
TVÅ SMÅ GUMMOR PÅ ÄVENTYRSRESA 

Sommaren 2019 börjar krypa mot sitt slut. Regnet som jordbrukarna längtat efter under denna 

sommar och ännu mer under förra årets sommar, för att återställa grundvatten och även skördar som 

har varit nära att torka bort, är ett outgrundligt väderfenomen. 

Nu i slutet av augusti har väderguden bjudit på en hel massa skurar och även heldagarsregn. Men en 

helg i slutet av augusti – den sista sommarmånaden – bjuder meteorologerna på sol och värme. Min 

väninna Sonja (med bil) och jag beslutar att göra en liten utfärd neråt Sörmland, för att titta på slott, 

som det är gott om här runt Stockholm. 

Med lätt matsäck, för vi ville njuta av slottsmat under utfärden, gav vi oss av den morgon, då 

väderrapporten bjöd på värme och sol. Ja himlen var blå, bara lätta moln, och bådade en skön 

sommardag. 

Vi körde småvägar söderut, en väg som kallas Slingerbulten, som går genom omväxlande löv- och 

barrskog. En underbar morgon. Efter lite mer än en halvtimmes resa närmade vi oss Södertälje, vilket 

även tunga och gråa regnmoln gjorde. De släpper först från sig regndroppar lite försiktigt, men tycker 

sedan att det är en rolig lek att vräka spann efter spann med regn över alla bilar på vägen. "Åh, det är 

bara en liten skur", säger vi, för så brukar man säga i väderrapporterna. Men det hände sig så, att 

denna "skur" varade mer eller mindre kraftig tills vi kom hem, då den övergick till ösregn. Då detta 

kraftiga ös/åskregn vräkt ner över oss som en imponerande avslutning, som vi avnjöt från min balkong, 

tittade solen fram och sken frikostigt över oss, tills den gick ner. 

Vi hade dock en intressant utfärd. Då vi parkerat vid Gripsholms slott skyndade vi oss i skydd av 

paraplyer från bilen in på borggården och in i slottet, en medeltida fästning med försvarstorn och 

kringbyggd borggård. Slottet byggdes av Bo Jonsson Grip vid Mälaren, för att skydda Stockholm mot 

angrepp både från land och sjöss. Första versionen av borgen stod färdig i slutet av 1300-talet. Gustav 

Wasa restaurerade det på 1500-talet och det användes både för nationella och internationella möten.  

Slottet bar minnen från olika restaurationer under århundradenas lopp med målade väggar och tak, 

med möbler från olika möbelstilar, renässans, 1600-tal. Karl IX gjorde en stor ombyggnad, hertig Karls 

salong. Gustav III satte sitt avtryck på slottet med bland annat sin slottsteater. Änkedrottning Hedvig 

Eleonora lät bygga Drottningflygeln vid sekelskiftet 1600/1700. 

Slottets många rum innehåller Svenska Statens Porträttsamling, först Sturarna, som ville ha makten 

över Sverige. Från början av 1500-talet (1523) och framåt Gustav Wasa och hans familj. Det var 

intressant att se hur porträtten, som först visade kungar, efterhand breddade sig till präster, författare 

och vetenskapsmän. Det fanns ett porträtt av en "riksdagsman" från Bondeståndet från Malmöhus län.  

I några salar fanns gåvor från olika länder, från kungar, kejsare och till och med sultaner. Intressant att 

se att Sverige inte var ett avlägset, bortglömt rike långt bort i norr. Vi "botaniserade" ett par tre timmar 

i detta intressanta slott med så många minnen av personer som hjälpt till att bygga landet. Från de 

senaste årtiondena fanns det porträtt av författare, vetenskapsmän och skådespelare. Fullmatade av 

flerhundraårig historia gav vi oss ut under våra paraplyer till bilen för vidare färd. 

Nu skulle färden gå på ännu mer slingrande vägar till Taxinge slott eller som det också kallas 

"Kakslottet", eftersom där finns 60 sorters hembakade kakor, men också olika smårätter. Nu kunde 

man äta olika sorters pajer och sallader i det fortfarande imponerande biblioteket och matsalen. I ett 

av rummen kunde man ta för sig av de 60 olika bakverken. 



Taxinge slott i 1700-tals stil tronar på en liten kulle vid Gripsholmsviken. Här residerade en gång 

slottsfrun Ebba Posse, som var förebild till Strindbergs kända skådespel "Fröken Julie". Ingmar 

Bergmans film "Viskningar och rop" har delvis spelats in här. På 1800-talet utgjorde godset ett eget 

samhälle med post, telefon, kvarn, mejeri, såg, skola, kyrka och handelsbod – byggnader som 

fortfarande finns kvar. Kyrkan i tegel var krutmagasin, men byggdes om till kyrka på 1690-talet. Taxinge 

församling hade 617 invånare 1995. Det finns 255 fornlämningar, nio gravfält från yngre järnåldern 

samt två fornborgar. Namnet på detta lilla charmiga samhälle betyder "thaxungarna boplats" och 

"thax" lär betyda grävling. 

Bilen har nu fått smak för flera små och slingriga vägar. Nästan lite på eget bevåg körde den genom ett 

vackert naturreservat till Lövsta slott. Under den närmaste halvtimmen hittade den det ena 

naturreservatet efter det andra. Vi skulle mot Södertälje, men inte in i staden. Vi hamnade dock bland 

en massa bilar, trafikljus och människor som sprang hit och dit och var i vägen. Det regnade kraftigt 

och var dimmigt. Vi hamnade i Ytterenhörna vid en vik i Mälaren istället för på vägen mot Nynäshamn. 

Det var vackert, det man lyckades se, men det var jobbigt att köra och att se vart och hur man skulle 

köra. Snart var vi dock i Tungelsta och då pilade bilen iväg hem som en liten hund, som önskar att 

komma hem till sin korg. 

TACK SONJA för en fin utfärd med många intressanta upplevelser och som slutade med ösregn, då vi 

just kommit in i våra hem. 

FEMTON MINUTER DÄREFTER SKEN SOLEN OCH DEN FORTSATTE ATT SKINA RESTEN AV DAGEN. 


