Skoklosters slott
Skoklosters slott är ett av världens bäst
bevarade barockslott och utnämnt till
Sveriges vackraste slott. Det uppfördes på
1600-talet och är den största privatbostad
som någonsin byggts i Sverige.
Här finns den kända målningen Vertumnus, årstidernas gud av Arcimboldo,
ofta utlånad till museer runt om i världen.
Följ med på en guidad tur som tar dig
genom vackra rum och salar med originalmöbler från olika århundraden.
I museibutiken hittar du böcker, vykort, och slottssouvenirer. I slottscaféet
kan du sitta under 1600-talsvalven eller
utomhus i en omgivning med spår från
skilda epoker och med en slottskyrka från
1200-talet. Intill slottet ligger Skokloster
Wärdshus med mat och boende.
Audioguide på svenska och engelska.
Barn och unga t o m 18 år fri entré.
Öppet dagligen juni-aug.
För bokade grupper året om.
Tel information och bokning 08 - 402 30 60
sko.bokning@lsh.se
www.facebook.com/skoklostersslott
www.skoklostersslott.se
GPS: N 59 42 11, E 17 37 16
Vertumnus,
årstidernas gud
av Arcimboldo

Strömsholms slott
På en holme i den strida Kolbäcksån lät
Gustav Vasa uppföra en borg i början av
1550-talet. Vasaborgen revs sedan till stora
delar vid slutet av 1660-talet. Vid denna tid
ingick Strömsholm i den grupp egendomar
som disponerades av riksänkedrottning
Hedvig Eleonora. Det var på hennes initiativ det gamla slottet revs och det nya började uppföras. Precis som på Drottningholm, samarbetade här riksänkedrottningen med arkitekten Nicodemus Tessin d.ä.
Strömsholms Slott består av en tung
mittbyggnad som inramas av fyra kvadratiska torn. På parksidan reser sig ett dominerande mittorn med stor kupolaktig tornhuv. Till detta uppfördes under Hedvig
Eleonoras tid omkring tjugo byggnader
inom slottsområdet, för betjäning, ekonomiändamål och liknande. En parkanläggning av franskt barocksnitt började också
att anläggas.
Öppet dagligen sommartid.
Sommarservering i slottets stenkök.
Parken öppen året om.
Tel 0220-430 35,
www.kungahuset.se/stromsholm
GPS: N 59 31 29, E 16 16 16

Sundbyholms slott
Sundbyholms slott ligger naturskönt nordost om Eskilstuna. Här finns Mälarens
längsta naturliga sandstrand, en prisbelönad
marina, välvårdade parker och skimrande
bokskog.
Slottet byggdes 1648 av riksamiral Carl
Carlsson Gyllenhielm, son på sidolinjen till
Karl IX. Idag drivs slottet som restaurang
och festvåning med en total kapacitet på
550 middagsgäster. Slottet är välkänt för
sina temamiddagar för konferenser, såsom
hov-lika maskeradbaler, vikingamiddagar
och slottsmordsgåtor. Jubiléer och bröllop
firas med röda mattan och kanonsalut.
På helgerna fylls slottet av weekendgäster
som vill koppla av och äta gott.
Intill slottet finns 99 moderna hotellrum och vackra sviter, varav 12 med egen
jacuzzi.
Nära slottet finns den unika Sigurdsristningen, en spännande saga från 1000-talet
inristad i berget. Dessutom erbjuder Sundbyholm både en 18-håls golfbana och en
travbana. Sommartid finns bryggflottar till
uthyrning och vintertid lockar långfärdsskridskor, avkoppling i bastu och massagebad i utomhus hot spa pooler.
Tel 016-42 84 00
info@sundbyholms-slott.se
www.sundbyholms-slott.se
GPS: N 59 26 52, E 16 37 24

Taxinge-Näsby slott
Taxinge Slott är mer känt som kakslottet
med fler än 60 sorters hembakat bröd på
det dignande kakbordet. Den årliga julmarknaden har också ett grundmurat rykte.
Slottet och slottsfrun Ebba Posse var förebild för Strindberg när han skrev Fröken
Julie. Slottet har också använts för filminspelningar, bland annat Bergmans
Viskningar & rop.
På 1800-talet utgjorde godset ett eget
samhälle med post, telefon, kvarn, mejeri,
såg, skola, kyrka och handelsbod – byggnader som fortfarande finns kvar. Idag ordnas
konferenser, bröllop och andra fester på
Taxinge Slott. I slottets regi kan du även
besöka äventyrsanläggningen Baslägret.
I det nyrenoverade stallet finns möjlighet
att ta emot 400 gäster för konferens eller
fest. I Taxinge är allting möjligt!
Men som sagt, missa inte caféet.
Tel 0159-701 14
info@taxingeslott.se
www.taxingeslott.se
GPS: N 59 14 49, E 17 18 34

Uppsala slott

Västerås slott

Uppsala slott började byggas som en försvarsanläggning av Gustav Vasa på 1540talet. Södra flygeln utformades i slutet av
1500-talet till en praktfull slottskyrka. Slottet eldhärjades under den stora stadsbranden 1702, men delar av kyrkans omfattande
renässansstuckatur kan fortfarande ses i en
altarvägg på tredje våningen.
Idag finns Uppsala konstmuseum på
slottet. Svensk och internationell samtidskonst, ofta med nordisk anknytning,
visas i tillfälliga utställningar som skapar
spännande möten i den historiska miljö som
Uppsala slott utgör. Utställningar med
Upsala-Ekeby keramik visas permanent ur
museets samlingar samt Uppsala universitets konststudiesamling med europeisk
konst från 1200-talet till 1850.
Till museets verksamhet hör även konstoch arkitekturhistoriska vandringar på
slottet. Uppsala slott har en dramatisk
historia. Många avgörande historiska händelser har utspelats här, bl a Sturemorden
och drottning Kristinas tronavsägelse.
Fri entré till konstmuseet fr o m juni 2015.

Västerås slott är ett av de tidigaste slotten
med delar från 1300-talet. Med ursprung i
ett senmedeltida stenhus har slottet förändrats och byggts på väsentligt under
århundradenas lopp.
Västerås Slott var ett av Gustav Vasas
favoritslott. Här hölls de berömda riksdagar
som gjorde Sverige protestantiskt och till
arvrike. Slottet har varit arbetsplats och
maktcentrum för regionen, fogdeborg,
landshövdingeresidens och länsmuseum.
Slottet genomgick omfattande förändringar 1918-1926. Då tillkom den monumentala stentrappan som leder upp till Rikssalen. Portar och entréer fick också det
utseende de har idag.
I dag rymmer slottet en miniutställning,
en lunch- och à la carte-restaurang med
fullständiga rättigheter och ett café samt
några av stadens allra vackraste mötes- och
evenemangslokaler. Slottet passar lika bra
för ett mindre möte som för ett stort sällskap. Rikssalen, Landshövdingarummet,
Erik XIVs rum och Loungen kan bokas
för upp till 200 personer.

Tel 018-727 24 82, 727 24 85
konstmuseum@uppsala.se
www.uppsalakonstmuseum.se
GPS: N 59 51 12, E 17 38 7

Tel 021-480 04 67
info@vasteras-slott.se
www.vasteras-slott.se
GPS: N 59 36 23, E 16 32 39

Upsala-Ekeby, vas ur
serien Pingvin, 1954
av Hjördis Oldfors.

Wenngarns slott
Wenngarns slott ligger inbäddad i ett vackert parklandskap.
Slottet figurerar tidigt i historiska källor
och är kanske mest känt för 1660-talet när
Magnus Gabriel de la Gardie och Maria
Eufrosyne omvandlade slottet till en storslagen anläggning. Bevarat från den tiden
finns det vackra slottskapellet som idag
kan räknas till en av Europas bäst bevarade
kapell från barocken.
I början på 1900-talet byggs på området
en alkoholistanstalt som idag inhyser hotell
och restaurang.
Slottet har haft ägare från kungafamiljen,
tyska grevar och maktmänniskor. Från
denna omväxlande historia finns spår från
medeltid till nutid kvar på slottet vilka tillsammans formar en av Sveriges märkligaste
öppna slottsmiljöer.
Slottet är nu som för 400 år sedan,
återigen hjärtat och navet i Wenngarns
samhälle, med plats för alla.
Närheten till Stockholm, Uppsala och
Arlanda gör det till ett lättåtkomligt utflyktsmål.
På området finns café, mötes- och festlokaler, hotell, restaurang, picknicytor,
kapell, en lättillgänglig slottspark och
många andra platser och aktiviteter att
uppleva och mötas på.

Slottskapellet, Wenngarn

Buffébord på Ekebyhov

Engsökedjan, Engsö slott

Tel 08-592 501 10,
info@wenngarn.se
www.wenngarn.se
GPS: N 59 38 55, E 17 43 11

Grevinnans sängkammare, Skoklosters slott

Ekebyhovs slott och park

Balsalen, interiör från Engsö slott

Rustkammaren är fylld av vapen, rustningar och exotiska ting från hela världen, Skoklosters slott

Biblioteket, Grönsöö slott

Trädgårdssalongen på Ekebyhovs slott

Interiör från Rosersbergs slott

Dukade bord på Sundbyholms slott

Interiör från Taxinge-Näsby slott

Grevinnans förmak, interiör från Engsö slott

Interiör från Skoklosters slott

Vita förmaket, Grönsöö slott

Välkommen till våra

Mälarslott

Välkommen på en
slottstur runt Mälaren
Frågan är om det finns så många vackra
slott, så nära varandra någon annanstans. Mitt i Mälardalen ligger ett tjugotal slott inom 15 mil, från Stockholm i
öster till Strömsholm i väster. Vart och
ett med sin egen särart och sina egna
skatter.
Alla Mälarslotten är öppna för
besök, under sommaren eller året om.
Vi tar emot både grupper och enskilda
besökare. Här finns slott med enorma
kulturskatter, kungliga slott och privata
slott. Många slott går också att besöka
med båt – det vanligaste färdmedlet
under den tid de byggdes. En del är
hotell och konferensanläggningar, andra
museer. Det går också alldeles utmärkt
att bara ta en kopp kaffe på slottsgården
och njuta av den underbara miljön.
Välkommen på en slottstur du sent ska
glömma!
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Ekebyhovs säteri grundades på 1620-talet
av Claes Horn. Den nuvarande herrgården
började uppföras runt 1670 av fältmarskalken greve Carl Gustaf Wrangel. Efter 1701
hade godset flera ägare innan det förvärvades av kanslirådet Albrecht Ihre, vars släkt
kom att äga slottet fram till 1980, då Ekerö
kommun köpte fastigheten.
Under 1900-talet upplevde Ekebyhov
ännu en blomstringsperiod då ryttmästaren Johan Ihre och hans hustru Sigrid
utvidgade trädgårdsanläggningarna och
anlade en plantskola. Slottsparkens nuvarande äppelodling ingår i de 16 äppelgenbanker som inrättats i Sverige. I slottets
finns bland annat ett målat trätak från
Wrangels tid med krigiska dekorationer,
rustningar och fältmarskalkens egen vapensköld. I samma sal står en imponerande
öppen spis som enligt tradition hemfördes
av Wrangel från Prag. Wrangelska salen
står idag helt nyrestaurerad.
Ekebyhovs slott används för kurser,
konferenser och olika kulturaktiviteter.
Vardagar erbjuds lunch med stor salladsbuffé och under december ett traditionellt
julbord. Många förlägger sitt bröllop på
Ekebyhovs slott, särskilt under vår och
sommar. Under veckosluten bjuder Ekerös
föreningsliv på kafé, program och konstutställningar.
Tel 08-12 45 72 01
ekebyhovs.slott@ekero.se
www.ekero.se/ekebyhovsslott
GPS: N 59 16 56, E 17 48 58

Engsö slott

Fiholms slott

Ett 30-tal öar i Mälaren bildar Engsö
Skärgård. På huvudön Engsö finns vacker
natur och ett rikt djurliv. Engsö Slott, med
anor från 1100-talet, ligger centralt på ön.
Tillsammans med medeltida Engsö Kyrka,
bjuder slottet på många historiska och
kulturella upplevelser.
Slottet fick sitt nuvarande utseende på
1740-talet, då arkitekten Carl Hårleman
skapade en ståndsmässig bostad åt greve
Carl Fredrik Piper. Den fjärde våningen,
liksom flyglar och ekonomihus, byggdes
till och parken anlades. Slottet beboddes
av familjen Piper fram till 1959.
Idag är slottet ett levande museum, där
konst och inventarier speglar olika epoker.
Slottet är öppet för besökare mellan maj
och augusti. Efter bokning erbjuds guidade
visningar och kandelaberpromenader då
slottet är upplyst av levande ljus. Det går
också bra att boka konferenser, middagar,
fester, bröllop och andra events.
I slottsköket serveras enklare rätter,
hembakt bröd och glass. Presenter och
souvenirer finns till försäljning.

Rikskanslern Axel Oxenstierna lät 1640
påbörja en ny slottsanläggning på sin
fädernegård Fiholm. De två ståtliga flygelbyggnaderna i fransk-holländsk renässansstil, efter ritningar av den franske arkitekten Simon de la Vallée, stod färdiga 1642.
Slottsanläggningens huvudbyggnad blev
dock aldrig uppförd. Axel Oxenstierna
skriver emellertid i sitt testamente att detta
var hans ”förnämsta sätesgård”, men varnar
samtidigt sina efterkommande för ”sådane
store hus som litet gagn med sig föra för en
husman men väl omkostnad”. Byggnadsarbetet leddes av Nicodemus Tessin d. ä.
Omkring 1790 fick Fiholms södra flygel
sin vackra 1700-talsinredning, under dåvarande, nyblivne ägare Joachim Beck-Friis.
Fiholm är fortfarande en aktiv lantbruksfastighet med nuvarande ägare
Charlott och Göran Mörner.
Fiholms södra flygel har sedan uppförandet tjänat som huvudbyggnad. Idag
är den ägarnas privatbostad, och visas för
grupper efter bokning. Konserter hålls
under sommaren.

Tel 0171-44 40 20
info@engso.se
www.engso.se
GPS: N 59 31 54, E 16 51 24

Tel 016-39 50 64
morner.fiholm@telia.com
www.fiholm.se
GPS: N 59 26 10 , E 16 44 34

Grönsöö slott

Gripsholms slott
Slottet har fått sitt namn efter en av den
svenska medeltidens stora personligheter,
Bo Jonsson Grip, som under 1300-talet
uppförde den första borgen.
1537 började renässansslottet byggas på
Gustav Vasas initiativ och utgjorde en del
av ett nytt nationellt försvarssystem. Samtidigt blev slottet en representativ bostad
åt renässansfursten Gustav Vasa.
En ny glansperiod upplevde slottet
under Gustav III:s tid i slutet av 1700-talet,
bland annat inreddes då den mycket exklusiva slottsteatern.
Idag rymmer slottet en världsunik
porträttsamling. Här finns också en stor
samling möbler och konsthantverk från
1500-talet och framåt. Gripsholm är ett av
de kungliga slotten.
Öppet 15 maj - 30 september dagligen
kl 10-16, för förbokade grupper hela året.
Reguljär båttrafik finns från Stockholm
med ångfartyget Mariefred.
Bokning och information, tel 0159-101 94
info.gripsholms-slott@royalcourt.se
www.gripsholmsslott.se
GPS: N 59 15 22, E 17 13 10
Här finns det äldsta
nationella porträttgalleriet
i världen. Det hör även
till de största och omfattar i dag ca 4200 verk,
företrädesvis oljemålningar.

Grönsöö slott ligger vackert på en kulle
med utsikt över glittrande Mälarfjärdar.
Det bygges 1611 av riksrådet Johan Skytte.
Grönsöö är i dag känt som en av landets få
levande och bebodda slott med ett synnerligen rikt och sammanhållet inventarium
av möbler och konstföremål. Familjen von
Ehrenheims hem på Grönsöö representerar
i sin rikedom, mångsidiga sammansättning
och välbevarade interiörer, tre sekel av
svenskt konsthantverk och konsthistoria.
Slottet omgärdades redan från början
av vackra trädgårdsanläggningar som
undan för undan utvecklats och idag innehåller en unik parkhistoria. I Parken finns
rariteter som ”Drottninglindarna” från 1623
och 2003 samt ett ”Kinesiskt snäckhus”
från 1786. I Vagnsstallet visas tematiska
utställningar med föremål ur slottets rika
samlingar. Parallellt visas även högklassiga
konstutställningar. Gårdens Brännvinsbränneri inrymmer ett café. Alla aktiviteter
är öppna för grupper under maj – oktober.
Visningar av slottet, utställningar och café
är sommartid öppna för allmänheten.
Tel 0171-870 84
gronsoo@gronsoo.se, www.gronsoo.se
GPS: N 59 28 30, E 17 15 01

Kinesiska
snäckhuset.

Rosersbergs slott
Mälsåkers slott
Mälsåkers slott är ett sevärt exempel på
byggnadsvård där traditionella tekniker
och material har använts. Byggnaden är
känd sedan medeltiden, men under 1600talets ekonomiska uppsving förändrade
släkten Soop med hjälp av arkitekten
Nicodemus Tessin d ä byggnaden till det
nuvarande slottet. Slottet köptes 1943 av
den norska legationen och användes under
2:a världskriget för utbildning av infanterisoldater under täckmanteln ”polisutbildning”. Två år senare blev slottet nästan
ödelagt av en brand. Alla rummen med
praktfulla stuckaturer, dekorerade vävtak
och paneler fanns turligt nog dokumenterade. Under 1990-talet kunde därför
interiörerna rekonstrueras. Restaureringen
utfördes i utbildningssyfte under Riksantikvarieämbetets ledning.
Slottet är öppet för allmänheten
juni-augusti med utställningar, guidade
visningar för vuxna och barn, konserter
och café. Bokade grupper är välkomna alla
dagar året runt. Slottet kan även hyras till
bröllop och fest. Kontakta oss för exakta
öppettider och mer information!
Mälsåkers Framtid 0708 234517
kontakt@malsaker.nu, www.malsaker.nu
GPS: N 59 23 2, E 17 18 24
Stuckaturdetalj från Riddarsalen.

Slottet byggdes 1634-38 av riksskattmästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna
i tidstypisk renässansstil. Sonen Bengt
Oxenstierna lät under 1600-talets slut
bygga om slottet under ledning av sin
svåger Nicodemus Tessin d.y., den svenska
barockens kanske störste arkitekt.
År 1762 uppläts Rosersberg till den
unge hertig Karl, Gustaf III:s yngre bror,
och har sedan dess disponerats av den
kungliga familjen. På 1770-talet nyinreddes slottets mellanvåning och på 1790-talet
påbörjades ytterligare en omvandling av
Rosersberg, nu till en av Sveriges mest
betydande nyklassiska anläggningar.
Efter Karl XIII:s och hans hustru
Hedvig Elisabeth Charlottas död 1818 kom
slottet att användas av adoptivsonen Karl
XIV Johan och drottning Desideria. De
lät under 1820-talet göra de sista egentliga
förändringarna av slottet. Sedan änkedrottningens död 1860 har ingenting
moderniserats utan endast varsamt vårdats
varför
Rosersbergs slott idag kan visa upp
bland Europas bäst bevarade inredningar
från tiden 1795-1825.
Öppet tisdag-söndag 1 juni - 31 aug
klockan 11.oo-16.00.
Tel 08-59035039
info.rosersbergs-slott@royalcourt.se
www.kungahuset.se
GPS: N 59 34 59, E 17 52 52

www.malarslott.se
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