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Hej!
Mariefred är en stad som kryllar av  
aktiviteter - året om! Företagarföreningen 
iMariefred.nu, tillsammans med dess över 
165 medlemmar är de som ligger bakom de 
flesta arrangemangen. I det här magasinet,  
som kommer ut en gång om året, kan du 
läsa om de flesta evenemangen och saker 
du inte får missa. Läs mer om iMariefred.
nu’s arbete för att skapa en stad som är  
attraktiv att bo, besöka och driva företag i. 
Välkommen till vår pärla i Sörmland - och 
vårt eget magasin Mariefred.

Mariefred is full of activities - all  year 
around. The entrepreneur association  
iMariefred.nu together with its more than 
165 members are the ones behind most 
of events taking place. In this magazine,  
released once a year, you can read about 
some of the events and what’s not too miss. 
Read more about iMariefred.nu’s work to 
create a town who is attractive to live, visit 
and run business in. Welcome to our gem 
in Sörmland - and our very own magazine 
Mariefred.

TACK TILL MEDLEMMAR I IMARIEFRED.NU. TACK TILL SPONSORER NEDAN OCH ALLA SOM PÅ OLIKA SÄTT GER OSS SITT STÖD. TACK  

TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS SPARBANKSSTIFTELSEN REKARNE OCH STRÄNGNÄS KOMMUN.  MAGASIN MARIEFRED ÄR  

FRAMTAGET AV IMARIEFRED.NU OCH FINNS ATT HÄMTA HOS MEDLEMSFÖRETAG I MARIEFRED OCH DISTRIBUERAS ÄVEN TILL ETT ANTAL  

PUBLIKA PLATSER I SÖDERMANLAND UPPLAGA 20 000 EX. FOTO: TACK TILL ALLA SOM SÅ SJÄLVKLART LÅNAT UT FINA BILDER:   

JOHAN BJERKE/WCPF - GIUSEPPE SOZZI - ANN-CHRISTIN B LUNDSTRÖM - MARIANNE WIKNER - VICTORIA HENRIKSSON (BL A OMSLAG). 
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Ånga, färgargård 
och mer ånga

byt bilden

42. ÅNGFARTYGET S/S MARIEFRED 
Upplev en unik och exotisk utflykt med en koleldad  
ångbåt i reguljär trafik. Få städer och regioner  
i världen kan erbjuda något liknande. Ångfartyget  
Mariefred sattes i trafik år 1903 på traden  
Stockholm-Enhörna-Mariefred. På denna trad har 
hon seglat under samma namn, med få förändringar 
ombord och med samma ångmaskin. Mariefredsbor 
kallar henne Maja och hon kommer med sommaren.  
Första turen till Mariefred är alltid på Ångans Dag, 
den första lördagen i juni varje år. Info och turlista på 
mariefred.info 
Travel with history with S/S Mariefred, who  is the  
oldest ship still going on her original route. Information 
and a current timetable; visit the website 
mariefred.info

40. ÖSTRA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄG 
Gör en resa med äkta ångloksdragna tåg och upplev  
en unik resa i sekelskiftesmiljö. Känn doften av  
ångloksrök och få din gammeldags kartongbiljett klippt 
av konduktören. Museiföreningen Östra Södermanlands  
Järnväg är en ideell förening med mål att samla och 
bevara lok och vagnar från landets minsta järnvägar,  
samt att köra dem i trafik. Mer info och en aktuell  
turlista hittar du på oslj.se  
At ÖSlJ, you can take an historical journey with  
authentic steam trains 100 years of age. The ride 
will take you between Mariefred (Gripsholm Castle), 
via Läggesta, to Taxinge. Information and a current  
timetable; visit the website oslj.se

41. CALLANDERSKA GÅRDEN 
Ett hem från förra sekelskiftet inrymt i en färgar- 
gård från mitten av 1700-talet. Förutom   
huvudbyggnaden finns ett annex med  
vävstuga, ateljé och verkstad. Sommartid visas  
gårdens hantverksbodar och en brandbod med  
äldre brandutrustning från Mariefred.   
Välkommen på kaffe och hembakat i den vackra 
trädgården med både krydd- och medicinalväxter. 

Öppet 28 juni – 12 augusti, torsdag–söndag  
12.30–16.30. (Stängt måndag, tisdag, onsdag).

A home and museum from the last century. Enjoy a 
cup of coffee and home baked buns in the beautiful 
garden filled with flowers, herbs and  medicinal plants.

TA ÅNGBÅT FRÅN STOCKHOLM 
Du vet väl att du kan åka ångbåt med s/s Mariefred 
från Klara Mälarstrand i Stockholm till Mariefred?  
Lördag 1 juni inleds reguljärtrafiken och  
fortsätter fram över sommaren.
You can travel with the steamboat s/s Mariefred  
from Klara Mälarstrand in Stockholm to  
Mariefred. Scheduled passenger traffic starts on 
Saturday June 1st and continues on during summer.

LILLA RUNDTUREN - SLOTT&ÅNGA 
Slott och ånga (Lilla rundturen) är en trevlig  
endagsutflykt mellan Mariefred och Taxinge.   
Åt ena hållet åker du med ångtåg, åt andra hållet  
åker du med ångbåten s/s Mariefred. Besök  
Taxinge slott med sin berömda kakbuffé, en vacker  
slottspark och badplats nära ångbåtsbryggan.  
Priser, info tidtabell mm. oslj.se 
A nice day trip between Mariefred and Taxinge 
Castle. To Taxinge you take steam train. Here 
you visit the shops, take a ”fika” at Taxinge Castle 
famous cake buffet and stroll through the castle 
park. In the afternoon you go back to Mariefred 
with the steamer s/s Mariefred. For tickets - oslj.se

tre snabba frågor till kapten insulander
Claes Insulander är en sann ambassadör för Mariefred. Han har plikttroget stått vid 
rodret på Maja i snart 40 år. Under den tiden har bara några få turer ställts in och då 
har det berott på Majas ångpanna och inte på dess kapten.

Det bästa med Mariefred? Det bästa med Mariefred är dess närhet till allting, d v s Stockholm och Sörm-
land. Det är naturen och kulturen. 

Vad får man inte missa? Gripsholm med dess kungliga historia; vasakungarna, änkedrottningarna och 
Gustav III och Oscar II. 

Ditt smultronställe Det är Östra Sörmlands Järnväg med liv och rörelse. Ett levande museum i världsklass.

Psst...

Callanderskas trädgård är en av 
Mariefreds drömska och vackra oaser. 

Som gjord för Instagram...
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Innan vi flyttade till Mariefred bodde vi  
i Midsommarkransen utanför Stockholm.  
Vi hade en fin tvåa på 50 kvadratmeter som 
började kännas lite trång när vi fått vårt första  
barn. Vi letade större kring Stockholms- 
området ett tag men där fanns varken rätt  
område eller rätt objekt.
 Rebecca har alltid talat med en sådan  
värme om sin uppväxt i Mariefred, en värme 
som i alla fall Jimmy var en smula ovan  
vid. Genom åren har det också blivit så att vi 
spenderat en hel del tid i Mariefred, Rebeccas 
båda föräldrar bor fortfarande kvar.
 Så kom det sig att Jimmy en dag föreslog  
att vi i vart fall kunde börja titta efter hus i 
Mariefred. Vi hade pratat om det innan men 
sagt att det kanske i sådant fall kunde bli lagom  

tills vår första dotter börjar skolan.
 Huset de köpte är ett utbyggt torp från 
slutet på 1800-talet. Vi har nära till skogen, 
hästhagar och får finns bara en kort promenad  
bort samtidigt som själva Mariefred  
fortfarande är på promenadavstånd.
 Jimmy pluggar till ingenjör på KTH  
i Stockholm och Rebecca är föräldraledig från 
ett rekryteringsföretag i Stockholm där hon 
jobbar med marknadsföring. Pendlingen har 
vi sett som en tillgång där vi har tid att jobba 
en stund på tåget så vi kan börja och avsluta 
dagen där utan att tulla på tid med barnen. 
 Vi älskar Mariefred och är oerhört 
glada att vi flyttat hit. Trots att vi fått väldigt 
mycket mer att göra med hus och pågående  
renoveringar har vi hittat ett annat lugn här.

Bomässan pågår parallellt med SM i Gatumusik 
lördag 10 augusti. Ett utmärkt tillfälle för dig som 
bor eller vill flytta till Mariefred. Träffa lokala 
mäklare, hantverkare, byggföretag, banker med flera.

52. KRUUS BYGG I EKVIKEN
Tänk dig ett område av sammanhängande  
bostäder som vävs ihop med ett gemensamt park-
område. Det är precis det den lokala byggfirman 
Kruus Bygg anlägger i Ekviken. Ett område som 
skapar en känsla av tillhörighet – ett småskaligt 
boende i en storskalig värld. 

I 45 år har familjeföretaget Kruus Bygg ritat,  
projekterat och byggt alla sina hus helt i egen 
regi. ”Vi vill, och tror att det är så, att du känner 
igen ett Kruus hus när du ser det” säger arkitekt 
Stefan Kruus. ”En genuin känsla av kvalitet och  
funktion som också är vackert att se på.”
kruusbygg.se

53. TRÄSTADEN MITT I MARIEFRED  
Derome fortsätter att bygga i Mariefred, Stads- 
parken är en naturlig och modern utveckling av  
den  befintliga stadskärnan. Här finns små  
gränder, med låga trähus och insynsskyddade 
trädgårdar. Det är en förlängning av Mariefreds 
trästad och Stadsparken smälter väl in i nuvarande  
bebyggelse. Området har även fått arkitektpris,  
av Sveriges Arkitekter Södermanland och området  
beskrivs som lite mer Mariefred, mitt i Marie-
fred. Byggnationen av området har i skrivande 
stund kommit ungefär halvvägs och ska totalt bli 
cirka 270 hem i olika former. Villor, bostads- 
rätter och hyresrätter. Mer information 
deromemarkbostad.se

Visit the fair ”BoMässan” August 10th. An excellent  
opportunity to meet with local realtor and 
construction companies. With proximity to  
nature, culture, history, the small town’s idyllic  
charm and closeness to the bigger cities, it is 
not difficult to understand why Mariefred is an  
attractive place to live. 

Mariefred fick sina stadsprivilegier 1605 och har 
varit en myllrande småstad sedan dess. Här finns 
ett rikt kulturliv, shopping, sport och närhet till 

både naturen och storstaden. Det är enkelt att bo 
här för alla. Nya bostadsområden växer fram i 
både i och strax utanför Mariefred. 

Gammal stad  
med mycket liv

Lär känna en Mariefredsfamilj
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Med Ångans Dag, som alltid firas den första  
lördagen i juni, börjar sommaren i Mariefred! 
Staden bubblar av aktiviteter för alla åldrar och  
dagen har tydliga nostalgiska tecken. ÖSlJ kör 
ångtågen hela dagen, på rådhustorget hålls en 
klassisk torgmarknad, SVENSKA JÄRNVÄGARS MUSIKKÅR  
paraderar och ger konserter runt om på gator 
och torg. Ångbåten S/S MARIEFRED, världens äldsta  
ångbåt på samma trad, kommer för första gången  
på säsongen från Stockholm till Ångbåts-
bryggan där också ångtåget möter upp i år 
även med sällskap av VÄRLDENS ÄLDSTA ÅNGBIL.  
På Hamnplan är det stor BILUTSTÄLLNING med 
entusiasmfordon av alla de slag och årgångar  
- rösta på din favorit!  GRIPSHOLMS SLOTT är öppet  och 
CALLANDERSKA GÅRDEN serverar kaffe med hembakat  
i sin trädgård. Fynda på de LOPPISAR som öppnat 
upp för dagen i gränder, på gator och i gårdar 
runt om i stan. Starta din sommar med oss!

A CELEBRATION OF STEAM - for the 33’rd time 
(always the first Saturday in June) Mariefred starts 
the summer season with a celebration of steam. 
A day filled with nostalgia! Take a ride with the  
steam train at ÖSlJ, shop at the classic farmer’s 
market at the town square and vote for your  
favourite vintage ride down by the marina. Visit the 
past at GRIPSHOLM CASTLE and grab a classic Swedish 
”fika” at CALLANDERSKA GÅRDEN. Start you summer 
with us!

stort tack till dagens sponsorer; ica torghallen,gripsholms värdshus, kruus bygg, sparbanken rekarne

Ångans Dag
LÖRDAG 1 JUNI -  FIRAS FÖR 33:E GÅNGEN!

Har du något spännande i gömmorna?
Peter Pluntky och Christoffer Julin finns på  

Rådhustorget där de värderar dina föremål.

SM i Gatumusik/Streetmusic firar 10 år och den 
10 augusti 2019 kl 12-16 firar vi det med extra allt!

Tävlingen har i år öppnats upp för utländska  
artister och musiker, ännu fler musikstilar kommer  
höras och extra fina vinster ligger i potten.  
Vinnarna kommer bland annat att få spela in 
en professionell musikvideo. Prisutdelning och  
final med kända artister sker på eftermiddagen på 
Rådhustorget i Mariefred.

Under dagen blir det MUSIKLOPPIS samt fina  
erbjudanden i Mariefreds butiker och för de yngre,  
talangjakt och roliga aktiviteter. Samtidigt pågår 
också BOMÄSSAN på torget för alla som är intres-
serade av att bo i Mariefred och inte bara besöka  
denna pärla till stad. Läs mer om tävlingen på  
WWW.SMIGATUMUSIK.NU

SWEDISH STREET MUSIC CHAMPIONSHIPS - on  
August 10 2019 Swedish Streetmusic Champion- 
ship celebrates 10 years! Come and explore  
beautiful Mariefred, listen to musicians from all 
of the world and or enroll in the competition.  
Great prices for the winners like getting a  
professional music video produced and more…
Along with the festival you’ll find a music flea 
market, special offers in the stores, talent show 
and more. Read more about the championship at
WWW.SMIGATUMUSIK.NU
  

stort tack till dagens sponsorer; 
ica torghallen, gripsholms värdshus

och sparbanken rekarne
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EN MAGISK DAG - TREDJE ÅRET
Följ med på En Magisk Dag lördag den 15 juni. 
Mariefred förvandlas till en förtrollad stad fylld 
av turer med Hogwartsexpressen (ångtåg), lekar, 
pyssel, musik, tipspromenad, elevhemssorte-
ring, marknad och mycket mer – allting i Harry  
Potters anda. I år arrangeras dagen för tredje gången  
- med magiska vidunder som tema. Kom gärna  
utklädd.

PÅSKKÄRRINGAR PÅ STAN
På skärtorsdagen landar Häxan i Mariefred,  
delar ut påskägg och tar med alla utklädda barn 
till Blåkulla. EASTER PARADE - the Mariefred the 
Witch comes to Mariefred, hands out candy to the 
kids and take them  all to Blåkulla.

tack till påkskärringarnas sponsorer: 
coop, derome mark & bostad, gripsholms värdshus, 
hedlandets varuhus, ica torghallen, jerners rum, 
pastellhörnan och slottspaviljongen.

48. KAFÉ KLAVÉR  
Tant Klavér spelar  
De tre små grisarna 
En rolig interaktiv  
föreställning med 
sång och musik.  
Teater helt på barnens 
villkor. Välkommen 
till ett kafé på  
Hedlandet, öppet  
året runt.
kafeklaver.se

Känner du igen dig? Många av Astrid Lindgren- 
filmerna har scener som är inspelade i Mariefred. 
På Bergsgatan bodde Kajsa Kavat. Emil var på 
marknad och fick sin häst vid Mariefreds värds-

hus. Pippis pappas båt Hoppetossa seglade in mot 
ångbåtsbryggan. Och Ronja Rövardotter har 
sprungit omkring i Hjorthagen. 

Spring i benen? Nere vid hamnen finns Lottenlunds lekpark med gungor, rutschkana och stora gräsytor till ben som behöver springa. Följer ni promenadstråket längs med hamnen kommer ni till ännu en lekpark med studsmatta och gungänder och ofantligt vacker utsikt!

Barnens stad Bokserien PAX
PAX är en urban-fantasy-bokserie i tio delar 
(barn 9-13 år) av författarna och mariefreds- 
borna Åsa Larsson och Ingela Korsell, samt  
illustratören Henrik Jonsson. Handlingen utspelar  
sig i nutidens Mariefred och har magiska inslag 
av nordisk mytologi. I böckerna får du bland  
annat lära känna Alrik och Wiggo och deras kamp 
för att rädda det magiska biblioteket från mörka 
krafter som vill ta över det. Bokserien släpptes 
2014 och är redan nu en modern klassiker! 

Alla platser i PAX-böckerna finns att se i verklig-
hetens Mariefred (nåja nästan). Passa på att gå en 

PAX-promenad med karta eller en PAX-ljudvandring 
via appen Guidly på Iphone. Båda är gratis och 
funkar oavsett om du har läst PAX-böckerna eller 
inte.

PAX - is the Mariefred based urban-fantasy book- 
series that has taken the tweenies by storm.  
Get the special free map at the library, the Tourist 
Office, Gripsholms Värdhus or the guest harbour. 
and follow in the footsteps of Alrik and Wiggos 
around Mariefred. You can also download here: 
strangnas.se/pax

pax-ljudvandring 
finns gratis via appen Guidly  på  
Iphone. Ljudvandringen går med 
fördel att kombinera med promenad- 
kartan. Läs om ljudvandringen på 
guidly.se

pax-promenaden
karta kan hämtas på biblioteket,  
Turistbyrån, Gripsholms Värdshus, 
Gästhamnskontoret eller laddas ner 
här: www.strangnas.se/pax
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Nordiska Mästerskapen i

Food Truck
FREDAG 19 JULI – LÖRDAG 20 JULI

FEMÅRSJUBILEUM! Under två härliga  
festivalfyllda dagar samlas varje år 
ett ett trettiotal Food Trucks från 
hela Norden och tävlar om vilken  
som är den bästa. Här kan du prova  
de senaste mattrenderna, klassiska  
Food Truckrätter och en hel del 
nyskapande. Mariefred är fylld 
till bredden med  festglada och  
hungriga besökare så kom och njut 
av stämningen och rösta fram dina  
favoriter. Förutom din röst finns en jury  
bestående av kända mat- och kulturprofiler.  
Mer om tävlingen på nmfoodtruck.nu

NORDIC FOOD TRUCK CHAMPIONSHIPS - 
Five year anniversary! Food Trucks 

from all of Scandinavia comes to  
Mariefred for two days, competing  
in several different categories.  Here, 
you’ll find the latest food trends, 
the classics and the innovative.  

Mariefred is filled with hungry  
visitors and locals. Enjoy the  

atmosphere and vote for your favorites. 
Besides your vote there is a jury in place 

consisting of food and culture figures in Sweden. 

FOODCURT K
MA IERF EDR

Nord kais M tä kes rs apen

tack till mästerskapets sponsorer: 
gripsholms värdshus, ica torghallen, martin&servera, 
sparbanken rekarne, strengnäs tidning och vikingsun

Har du Nordens 
bästa Food Truck?

Anmäl dig på nmfoodtruck.nu
för att garantera din Food Truck 
en plats i årets godaste tävling. 

tack till julmarknadens sponsorer: derome mark & bostad, gripsholms värdshus, ica torghallen, 
jerners rum, pastellhörnan, sevab, slottspaviljongen, sparbanken rekarne och varuhuset hedlandet

Den första advent hålls alltid en traditionell  
julmarknad på torget och hela Mariefred är fyllt 
till bredden med julstämnig! Förutom hantverk, 
julmat och mer som knallarna på torget säljer är 
butikerna är fyllda av julklappar till hela tjocka 
släkten. Ta dig in i värmen till någon av alla  
resaturanger och caféer som laddat upp med  
julmat och fika. 
 Har du åkt ångtåg i vintermörkret någon 
gång? Det är en speciell känsla att sitta i vagnar där  
fotogenlampor lyser upp decembermörkret. Har 
man riktig tur kanske man åker med samma 
tåg som tomten just den här dagen.... ÖSlJ kör  
enligt tidtabell hela dagen. Gripholms Slott är  
öppet för dagen både med rundvisningar och för 
dig som vill uppleva det magnifika slottet i din 
egna takt.

CHRISTMAS MARKET -  Every first Advent there is 
a classic market in the town square and Marie-
fred is filled with Christmas spirit! In addition to 
handicraft and classic Swedish Christmas foods 
from the stalls, the shops are filled with all sorts 
of christmas gifts for the whole family. Get warm 
inside one of the restaurants or cafes who are  
loaded with special festive dishes. 
 Have you ever ridden a steam train in the 
winter dusk? It’s special to sit in a coach litten by  
kerosene lamps. And if you are really lucky his day 
you ride in the same train as Santa Claus... ÖSlJ  
trains go by schedule all day. Gripsholm Castle is 
also open. Take a guided tour or you expolre the 
magnificent castle in youre own pase. 

Julmarknad
  Mariefreds klassiska 

SÖNDAG 1 DECEMBER
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tre snabba frågor till rebecca (från sid 6)

Vad är det bästa med Mariefred?
Lugnet och stämningen i staden! Alla är så trevliga, öppna och 
hjälpsamma. Vi får en varm känsla nere på stan och kan se 
fram emot att åka till ICA för att handla.

Vad får man inte missa?
Även om det kan kännas ”turistigt” – missa inte Slottet,  
ångbåten eller museijärnvägen, de är alla väldigt härliga  
upplevelser.

Ert smultronställe?
Vi har många favoritaktiviteter – sitta på värdshusets  
uteservering, ta en kaffe på två goda ting eller ta en glass 
i hamnen. Missa inte att ta en stros kring kvarteren bakom 
djurgårdsgatan med dess härliga små gränder och gamla hus. 
Där kan man också få en skymt av Kajsa Kavat hus. Missa 
heller inte utsikten bakom kyrkan ut över vattnet.

tre snabba frågor till anne lie,  
också hon  nyinflyttad

Vad är det bästa med Mariefred?
Flyttade till Mariefred i maj 2018. Kommer ursprungligen 
från Nykvarn, men har bott många år i Enhörna. Att 
det blev Mariefred är det många som undrar över, men 
har alltid haft en längtan till denna lilla idyll - kommer 
t o m ihåg första skolresan till Gripsholms slott... Är idag  
pensionär och ”njuter mitt otium”.. har tidigare i livet  
jobbat med personalfrågor,och på senare år även haft eget 
företag som terapeut.

 
Vad får man inte missa?
Jag promenerar varje dag runt i  
staden, i Hjorthagen och runt Slottet,  
förstås. Är så fascinerad av Gripsholms 
Slott, jag samlar på mig information 
och historia genom bl a slottets egna  
föredrag och visningar.
 
Ditt smultronställe?
Ett smultronställe måste nämnas; 
Cafe´ Klaver på Hedlandet - med 
den mest utsökta utsikt över Mariefred  
- min stad numera.. Ett måste att 
nämna är också att sitta ute vid hamnen 
på Wärdshuset en sommarkväll - ja 
även dagtid - med slottet i blickpunkt.
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Karta / Map
UPPLEVA /  
EXPERIENCE 
39 GRIPSHOLMS SLOTT
40 ÖSlJ MUSEIJÄRNVÄGEN
41 CALLANDERSKA GÅRDEN
42 TUCHOLSKYS GRAV
43 HJORTHAGEN
44 MARIEFREDS MARINA
45 RÅDHUSTORGET
46 ÅNGBÅTSBRYGGAN
47 MARIEFREDS KYRKA
48 TANT KLAVÉR

TRÄNA / WORK OUT
49 WORLD CLASS
50 GRIPSHOLMS GOLFKLUBB
51 HAMMARENS IP

52 KRUUS BYGGNADS - EKVIKEN
53 STADSPARKEN -
     DEROME MARK & BOSTAD
54 HANDELSBANKEN
55 SPARBANKEN REKARNE
56 MÄKLARTORGET
57 AVANT DISPLAY
58 TAR REDOVISNINGSKONSULT
59 BIOHUSET

60. TURISTBYRÅ / TOURIST AGENCY
 
WC
PARKERING / PARKING

HUSBILSPARKERING / 

CAMPER PARKING

ÄTA / EAT
1 GRIPSHOLMS VÄRDSHUS
   – OCH SKÄNKEN
2 BLÅ KATTEN
3 SLOTTSPAVILJONGEN
   + MINIGOLFBANA
4 TVÅ GODA TING
5 ANNAS HEMBAGERI
6 RAKSTUGAN BAR&KÖK
7 GRIPSHOLMSGRILLEN
8 HAWO´S 
9 MARIEFREDS PIZZERIA
10 STRÖMMINGSBODEN
11 MARIEFREDS HAMNKAFÉ

BO / STAY
12 GRIPSHOLMS VÄRDSHUS
13 SKOMAKARGÅRDEN B&B
14 GRIPSHOLMS B&B
15 FLOTELLET
16 MARIEFREDS CAMPING
61 HOTELL RÖDA MAGASINET

KONSTGALLERI / 
GALLERY
17 POM GALLERY 

HANDLA / SHOP
19 ICA TORGHALLEN 
20 MINI BEE
21 LINDBLADHS UR OPTIK & GULD
22 CIRCLE K
23 GRIPSHOLMS VÄVARESTUGA
24 JERNERS RUM
25 PASTELLHÖRNAN
26 MARIEFREDS 
     HANDELSBOD & LEKSAKER
27 BUMLINGS
28 DJURHUSET I MARIEFRED
29 AFRI DUKA
30 PELLE P
31 SMEDJANS TRÄDGÅRD
32 PELLE P
33 BLOMANN´S BUKETTER & BINDERI
34 COOP
35 JÄRNBODEN
36 CLOUDNO9STYLE 
37 GAMLA BRANSTATIONEN
38 MARIEFREDS BOKHANDEL
62 HEDLANDET VARUHUS

60

SCANNA QR-KODEN 
OCH LÄS OM MARIEFREDS EVENEMANG. 

SCAN THE QR-CODE 
AND READ MORE ABOUT EVENTS  IN MARIEFRED.

61

62
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ÖPPETTIDER 
GRIPSHOLMS SLOTT
April: lördag - söndag kl 12 - 15
Maj - september: dagligen kl 10 - 16
Oktober - november: lördag - söndag kl 12 - 15

EXTRA ÖPPET
Höstlovsdagar 31 oktober - 1 november kl 10 - 16
Trettonhelgen 6 - 8 januari kl 12 - 16
Påskhelgen 11 april – 13 april kl 12 - 15

ÖPPET HELGDAGAR 
Trettonhelgen, Påskhelgen, Första maj, 
Kristi himmelsfärds dag, Sveriges nationaldag, 
Midsommarafton, Midsommardagen och Alla helgons dag.

OPENING HOURS 
GRIPSHOLMS CASTLE
April: Saturday - Sunday: 12 - 15
May - September, open daily: 10 - 16
October - November: Saturday - Sunday: 12 - 15

EXTENDED OPENING HOURS
October 31st - November 1st: 10 - 16
Twelfth Night January 6 - 8: 12 - 16
Easter April 11 - 13: 12 - 15

HOLIDAYS
Twelfth Night, Easter weekend, May 1st, Ascension Day, 
Swedens National Day, Midsummer Eve and All Saints Day.

39. Slottet byggdes på 1500-talet på Gustav Vasas  
initiativ. Här finns välbevarade rum från den  
epoken, det mest berömda är Hertig Karls  
kammare. I vasaborgen Gripsholm ryms en  
fyrahundraårig historia. Här finns landets främ-
sta exempel på gemak från vasakungarnas tid och 
en av Europas mest välbevarade 1700-tals teatrar. 
Gripsholms slott är internationellt känt för sin 
stora porträttsamling - Svenska statens porträtt-
samling - med porträtt av betydande personer från 
Gustav Vasas dagar ända fram till vår egen tid.
kungligaslotten.se

Gripsholms Slott
GRIPSHOLMS CASTLE was build in the 16th  
century on orders by king Gustav Vasas. Here, 
amongst its 400-year rich history, you’ll find well  
preserved chambers and one of Europes most 
well preserved 18th century theatres. It’s also  
international know for its great portrait collection 
with portraits of important people from the days 
of Gustav Vasa to modern days.
kungligaslotten.se/english.html

Hej Jim!
SLOTTUPPLYSNINGMAN, GRIPSHOLMS SLOTTS

Ett kvarts sekel på Gripsholms slott har i alla fall 
lärt mig en sak: man blir aldrig fullärd. Det finns 
alltid nya saker att upptäcka, och nya märkliga  
historier att ta till sig.

När jag visar slottet är det en sak jag brukar  
poängtera: föränderligheten, lager på lager av 
historia i huset. Att man inte missar ”öarna” som 
blivit kvar i tidens ström från den äldsta tiden, 
Gustav Vasas borg som byggdes 1537-45: rust- 
kamrarna, trappan mellan Vasavåningen och 
Rikssalen som vindlar fram genom den massiva  
muren. Fängelset med sitt vackra medeltida  
profiltegel kring den öppna spisen.

Vad som brukar ge besökarna en klar ”aha”- 
upplevelse är taket i Drabantsalen, när jag berättar 
att det är den enda inredning av den digniteten 
som finns kvar från Gustav Vasas tid, målat 1543.
En ”hemlighet” som få känner till: om man rör 
vid det lilla fotavtrycket av ett barn i Huvudtrap-
pan får man själv många barn.

Det bästa med Mariefred är...
Småskaligheten! Det kvardröjande känslan av det  
förflutna i de små gränderna. Utsikten över Mälaren.

Vad får man inte missa?
En tur med museijärnvägen (och slottet förstås).

MITT smultronställe...
Är Café Vardagsrummet. Men det ska ju dessvärre 
stängas så då säger jag Hjorthagen. Vida fält, gamla 
ekar, sjöutsikt och ibland hjortar. Kan det bli bättre?”

jim svarar på våra tre snabba frågor
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17. POM GALLERY VISAR NY UNG KONST
Välkommen till den vackra bakgården invid  
Rådhustorget. Hos POM Gallery får unga konstnärer  
chansen att etablera sig på konstscenen. Anna  
Tedestam är sommarens utställare som visar  
fantasieggande skulpturer. 
 POM Gallery vill ge dig som besökare  
möjlighet att se en ny generation begåvade  
konstnärer växa fram. Kom och upplev vad samtiden  
erbjuder. Kittla dina sinnen! Slå dig ner i trädgårdens  
hägn och smält intrycken. Öppet varje dag  
29 juni-11 augusti kl 12-16. Övriga året lördag-söndag kl 12-16. 
pomgallery.se

EXPERIENCE ART IN MARIEFRED POM Gallery is  
dedicated to the young contemporary art scene. 
Welcome to the beautiful backyard next to Rådhus-
torget. Open every day June 29-August 11 at 12-16. 
The rest of the year Saturday-Sunday at 12-16.  
This summer showing Anna Tedestam imaginative 
sculputres. pomgallery.se

JAZZ I MARIEFRED är en jazzklubb som  
i snart 20 år arrangerat konserter i Mariefred, 
cirka 6-8 st per år. En gång per år i tätt samarbete 
med världsbasisten Palle Danielsson, som bjuder 
in vänner från när och fjärran till Mariefred.  
Ett evenemang som går under namnet ”Jazz i 
Mariefred - Palle och hans vänner”. Så även i år, 
fredagen den 2 augusti i Rikssalen, Gripsholms 
slott. Denna gång med Krister Andersson, sax.  
I höst återkommer jazzen till slottet, då med  
Rigmor Gustafsson Quartet den 26 oktober. Senaste 
nytt på jazzimariefred.se

Mariefred har ett rikt konst, musik- och kulturliv.  
Gripsholms Värdhus, Biohuset, POM Gallery, 
Slottpaviljongen, Callanderska gården, Mariefreds  
Bibliotek, Marifreds Bokhandel, Gripsholms 
slott, Skottvångs Grufva och Hawoś bjuder in till  
konserter, vernissager, meet-and greet, trubadur-
kvällar, musikfrågesporter, föreläsningar med mer 
året om. Läs om vad som händer på
imariefred.nu/evenemang

ART, MUSIC AND CULTURE Mariefred culture  
scene is active and full of life! Many of our  
members: Gripsholms Värdhus, Biohuset, POM  
Gallery, Slottpaviljongen, Callanderska går-
den, Mariefreds Bibliotek, Marifreds Bokhandel,  
Gripsholms slott, Skottvångs Grufva och Hawoś  
stages music nights, quizzes, singer-song writer  
evenings, exhibitions, lectres and more. Find out  
more at imariefred.nu/evenemang 

Konst, musik  
     kultur&

18. KURT TUCHOLSKY
Född i Berlin 1890 och bland annat arbetade som  
journalist, satiriker, textförfattare och dikta-
re. Han varnade tidigt för de antidemokratiska  
tendenserna i politiken och för nazismen. Tidigt 
1930-tal flyttade han till Sverige och bodde en 
period i Mariefred. Här skrev han boken ”Grips-
holms Slott, en sommarsaga”. Kurt Tucholsky  
ligger begravd på Mariefreds kyrkogård.

Svenska PEN-klubben delar årligen ut det så kallade 
Tucholskypriset till en förtjänt författare som lever  
i exil eller under hot i sitt land som en följd av det  
litterära arbetet hen utfört.

MARIEFREDS LITTERATURFEST fyller 5 år 
i höst och det kommer vi att fira hela lördagen 
den 19 oktober med samtal, författarmöten och 
litteratur på flera platser i centrala Mariefred. 
Varför inte börja dagen med Författarfrukost 
på Slottspaviljongen och därefter strosa genom  
staden till det vackra Rådhuset och Mariefreds 
bibliotek där både barn och vuxna erbjuds helt 
gratis arrangemang  med barnboksförfattaren  
Johan Anderblad  och författaren som gör upp 
med sina saker; Helena von Zweigbergk. Därefter 
kan man fortsätta runt hörnet till Församlings-
hemmet för flera scensamtal. Vi får exempelvis 
lyssna till Jesper Högström, Karin Smirnoff och 
Susanna Alakoski. mariefredslitteraturfest.com

FEELGOODFESTIVALEN 
Välkommen lördag 10 augusti kl 10-17.  
Över 2o författare. Seminarium.  
Skrivarskola. Inspirerande författar-
samtal med över 20 författare på Grips-
holms slott och värdshus. Internationella  
gäster. Böcker till specialpriser. Skrivar-
skola. Prisutdelning. Författarmingel!  
feelgoodfestivalen.se
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47. VALBORG
Valborgsmässoafton sjunger vi in våren från 
kyrktrappan. Det blir tal, körsång, valborgsbrasa 
och fyrverkeri. 

WELCOME SPRING! Enjoy the roaring fireworks, 
songs welcoming the spring and the traditional 
fire. It all starts from the church steps.

tack till kruus bygg, sparbanken rekarne,  
ica torghallen, gripsholms värdshus

MIDSOMMAR PÅ MIDSOMMARÄNGEN
Ta med filt och picknick och slå dig ner på ängen  
och börja din midsommar i Mariefred.  
Tillsammans klär och reser vi midsommarstången.  
Spelemännen leder oss genom de hoppande  
grodorna och vidare ut i midsommarmystiken. 
Chokladhjul och andra klassiska tävlingar. 

CELEBRATE A TRADITIONAL SWEDISH MIDSUMMER! 
Don’t know how to dance to songs like ”the little  
frogs”? Don’t worry, the folk musician will  
guide you. Bring a blanket and a picknick and 
you’re ready for the midsummer magic.

stort tack till hembygdsföreningen, 
ifk mariefred och gripsholms slott

43. BELLMANDAGEN I HJORTHAGEN
Bellman och Mariefred går långt tillbaka och varje år 
dyker han åter upp i Hjorthagen och sjunger och spelar 
den 29 juli kl 14. Biljetter finns att köpa vid Hjorthags- 
grinden strax innan konserten. 

CARL MICHAEL BELLMAN (1740-1795) was a poet who 
often visited Mariefred. He still visits Mariefred and 
continues to entertain us with music och songs on July 
29th. Tickets are available at Hjorthags gate just before 
the concert. 

59. MÖTESPLATS I UTVECKLING 
Biohuset som invigdes 1902 har genom åren va-
rit en samlingspunkt för Mariefredsborna. Nu tas 
det nya tag. En ny förening, Mötesplats Biohuset i  
Mariefred, fyller huset med aktiviteter för alla 
åldrar och olika intressen. Biohuset bjuder in till 
filmvisningar, konserter, teater, fester, körsång, 
studiecirklar, kurser, utställningar, musikrum, 
föreningsmöten och pensionärskafé. Här repeterar  
och uppträder också Mariefreds egen revy.
motesplatsbiohusetimariefred.se/

BONDENS EGEN MARKNAD i Mariefred 
erbjuder det bästa i säsong: blommor, grönsaker, 
bröd, ost, honung, fisk, marmelad, frukt, bär, 
chilisåser och mycket annat – som du kanske inte 
smakat förr! Allt lokalt och en hel del ekologiskt. 

- Fråga oss gärna när du vill veta 
något om produktionen, när du  
har matönskningar, tips eller  
annat som rör vår relationsmat. 

Nytt för i år är REKO-utdelning   
kl 10-10.30 för de som förbeställt. 
Se facebook.com/groups/rekomariefred 
för de olika tillfällenad utbud. 

Välkommen till torgen i sommar önskar vi som 
producerar den nära maten! bondensegen.com

MARKNADSDAGAR KL 10 - 14

18:e maj - Primör- och rabarberfesten 

10:e augusti - SM för Gatumusikanter (kl 10-16)

28 september - Äppelfesten i Mariefred med  
äppelmustning, pomolog 

19 oktober - Skördefesten med inbjudna gäster 
och evenemang 

3. MINIGOLF 
Är du minigolfmästaren? Utmana kompisarna 
och familjen på en runda minigolf. Banan är en 
del av Slottspaviljongens uteservering och finns 
mitt mellan ångtågstationen och Lottenlund. 

Are you the MINIATURE GOLF champion?  
Challenge your friends and family on the miniature  
golf course that is a part of Slottspaviljongens 
open-air restaurant.

...m
er

 a
tt

 u
pp

le
va Trots att Carl Michael Bellman  

egentligen inte trivdes så bra i Mariefred  
då han tyckte att det fanns för få krogar  
och att kvinnorna var för fula, var han  

en återkommande gäst både på  
slottet och värdshuset.
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STEFAN OCH PETER TÖRNBLOM
19. ICA TORGHALLEN

Stefan och Peter Törnblom tog över 
butiken 2007 efter sin pappa  Ron-
nie. Men det var Farfar och Farmor 
som köpte lokalen 1945 och som 
drev butiken under namnet Törn-
bloms hörna. Det är alltså tredje 
generation Törnblom som vi möter 
i butiken mitt på Storgatan. Många 
om- och tillbyggnader har skett 
genom åren. 

Förra året gjorde Stefan och Peter 
en storsatsning. Butiken fick sig ett 

rejält ansiktslyft och anpassades till 
en mer miljömässigt hållbar butik 
med extra fokus på färskvaror och 
personlig service.”Vi tror starkt på 
Mariefreds framtid. Vår stad har 
ett brett utbud av butiker med stil, 
känsla och personlig service. Vad 
skulle Mariefred vara utan butiker, 
matställen, fik, hotell och B&B? 
Ingenting - om du frågar oss. Alla 
behövs. Tillsammans skapar vi 
något väldigt bra” säger Stefan och 
Peter.

25. PASTELLHÖRNAN
med sitt märke Classic 
Textiles, är en inspi- 
rerande butik fylld med 
textil och inredning

21. LINDBLADHS UR  
      OPTIK & GULD 
optiker, smycken, 
klockor, service, repa-
ration och batteribyten

23. GRIPSHOLMS 
       VÄVARESTUGA 
har en spännande 
blandning av inred-
ning, kläder och skor

20. MINIBEE är den 
charmiga barnbutiken 
med färgglada och  
annorlunda kläder,  
skor och presenter  
för barn 0-10 år

4. TVÅ GODA TING  
är fiket mitt på gågatan 
som också är butik 
med goda presenter 
som kaffe, te, choklad

36. CLOUDNO9STYLE 
klädbutiken där det 
finns något för alla, 
oavsett stil, storlek 
eller ålder

35. JÄRNBODEN
en färg- och järnhan-
del med ett brett sor-
timent, även av tapeter 
och hushållsapparater

29. AFRIDUKA här 
hittar du personligt ut-
valda varor som smycken, 
väskor, korgar, textilier, 
muggar mm från Afrika

27. BUMLING & 
      SÖDER-STRÖM  
Liten charmig butik 
med väl utvalda möbler, 
kläder och ting från 
främst 40-70-talet

26. MARIEFREDS  
HANDELSBOD är 
butiken med ett stort 
urval av bra och roliga 
leksaker med fokus på 
kvalitet

34. COOP är en helt 
nyrenoverad matbutik 
intill Stadsparken med 
bra parkeringsmöj-
ligheter strax utanför 
entrén

31. SMEDJANS  
      TRÄDGÅRD 
Här finns allt för din 
trädgård och kunniga 
trädgårdmästare, vid 
golfbanans parkering

37. GAMLA  
      BRANDSTATIONEN 
Antikt, kuriosa,  
lammskinn, skinn- 
produkter och leksaker, 
på Rådhustorget

24. JERNERS RUM 
en vacker och personlig 
butik med passion för  
inredning, belysning,  
kläder, blommor, 
möbler

38. BOKHANDELN
Genuin boklåda med 
alla typer av böcker, 
pappersvaror, kontors-
material och leksaker

Se hela utbudet av Mariefreds butiker på 
IMARIEFRED.NU/HANDLA

”Vi tror på en 
framtid där vår  
stadskärna fortsätter 
att utvecklas”

tre snabba frågot till stefan och peter

Det bästa med Mariefred? Att det är hemma! 
Och att vi har nära till natur och friluftsliv året runt. 

Vad får man inte missa?En kall öl på någon 
uteservering en ljummen augustikväll med utsikt över 
slott och hamn. 

Ert smultronställe? Mälaren. Att paddla eller 
ta en båttur ut till alla småöar. Ett kvällsdop bara ett 
stenkast hemifrån.  
Långfärdsskridskor och skidor på vintern. 

32. PELLE P funktions-
kläder designade för att 
klara tuffa utmaningar 
inom hav, berg och 
stad. 

62. HEDLANDET VARUHUS
 Vi erbjuder våra  
besökare ett brett utbud 
av allt från heminred-
ning, verktyg och godis 
till mode, leksaker och 
möbler.

- 24 -
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MARIEFREDS KUNGLIGA TRIATHLON 31 augusti. 
Tremannalag som tillsammans tar sig fram runt 
och om Mariefred i ett klassiskt Triathlon. 
MARIEFREDS ROYAL THRIATLON. August 31. Teams 
of three takes on a classic triathlon course in and 
around Mariefred. 

SEMESTERLOPPET 29 juni går alltid av stapeln den 
första lördagen efter midsommar och har så gjort 
sedan starten 1993. Olika sträckor och alla kan 
vara med! semesterloppet.se
HOLIDAY RACE June 29. Always the first Saturday 
after Midsummer since 1993. Differnt course 
lengths, everybody can join!

tack till ifk mariefred

Ett aktivt liv, året om
51. HAMMARENS IDROTTSPLATS har (nästan)  
allt. Ishall, 11-manna fotbollsgräsplan, konst-
gräsplaner för både 7- och 11-mannafotboll, 
400 meters bana, längdhoppsgrop, kampsports- 
lokal, boulebanor, utegym, tennisplaner, beach-
volleyplan, utmanande elljusspår,  mountainbike- 
slinga och på vintern - Mariefreds kanske  
snabbaste pulkabacke ”himlabacken” 

IFK MARIEFRED, grundad redan 1908, bedriver  
verksamhet i många sektioner. Bland annat  
fotboll, innebandy, handboll, ishockey, friidrott, 
kampsport/MMA, skidor, NPF och cykling. 
Många av sektionerna har träningar från barnnivå  
ända upp till veteraner. Mer information 
ifkmariefred.se

YOGABOOST  den 16 november på 
Hammarens IP. En fullspäckad dag med 

möjlighet att få prova på och inspiras till allt 
inom yoga och välbefinnande. Förutom en 

mängd olika yogapass kommer det även 
erbjudas massage, föreläsningar, 

workshops och  intressanta utställare.

43. GRIPSHOLMS HJORTHAGE är ett populärt 
naturreservat och strövområde. Den anlades  
redan på 1860-talet av Karl XV. Här samsas  
flanörer, barnfamiljer och motionärer med ett 
hundratal fritt strövande hjortar.

LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR på sjöarna runt Marie-
fred är populärt. Friluftsfrämjandet arrangerar  
guidade turer. friluftsfrämjandet.se

JYMPAN I MARIEFRED startade 1991 och är  
fortfarande i full gång. Här tränar alla  
åldrar tillsammans med Friskis&Svettis-ubildade  
ledare. Info 076 791 26 00

49. WORLD CLASS är ett modernt och välutrus-
tat gym med en mängd olika träningspass att välja 
på. I sommar bjuder WorldClass på gratis utom-
hus träning. worldclass.se

SÖRMLANDSLEDEN Vandra hundra vindlande  
vandringsmil längs med Sörmlandsleden  i sörm-
ländsk kulturbygd. sormlandsleden.se

PADDLA KANOT Runt Mariefred finns milslånga 
kanotleder belägna i gamla och smala sprickdals- 
sjöar, omgivna av branta klippor, mitt i den  
natursköna Sörmlandsskogen.

50. SPELA GOLF Gripsholms GK erbjuder en 
omväxlande parkbana med öppen layout och 
spännande greenområden. gripsholmsgk.se

BADPLATSER Det finns en badbrygga invid 
ångbåtsbryggan och en ny strand precis vid  
båthamnen mitt i stan. Vid Mariefreds Camping 
finns också en fin sandstrand och utsikt över 
Gripsholmsviken och Gripsholms slott. 

CYKELLEDER Det finns en mängd fina cykelleder i 
varierande terräng runt omkring och i Mariefred. 

VI LIRARE och IFK MARIEFRED i samarbete 
med Strängnäs kommun arrangerar ett fotbolls-
läger på IP Hammaren 30 juni - 5 juli för tjejer 
och killar födda 2006-2008. 

Alla träningspass bedrivs av erfarna, profilstarka 
instruktörer som förbättrar och tränar allitfrån 
spelförståelse, teknik, mental träning och laganda.  
Vi kommer individanpassa alla grupper så att 
det passar oavsett vilken nivå du befinner dig på.  
vilirare.se

Av Mariefreds drygt 5 500 invånare är cirka 1 200 medlemmar 
i IFK Mariefred. Är du nyinflyttad? Kontakta då föreningen. 
Här finns något för alla åldrar och intressen. ifkmariefred.se

”FAIR PLAY - RESPEKT FÖR VARANDRA - ÄLSKA VÅR SPORT”
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I Mariefred finns mycket att välja på när det  
kommer till god mat och dryck, charmiga B&B’s 
och hotell. Håll dig uppdaterad på vår hemsi-
da imariefred.nu om allt trevligt som händer:  
räkfrossa, trubadurkvällar, liveband, grillkväl-
lar, musikquiz med mera. 

GOOD FOOD AND COMFORTABLE BEDS. Mariefred 
has a lot to choose from when it comes to good 
food and drinks, charming B&B’s and hotels. 
Read more at IMARIEFRED.NU Keep yourself  
updated on everything that is happening in  
Mariefred: troubadour evenings, live music, 
barbecues and more.

Ät och sov gott!

7.  GRIPSHOLMSGRILLEN 
Snabb mat att njuta  
av länge. Schyssta 
hamburgare, grymma 
vegorätter och sides

13. SKOMAKARGÅRDEN B&B 
Alla rum har dusch/
wc och TV. Utgång 
direkt till en fantastisk 
trädgård
skomakargarden.se

14. GRIPSHOLMS B&B   
Alla rum är utrustade 
med handfat och 
dubbelsäng. Med en 
underbar utsikt över 
slottet
gripsholmsbnb.se

8.  HAWO´S RESTAURANG 
& BAR Ligger vid golf-
banan. En plats för alla 
på promenadavstånd 
från stadskärnan

9.   MARIEFREDS PIZZERIA 
Här erbjuds både pizza, 
thaimat, sallader, 
hamburgare, grill och 
en uteservering

2.  BLÅ KATTEN Vid 
Rådhustorget med 
hembakat, matpajer, 
smörgåsar, sallader 
och stor uteservering

40. JERNVÄGSCAFÉ
I det före detta gods-
magasinet serveras 
bakverk, smörgåsar 
med mera. Öppet alla 
trafikdagar

41. CALLANDERSKA  
      GÅRDEN Kaffe och 
hembakat serveras 
under sommaren i den 
vackra, blomstrande 
trädgården  

4.  TVÅ GODA TING Fiket 
mitt på gågatan med 
kaffe/te och choklad. 
Espressobar och ita-
liensk glass

15. MARINA RUMMET  
Ett flytande hotell av 
mindre modell på en 
husbåt hos Mariefreds 
Marina. 4-5 personer, 
stor solterass
mariefredsmarina.se

6.  RAKSTUGAN KÖK&BAR 
Mariefreds minsta 
matställe, smått men 
naggande gott på sä-
songens råvaror

10. STRÖMMINGSBODEN 
Med fin utsikt över 
hamnen serverar 
strömming, sallader, 
smörgåsar, 24 sorters 
glass med mera

11.  MARIEFREDS HAMNKAFÉ 
Säsongsöppet kafé med 
glass, kaffe och fin  
utsikt mot Mälaren, 
alla båtar och slottet 

5.  ANNAS HEMBAGERI  
Ett av 20 fikaställen 
i Sverige som håller 
mästarklass och är 
dessutom utsett till 
årets hållbara café 2019

3. SLOTTSPAVILJONGEN
Vackert belägen i  
Lottenlund med en 
härlig uteservering, 
grillkvällar och mi-
nigolfHotell Röda Magasinet

Munkhagsgatan 4, Mariefred tel. 073 599 24 64
info@rodamagasinet.com  rodamagasinet.com

I hjärtat av Mariefred 

61. HOTELL RÖDA MAGASINET
Röda Magasinet är ett 
litet hotell i hjärtat av 
Mariefred.  Här bor ni 
i nybyggda rum med 
privat dusch/wc och 
pentry. 
rodamagasinet.com

16. MARIEFREDS CAMPING  
är en lugn familje-
camping vid Mälarens 
strand med utsikt över 
Gripsholms slott. 
mariefredscamping.se

Kommer du med båt erbjuder 
44. MARIEFREDS MARINA 
en nyrenoverad och 
välutrustad gästhamn 
mitt inne i stan, i viken 
mellan Gripsholms 
slott och Gripsholms 
värdshus. 
mariefredsmarina.se

1. & 12. GRIPSHOLMS 
             VÄRDSHUS Är 
Sveriges äldsta värds-
hus med unika boenden, 
restauranger och stor 
uteservering
gripsholms-vardshus.se
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The Worldś  
Childrenś Prize
Mariefred är stolt hemstad för World’s Children’s 
Prize. Sedan starten av organisationen år 2000 
har  42 miljoner barn jorden runt deltagit i WCP- 
programmet. Barnen har utbildats och stärkts 
som förändrare som står upp för medmänsklighet,  
allas lika värde, barnets rättigheter, demokra-
ti och hållbar utveckling. Det årliga WCP-pro-
grammet avslutas med att barn och barnrätts-
hjältar från ett 15-tal länder, tillsammans med 
Prinsessan Sofia, samlas i Mariefred för World’s 
Children’s Prize-ceremonin på Gripsholms 

slott där också årets barnrättshjälte utses. WCP- 
ceremonin på Gripsholms slott hålls 9 maj. Bland 
beskyddarna av World’s Children’s Prize finns H M 
Drottning Silvia, Nelson Mandela (bortgången), 
Malala Yousafzai och statsminister Stefan Löfven. 

WCP grundades av Mariefredsbon Magnus Bergmar. 

worldschildrensprize.org

- for the rights of the child -

Spès Nihangaza
för sin 25-åriga kamp för 
föräldralösa barn som drab-
bats hårt av aidsepidemin och 
ett brutalt inbördeskrig.

Ashok Dyalchand 
Indien, som i 40 år kämpat 
emot barnäktenskap och för 
flickors lika rättigheter.

Guylande Mésadieu
Haiti, som i 20 år kämpat för 
barn som tvingats till slavar-
bete, barn i fängelse och som 
lever på gatan.

MILJONTALS BARN VÄRLDEN ÖVER DELTAR I OMRÖSTNINGEN AV ”ÅRETS BARNRÄTTSHJÄLTE”. 

2019 ÅRS KANIDATER ÄR:

Mariefred is the proud hometown of World’s 
Children’s Prize. Since the start of the organization 
year 2000, 42 million children from all around 
the world has been educated and strenghtens  
as ”changers” standing up for humanity,  
everybody’s equal right, childrens rights,  

democracy and sustainable development.  
Every year  a global child jury selects a children’s 
rights hero and the prize ceremony is held at 
Gripsholms Castle. 

worldschildrensprize.org

Mariefreds tidning
Det äldsta belägget för en tidning i Mariefred är 
från mars 1817 då Mariefreds Weckoblad började 
utkomma. I augusti 1824 upphörde den och idag 
finns fortfarande exemplar att läsa på Kungliga 
biblioteket i Stockholm. Den 17 november 1866 
utkom Mariefreds Tidning för första gången. Dess 
förste redaktör hette Frans August Öhman som 
före sin tid som redaktör var boktryckare i Marie-
fred. Tidningen utkom en gång i veckan då — pre-
cis som nu. I olika form och med olika titel har det 
lokala nyhetsbladet sedan mer än ett decennium 

tillbaka återtagit namnet Mariefreds Tidning. 

Tidningen kallas Måsen, och rapporterar om  
orterna vars initialbokstäver ryms i ordet:  
Mariefred, Åkers Styckebruk, Stallarholmen 
och även Strängnäs, Enhörna och Nykvarn. Varje  
lördag serveras superlokala nyheter till alla  
läsare i Mariefred med omnejd. ”Kom in 
och säg hej” hälsar chefredaktör Marie Freij.  
Redaktionen finns på Rådhustorget.

Mariefred har många goda grannar väl värda ett 
besök. Allt inom 20 minuter med bil.

stallarholmen där du bland annat hittar Gula 
Industrihuset som är fyllt med inspirerande  
butiker, bageri och utställningar. En liten bit  
utanför Stallarhollmen finns Selaön med Mälsåkers 
Slott som också har en intressant historia.

åkers styckebruk bjuder på natursköna  
omgivningar, kanotleder och slingrande  
vandringsstigar. Missa inte Skottvångs Gruva 
med värdshus, gruvmuseum och kvällskonserter. 

strängnäs stad ligger vackert vid Mälaren med 
kulturhus, Arsenalen, domkyrka, butiker, vackra 
gator, restauranger och borgargård.

Goda grannar

Mariefred in all it’s glory buy when you’re here, 
you should also visit our FABULOUS NEIGHBOURS. 

stallarholmen In the yellow former industry  
house is filled with inspirational boutiques, bakery  
thats worth a roundtrip and art exhibitians.  
A little bit further down the road , on Selaön, you’ll 
find Mälsåkers Castel with a very intressting story.

åkers styckebruk a perfect place for hikes  in its 
beautiful sourrundings, canoe leads and winding 
footpaths. Make sure to visit Skottvångs Gruva 
with guesthouse, mining museum and evening 
concerts.

strängnäs the city right by lake Mälaren. Strängnäs 
is filled with shops and boutiques, culture house, 
cathedral and restaurants.



VALBORG OCH FÖRSTA MAJ Long live spring! 30 april–1 maj

THE WORLD´S CHILDREN´S PRIZE WEEK 4 - 11 maj

ÖSlJ 60 år ÖSlJ 60 years 10 maj

RABARBER- OCH PRIMÖRFEST Rhubarb market 18 maj

GÅRDSAUKTION PÅ CALLANDERSKA GÅRDEN Auction 25 maj

ÅNGANS DAG Celebration of steam 1 juni

EN MAGISK DAG A magical day 15 juni

MIDSOMMAR Midsummer 22 juni

SEMESTERLOPPET Vacation race 29 juni

MUSIK PÅ SLOTTET Music at Gripsholm castle   31/5, 8/6, 15/6, 27/7, 2/8, 17/8, 24/8, 7/9, 28/9

BONDENS EGEN MARKNAD Farmers market  10 augusti

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I FOOD TRUCK Nordic championship in Food Truck 19–20 juli

BELLMANDAGEN Bellman day 28 juli

JAZZ I MARIEFRED Mariefred Jazz 2 augusti 

MUSIK CALLANDERSKA GÅRDEN 7 augusti

SM I GATUMUSIK Swedish championship in street music    10 augusti 

MÄSSA – BO I MARIEFRED ”Move to Mariefred” fair 10 augusti 

FEELGOOD LITTERTURFESTIVAL 10 augusti

MARIEFREDS KUNGLIGA TRIATHLON Mariefred ś Royal Triathlon 31 augusti

SKÖRDEFEST PÅ CALLANDERSKA GÅRDEN Harvest festival 14 september

ÄPPELFESTIVAL  Festival of Apples 28 september

MUSEIBANANS DAG 21 september

LITTERATURFEST Literary festival 19 oktober

SKÖRDEFEST Harvest Festival 19 oktober 

YOGABOOST Yoga boost 16 november

JULMARKNAD Christmas market 1 december

PÅSKPARAD Easter parade 9 april 2020

iMariefreds.nu 
evenemnagskalender 2019
CALENDAR OF EVENTS 2019

Håll dig uppdaterad på vår hemsida imariefred.nu om alla konstutställningar, musik, 
konserter, jazzdagar, träffar, föreläsningar, sportevenemang, föreningsmöten,markna-
der... ja, allt som våra medlemmar arrangerar under året. 
This is just a some of the bigger events happening through the year. Stay updated with our 
webpage imariefred.nu  There you find all events  our members arrange and more.

FRED.NU
ImarIe

Magasin Mariefred, med en upplaga på 20 000, har som syfte att sätta Mariefred som 
destination och våra evenemang på kartan. Den är självfinansierad och finns hos våra 

medlemmar samt på turistbyråer och besöksmål runt om i Sörmland.


