I Roggeborgen hade Strängnäs gymnasium
och läroverk sin verksamhet från 1626
till 1935. Högst upp i huset hittar du
Rikssalen, läroverkets aula, som fick
sitt nuvarande utseende mot slutet av
1800-talet.

FOTO: PERNILLA ALSHOUHA

BIBLIOTEKET OMFATTAR CA 70 000
VOLYMER. Här finns bl.a. sällsynta verk

från boktryckarkonstens barndom,
medeltida brev, musiktryck, handskrifter, kartor och äldre avhandlingar.
   Efter införlivandet i KB 1968 har
samlingarna i Roggebiblioteket växt
genom ett flertal donationer. Den sista
– och kanske viktigaste – var familjen
Wrangels boksamling från Säby gård,
Aspö, som kom till biblioteket 2006.   
   Detta vackra herrgårdsbibliotek
rymmer omkring 5000 volymer,
daterade från 1400-tal till 2000-tal. I
Roggeborgen finns också Kungliga bibliotekets bokbinderi, som förser böcker
och tidskrifter med skyddsomslag.
Roggebiblioteket är framför allt ett
forskningsbibliotek, men kan i viss
utsträckning ta emot grupper för visningar. Kontakta biblioteket på e-post
elin.andersson@kb.se eller telefon
010-709 30 88.

Man kan också följa Roggebiblioteket
på Instagram för glimtar av samlingen:
@roggebiblioteket
   Den 6 juni 2018 kommer Roggebiblioteket att hålla öppet för allmänna
visningar kl. 11.00, 13.00 och 14.00.
OBS! Föranmälan till e-postadressen
ovan. (Max 14 personer/visning)

     Roggeborgen was built in the
15th century as a residence for Bishop
Rogge. Between 1626-1935 it served
as upper secondary school. The school
library became a part of the National
Library in 1968 and is since then located in Roggeborgen. The Rogge library
is primarily a research library.
   Please contact the library by e-mail
elin.andersson@kb.se or by phone 010709 30 88. On June 6, 2018, the Rogge
library will be open for public tours at
11am, 1pm and 2pm. NOTE! Please
sign up in advance by e-mailing elin.
andersson@kb.se.

3
  BISKOPSGÅRDEN
Dagens biskopsgård är Strängnäs fjärde
biskopsgård och byggdes 1648-1650 av
dåvarande biskop Johannes Matthiae.

     The bishop’s yard is Strängnäs
fourth and was built between 16481650 by then bishop Johannes Matthiae.

4
  KYRKANS
OMGIVNINGAR
PÅ 1600-TALET KALLADES TRÄDGÅRDEN
BISKOPENS TRÄDGÅRD, biskopens

lönejord och Kungsträdgården. Här
hade biskopsgården sina odlingar och
odlade bla sparris och potatis. Trädgårdsmästare Månsson skötte trädgården i mitten av 1900-talet och därför
kallas den ofta Månssons trädgård.
Marken tillhör kyrkan och än idag
skördas äpplen här varje år. Örtagården
anlades i början av 1990-talet på initiativ
av en privatperson. Platsen är väl värd
ett besök.

     The cathedral’s surroundings
was in the 17th century called the
bishop’s garden and the royal garden.
Here, the bishop’s yard had its crops
and grew among other things asparagus
and potatoes. The herb garden was
founded in the early 1990s.

5
  STRÄNGNÄS
GÄSTHAMN
VÄLKOMMEN TILL STRÄNGNÄS GÄSTHAMN. Flanera längs kajen och sug in

FOTO: PERNILLA EKLUND

Han ville ha en större och mer ståndsmässig bostad och lät då bygga denna
nya biskopsgård bredvid Paulinska
huset som tidigare varit biskopsgård.
Den byggdes som ett rakt vitkalkat hus
och först i slutet av 1800-talet fick den
sitt nuvarande utseende och rosa färg.

känslan av resor och äventyr som bara
en hamn kan ge dig. Stanna upp och ta
en glass eller en matbit på en av hamnens många serveringar. Varför inte
hyra en båt eller cykel för ett eget äventyr. Vi på hamnkontoret hyr ut allt från
cyklar och kajaker till en Buster XXL
och en häftig vattenskoter. För båtgäster ligger hamnen bara ett stenkast från
torget med stort utbud av upplevelser
och shopping. Juni-augusti är hamnkontoret med tillhörande ”turistinfo”
öppen 7 dagar i veckan. Välkomna!

För mer info besök oss på:
www.strangnashamn.se

MADE BY ST RENGNÄS 2 0 1 8 | 9

6
  GRASSAGÅRDEN

7
  KVARNEN

9
  ARSENALEN

Grassagården är en gammal välbevarad
borgargård. De äldsta delarna är från
tidigt 1600-tal och alla hus står än idag
på sin ursprungsplats. Gården, som är
en typisk stadsgård, är uppdelad i en
mangård och en fägård och består av
två sammanbyggda boningshus i norr,
ett gårdshus med brygghus och boningsrum i öster och en länga med uthus
och portlider i väster, samt en visthusbod i söder. Husen är timrade och
taken täckta av en-kupigt tegel.

PÅ EN AV STRÄNGNÄS TRE KULLAR-

ARSENALEN, STRÄNGNÄS STÖRSTA

LIGGER VÄDERKVARNEN. Det är den

OCH MEST VÄLBESÖKTA BESÖKSMÅL!

fjärde kvarnen på Kvarnkullen sedan
den första byggdes på 1630-talet. Den
nuvarande kvarnen, som är en så kallad holländare byggd år 1855, var i drift
fram till 1929. Maskineriet är nästa
helt tillverkat i trä och är så välbevarat
att kvarnen skulle gå att mala mjöl i än
idag. Kvarnen är åttakantig och 14,5
m. hög. Den har sex vingar med en
svepdiameter på 21.5 meter.

Se ett 70-tal fordon på både band och
hjul från 1920-2000-talet. Här visas
den tekniska och militärhistoriska
utvecklingen där du tar del av berättelser, fakta och människoöden från dessa
decennier.
   Upplev doften, se den tekniska utvecklingen och möt livsöden från vår
tids krig. Följ historien om Gustav Vasa
som visas i utställningen Kungliga Södermanlands regemente.

   GÅRDEN HAR FÅTT SITT NAMN
FOTO: PERNILLA EKLUND

AV FAMILJEN GRASS som i slutet av

1700-talet drev en krog på gården.
Grassagården ligger på Kvarngatan,
precis i backen på väg upp mot kvarnen.
Det var därför naturligt att bönderna
åt och drack på gården medan de väntade på sin tur att mala säd i kvarnen.
Precis före Grassagården lyckades man
stoppa den stora stadsbranden 1871.
Därmed räddades den vackra gamla
gården för eftervärlden.

DE LÖRDAGAR under sommaren 30/6,

7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8 och 18/8
kl. 13.00- 16.00. Vecka 27-32 är gården
öppen måndag-fredag kl. 11.00- 16.00.
Fri entré.
    Grassagården is an old wellpreserved courtyard dating from the
17th century. Strängnäs Gille arranges
tours at Grassagården the following
Saturdays during the summer: June 30,
July 7, 14, 21, 28 and August 4, 11 and
18. Tour starts at 1pm to 4pm. Free
entrance.
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UNIFORMER och leka bland fordon, eller

följ med Soldaten Anders och råttan
Bosse på kluriga knep längs museets utställning. I vår unika spelhörna kan du
spela dataspelet World of Tanks. Här
kan du prova alla vagnar fullt uppdaterade. Vilken vagn blir din favorit?
September – maj, onsdag-söndag kl.
11.00- 16.00, torsdagar kl. 11.00- 20.00,
juni – augusti, dagligen kl. 10.00- 17.00.
FOTO: ARSENALEN

GILLE VISAR GRASSAGÅRDEN FÖLJAN-

LEKRUM DÄR DU KAN PROVA OLIKA

MUSEETS ÖPPETTIDER:

FOTO: PERNILLA EKLUND

HEMBYGDSFÖRENINGEN STRÄNGNÄS

   BESÖK ARSENALENS POPULÄRA

     Strängnäs windmill was built in
1855 and is the fourth mill on Kvarnkullen. The mill was in operation until
1929.

  8 RÖDA KVARTEREN
Kvarteren väster om domkyrkan ner
mot Västerviken är, tillsammans med
området runt kvarnen, de delar av
Strängnäs som klarade sig undan den
stora stadsbranden 1871. Här finns
Strängnäs äldsta gata Lillgatan med
sina kullerstenar och raden av ”borgmästarstenar” i mitten. Här finns också
flera vackra gamla hantverksgårdar
med trädgårdar. De äldsta är byggda på
1600-talet och alla har sin egen historia.
Vandra runt i de gamla kvarteren och
känn historiens vingslag.

     Arsenalen, the Swedish tankmuseum, a museum filled with vehicles,
both with tracks and wheels, from the
early 1900s to modern machines from
the present day. Explore the technical
development and the fate of war from
our times. Opening hours: June-August
Daily 10.00- 17.00, September-Maj WedSun 11.00- 16.00, Thu 11.00- 20.00.

Välkommen till Galleria Präntaren i Strängnäs
Butiker, livsmedel, apotek, mat & café
Akademibokhandeln - Coop Konsum - Dressmann - Hälsokraft - KappAhl
Lloyds Apotek - Lindex - Mikii - Lilla kronan - Mqvinna - Klackbaren
Präntarens Blommor - Salong Rebecka - Se & Synas - Sparbanken Rekarne
Specsavers - Skobutiken- Tre söner - Ur&Penn - Vero Moda
Öppettider butiker
Mån-fre kl. 10-18
Lör kl. 10-15

Öppettider Coop Konsum
Alla dagar
Kl. 08-21

Adress
Trädgårdsgatan 14-18
64531 Strängnäs

Hemsida
www.galleriapräntaren.se

facebook: galleriapräntaren
instagram: galleriaprantaren
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ARSENALEN – MILITÄRFORDONSMUSEUM
Från stadskärnan åk Eskilstunavägen upp till
Västerport.Tag höger i rondellen, fortsätt på gamla
E20 och följ lokalväg mot Eskilstuna.
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STRÄNGNÄS RESECENTRUM
En promenad från Strängnäs Resecentrum
in till stadskärnan tar cirka 5 minuter.

Illustrationer
Vivi-Anne Norén
vivannes.se

17

KUNGSTORNET
Utsikten från Kungstornet är hänförande.
Tornet ligger på berget ovanför Resecentrum.
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FOTO: PERNILLA EKLUND

MISSA INTE! VASAVECKORNA
I STRÄNGNÄS 4-17 JUNI

FOTO: PERNILLA EKLUND

Mellan Vasapelets föreställningar
bjuds det på flera föredrag och konserter med
bland annat Historisk upplevelsevandring
i domkyrkan 4 juni, föreläsning 6 juni, Romeo &
Julia Kören 7 juni, Claes Dahlbäck visar Räfsnäs
9 juni samt Strängnäs Stadspipare 10 juni.

För program läs mer på:
www.vasaspelet.se

NATIONALDAGEN
I STRÄNGNÄS
VÅRMARKNAD 19 MAJ
LÖRDAGEN DEN 19 MAJ ÄR DET VÅRMARKNAD I STRÄNG-

med inriktning på Mat, Måltid, Vår och Trädgård.
Kom och njut av lokalproducerad mat, härliga råvaror
och fräscha primörer i vårens tid när naturen vaknar.
Här erbjuds också trädgårdstips och annat som hör våren
till. Stadens uteserveringar har öppnat för säsongen och
delar av butikerna flyttar ut på gatan.
   VÄLKOMMEN TILL STRÄNGNÄS STADSKÄRNA för att
uppleva goda dofter, spännande smaker och härlig
vårkänsla!
NÄS,

      On Saturday May 19 the yearly Spring Market
kicks off in Strängnäs, focusing on local foods, meals,
spring and garden. The city’s outdoor seating has opened
for the season and parts of the shops move out on the
streets. Welcome to Strängnäs city center to experience
amazing scents, exciting flavours and wonderful spring
feeling!
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DEN 6 JUNI BLEV NATIONALDAG ÅR
1983, efter att i nästan 100 år ha
firats som svenska flaggans dag.
Nationaldagen firas till minne av
att Gustav Vasa valdes till kung i
Strängnäs den 6 juni 1523, men
också för att 1809 års regeringsform
stadfästes det datumet. Gustav
Eriksson Vasa blev vald till kung
vid Strängnäs domkyrka. Man vet
inte helt säkert var det skedde eller
riktigt hur det gick till men man
vet att det var – den 6 juni 1523 i
Strängnäs!
DEN 6 JUNI ÅR 1809 SKREV KARL XIII
UNDER DEN NYA REGERINGSFORMEN.

Reformen innebar att det gustavianska enväldet ersattes med en grundlag enligt maktdelningsprincipen.
   Det betydde att landet skulle
styras av en lagstiftande makt, en
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verkställande makt och en dömande
makt. Enligt den principen styrs
Sverige än i dag.

VÄLKOMMEN ATT
FIRA NATIONALDAGEN
I STRÄNGNÄS!
n Musik av mässingsensemble ur
Kulturskolans blåsorkester spelar
under ledning av Mats Åke Häggbom kl. 09.00 från domkyrkans
torn.

kommuns kultur- och fritidsnämnd
som bjuder på musik, tal och firande.

16.30 på Gyllenhjelmstorget.

n Domkyrkan har öppet kl. 10.00-

n Premiär för Vasaspelet

16.00 med visning kl. 14.00.

kl. 19.00 utanför domkyrkan.

naldagen i Strängnäs kl. 11.30 på
Gyllenhjelmstorget.

allmänna visningar kl. 11.00, 13.00
och 14.00. OBS! Föranmälan till
e-postadressen: elin.andersson@kb.se

n Grassagården har öppet och
visas av Strängnäs Gille.

Strängnäs Gille.

n Guidad visning i staden med
start kl. 14.00 på Gyllenhjelmstorget.

n Nationaldagsfirande kl. 12.15
i Ugglans park. Det är Strängnäs

n Hemligt nationaldagsjippo kl.

n Roggeborgen har öppet med

n Kvarnen har öppet och visas av
n Härolden presenterar natio-

GGE

RI & CAFÉ RO

FOTO: BAGE

n Föreläsning kl. 15.00 i Djäkne-

     June 6 is the National Day
of Sweden. Come and celebrate in
Strängnäs! It was right here that
Gustav Vasa was elected king, on
June 6, 1523. He was the first monarch of the House of Vasa and has
been labelled the founder of modern Sweden. National Day honors
the memory of this event but also
because the country took on a new
form of government, on June 6,
1809. A warm welcome to celebrate
June 6 with us here in Strängnäs!

hallen.
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SOMMARFESTIVAL 12–14 JULI
STRÄNGNÄS SOMMARFESTIVAL ERBJUDER FOLKLIV OCH FEST!

   Strängnäs sommarfestival pågår
från torsdag till lördag och hela
stadskärnan fylls med aktiviteter
och underhållning – både på dagar
och kvällar. Strängnäs sommarfestival 12-14 juli arrangeras av
Centrumföreningen Mitt Strängnäs
med alla medlemmar som medproducenter. Festivalen pågår tre dagar
med olika teman för varje dag.
   VI SKAPAR EN FEST FÖR STADENS
INNEVÅNARE, SOMMARGÄSTER OCH

Det blir en scen på torget och många aktiviteter på olika
platser i staden.

   På kvällarna blir torget ett
”vardagsrum” med konserter och
underhållning.
   Stadens handlare håller extraöppet och flyttar ut delar av sina
butiker på gatan. Restauranger och
caféer har specialerbjudanden och
utökar sina uteserveringar. Det är liv
och rörelse i hela staden.
   NJUT AV ALLT från god mat till
kultur, evenemang och underhållning, med lokala artister, körer,
uppvisningar, aktiviteter och nöjen,
för både stora och små.

BESÖKARE.

   Vi ses på Sommarfestivalen!
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     Summer and festivities!
Strängnäs Summer Festival is celebrated July 12-14. This will fill the
town center with exciting activities,
day and night. Shops move out on
to the streets; outdoor seating is
crowded and the restaurants feature
special menus. Yes, the entire town
is full of life!
   Enjoy everything from fine dining
to cultural events and entertainment, featuring local artists, choirs and
performances. As the summer night
descends, musicians perform on the
streets – and you are in the right
place. You don’t want to miss out!

HÖSTMARKNAD 13 OKTOBER
FOTO: PERNILLA EKLUND

DEN ANDRA LÖRDAGEN I OKTOBER
ÄR DET DAGS – VARJE ÅR! Då

är det
Strängnäs marknad, ett riktigt stort
evenemang som lockar minst
30 000 besökare från både när och
fjärran.
   Över 300 marknadsknallar
kommer till staden och bygger sina
marknadsstånd runt stadens centrala delar. Dagen är också den stora
hemvändardagen, då Strängnäsbor
i ”förskingringen” kommer hem för
att uppleva den stora folkfesten.

   SORTIMENTET HAR UTVECKLATS

och här finns allt från
traditionella marknadsprodukter till
kvalitetsvaror av olika slag. Många
lokala hantverkare ställer ut sina
egentillverkade alster och stadens
köpmän medverkar på olika sätt.
Strängnäs har urgamla traditioner
som tings- och marknadsplats. År
1756 fick staden kungligt privilegium

GENOM ÅREN

att anordna marknad och sedan dess
har det hållits marknad i staden.
   IDROTTSKLUBBEN VILJAN DRIVER
EVENEMANGET SEDAN 1957. Det

är
Strängnäs största fotbollsförening
som genom åren utvecklat marknaden till att bli en av de mest
attraktiva marknaderna i Sverige.
För föreningen är denna intäkt en
avgörande för att de ska kunna
bedriva en av Södermanlands mest
förnäma ungdomsverksamheter.

   PASSA OCKSÅ PÅ ATT BESÖKA
AXELS NÖJESFÄLT, Sveriges

största
kringresande tivoli! Sedan starten
har IK Viljan samarbetat med detta
tivoli som kommer från Halmstad.
De erbjuder alltid det senaste inom
åkattraktioner och mycket mer.   
   Välkommen att besöka Strängnäs
marknad, en fest för både barn och
vuxna! Passa också på att träffa gamla
bekanta under ”hemvändardagarna”.

     Strängnäs Fall Market happens

on the second Saturday in October,
dating back to ancient times and
has become one of the most attractive markets in Sweden! Join the
more than 30,000 visitors and 300
market vendors that come here
every year.
   Since 1957 the market has been
organized by the local sports club
IK Viljan. IK Viljan is Strängnäs largest football club, and is dependent
on the Fall Market to carry out their
noble youth activities.
   Come and find bargains ranging
from traditional products to market
quality products of various kinds!
Take the opportunity to visit Axels
amusement park, Sweden’s largest
traveling carnival.
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FRÅN
1 DECEMBER
FRAM TILL
JUL!

ADVENT OCH JUL I STRÄNGNÄS
SOM ETT JULKORT – FAST I VERKLIGHETEN! Det är jultid i Strängnäs

stad med sin ståtliga domkyrka. Här
finns den perfekta inramningen till
advents- och julförberedelser av
flera slag.
   Upplev julstämning under hela
december med vacker musik,
shopping, kultur, lucia och kyrkliga
evenemang. Från första advent är
Strängnäs upplyst och dekorerat,
med julskyltning. Sedan händer
mycket intressant ända fram till
själva julhelgen.

   Strängnäs har också en egen
julkalender, under perioden 1–24
december. Varje dag presenteras något av allt Strängnäs erbjuder i form
av konserter, aktiviteter, föreningsliv
och evenemang. Strängnäs julkalender kan följas på Mitt Strängnäs
webbplats www.mittstrangnas.se
och på Facebook.
   FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT ÄR
DET SKYLTSÖNDAG I STRÄNGNÄS

som start på ”Jultid i Strängnäs”. I
Strängnäs domkyrka ges adventskonserter kl. 16.00 och 18.00.

  DEN 15 DECEMBER ÄR DET STRÄNGNÄS JULMARKNAD, med allt du kan
önska för att få den genuina julkänslan. Klockan 10.00 börjar dagen,
med välkomsttal och trumpetfanfar
på Gyllenhjelmstorget. Hela torget
fylls av marknadsknallar som dukar
upp god och närproducerad julmat,
fint hantverk som kransar, julpynt
och mycket mer. Njut av en kopp
varm glögg eller kaffe, medan du
strövar bland stånden, till härlig
julmusik och eldkorgar som sprider
ljus och värme för frusna händer.
FOTON DETTA UPPSLAG:
PERNILLA EKLUND
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Speciella julklappar hittar du hos
UF-företag som drivs av elever
från Europaskolan Strängnäs och
Thomasgymnasiet. De finns på
plats och säljer sina egna produkter
på julmarknaden. Titta också efter
tomten som ofta kommer förbi!
   ÄVEN STRÄNGNÄS DOMKYRKA
HÅLLER EN STÄMNINGSFULL JULMARKNAD, med

hantverk, hembakat
bröd, äppelmust, godis med mera,
allt till förmån för medmänniskor i
världen och här hemma.
  En riktigt god jul! önskar Mitt
Strängnäs
     

     A Christmas card in reality!
That is what Strängnäs’ town center
with its magnificent cathedral
resembles at Christmas time. Come
and experience the holiday spirit
throughout December, with music,
shopping, culture, Lucia and church
events. From the First Sunday of   
   Advent, the town is lit and
decorated, and store signs are extra
festive.
   On December 15, the traditional
Strängnäs Christmas Market opens.
It will fill the entire square, Gyllen-

hjelmstorget, with market vendors
that serve up tasty and locally produced Christmas food, Christmas
decorations, crafts and much more.  
   There will also be a Christmas market in the cathedral, and
Strängnäs own Lucia with maidens
offering beautiful singing. You are
warmly welcome!

God Jul
och Gott Nytt År!

Merry Christmas an
d
a Happy New Year
!
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