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Två mälarslott och en bruksort

Strax efter Södertälje, om man kommer
norrifrån, börjar denna mysiga biltur.
Om man startar på förmiddagen och
åker till Taxinge så blir det perfekt för
förmiddagsfika på ett av norra Europas
största kakbord. Därefter ringlar vägen
vidare till Gripsholm, i närheten av
Mariefred, där flera lunchalternativ
finns. Vidare avslutas med ett besök i
Åkers styckebruk med ett av landets
bäst bevarade bruksmiljöer.

Sevärdheter:
Taxinge-Näsby slott och park
Slottet måste man boka för fest eller
konferens, men fika kungligt får man göra i
Slottscaféet och i parken mår man som en
prins eller prinsessa. Slottscaféet ståtar
dessutom med inte mindre än cirka 50 olika
alternativ till prinsesstårta för den sötsugne.
Från udden där slottet ligger är utsikten över
Mälaren magnifik och vandrar du runt parken
får du verkligen känna på de internationella
influenser som i alla tider påverkat Sverige.
Eller vad sägs om en italiensk, en fransk och
en engelsk trädgård, en kinesisk pagod och
en turkisk vattenkiosk? Ett galleri och några
butiker finns även för den som är på
shoppinghumör. Adress: Näsby 52, Nykvarn
Tel: 0159 - 701 14

Gripsholm slott och statens
porträttmuseum.
Detta slott ägdes av kung Gustav Vasa för
snart 500 år sedan. Han rev den då stående
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borgen och byggde där ett slott med fyra
torn, bland annat ett fängelsetorn och ett
teatertorn. På gården står två stora kanoner,
Galten och Suggan, som tagits som
krigsbyten från Ryssland. På slottet finns
Statens porträttsamlingar där det hänger en
stor samling porträtt på kända svenskar,
bland andra Olof Palme och Astrid Lindgren.
Varje år målas en ny känd svensk av och
hängs upp.

Åkers styckebruk
Åkers styckebruk är en av landets äldsta
bruksorter och här finner man en genuin
bruksmiljö med bland annat hytta från 1795,
herrgård med park och flera olika
välbevarade byggnader.
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