1. VÄRLDSARVET HOVGÅRDEN
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Här låg Birkas kungsgård under vikingaFÄRJAN
59.384665,
17.526097
tiden.
Kvar
finns en runsten
från runt år
Avgårtre
i princip
varje hel ochsamt
halv en
timme
1070,
stora kungshögar
ruin från
Adelsö,
förutom
under
högtrafik
det är 20
från
slottet
Alsnöhus
där
Magnusdå
Ladulås
minuters trafik.
instiftade
adeln 1279.
www.trafikverket.se/adelsoleden
www.hovgarden.com
ADELSÖ
BUTIK OCH
59.3826107,
2.
KOLARKOJA
MAGNUS17.5220045
Här finns nästan allt
du kan önska
dig, och
LADULÅSSTATY
59.365035,
17.526011
kanske lite Stefan
till. Dessutom
debyggt
ombud
för
Adelsöbon
Qvibergär
har
en stor
Svenska spel,
Systembolaget
kolarkoja
samtApoteket,
även vid tre
tillfällen satt och
Postnord.
www.adelsobutik.se
upp
en kolarmila.
Han har också i närheten
låtit tillverka en trästaty av kung Magnus
Ladulås,
som blickar ut över Världsarvet
CAFÉ HOVGÅRDEN
Hovgården.
Här
finns också en trollsten.
59.360984,
17.528856
I trädgårdscaféet finns både sött och matigt
3:a.
ADELSÖ VANDRINGSLED
och Adelsökepsar,
samt en hel del annat.
59.384201,
17.515437
www.cafehovgarden.se
Vandringsleden som invigdes 1994 är 14-16
km lång och går genom barr- och lövskog,
ADELSÖBADET
över gravkullar, efter stränder, åkrar och
59.363645, 17.534432
ängar. På Kristi himmelsfärds dag varje år
Nedanför Adelsövallen finns öns officiella
är det ”vandringsdag” med föreningsaktivibadplats. Men det finns gott om andra badteter längs leden.
klippor och stränder runt ön.
Karta: www.adelso.se
SÄTTRA
3:b
RÖDAGÄSTHAMN
SPÅRET 59.383498, 17.524510
59.413370,
17.459254
Är
en vandringsled
på cirka fyra kilometer
Adelsös
enda gästhamn
hittar duHovi Byviken
från
färjebacken
till världsarvet
vid Sättra
i skydd från Norra
Björkfjärgården.
Engård
naturupplevelse
med många
den. www.sättragård.se
informationstavlor
längs stigen som gör
promenaden extra intressant.
GUIDNING VÄRLDSARVET HOVGÅRDEN
4.
KUNSTATORNET
59.360640,
17.530314
59.408356,
I mer än 600 år17.486521
var kungsgården aktiv,
Vid
Adelsös
högsta punktoch
på Kunstaberget
genom
hela vikingatiden
in i medeltid.
(53,2
över havet)
Kallemeter
Runristare
tar medstår
digett
på stabilt
en guidad tur
utsiktstorn
som tar digHovgården.
till en vidunderlig
genom det vikingatida
utsikt
över Adelsön. Utsiktstornet hittar
www.runristare.se
du efter cirka fyra kilometer längs Adelsö
vandringsled.
ADELSÖ SMEDJA 59.372594, 17.531491
Sommargalleriet Adelsö Smedjas med5:a.
SKANSBERGETS
FORNBORG
lemmar
arbetar för att skapa
en konst- och
59.377002,
mötesplats på17.52599
ön. Medlemmarna har själva
På
kullen bakom
den smedjan.
500 meter långa
renoverat
den gamla
stenmuren
vid Stenby finns en välbefäst
www.adelsosmedja.se
fornborg (110x80 meter stor) och ett
järnåldersgravfält
från folkvandBLOMVERKSTANdaterat
59.408583,
17.458845
ringstid
vikingatid.
I butikentill
och
växthuset på Sättra gård finns
mängder av blomster, ekologiska plantor,
5:b.
FORNBORG
jord,LINDBY
sättpotatis
och annat(FARFARSBORG)
för hem och träd59.3440144,
17.497410
gård. Följ oss på
Instagram och FB.
Vid Skogstorp kan man komma ut till en
fornborg med fin utsikt över Mälaren vid
Gladhamn.

6. TROLLSTENAR
6:a. FÄNGSTEN 59.4046993, 17.472068
6:b. MÄLBY, KUNG RACKAS GRAV
59.3510208, 17.517113
Fängsten var en samlingsplats för jägare
då den markerade brytpunkten mellan
tre olika jaktområden. Men på grund av
trollstenen (en sten som vänder sig vid
midnatt och fullmåne) ville ingen stanna
där själv. Kung Racks grav undersöktes
1920 av arkeologen Hanna Rydh som
bland annat fann ett islamskt silvermynt
från 905-906 e.Kr.
6:c. PROSTENS STEN
59.3655917 17.498375
Här påstås prästerna ha vilat då de var på
promenad eller kanske sökte inspiration
till söndagens predikan. På den sida som är
vänd mot vägen står årtalet 1814 inristat.

11. ADELSÖVALLEN
59.363582, 17.530060
Adelsö IF:s hemmaarena erbjuder
mängder av aktivitetsmöjligheter:
fotboll eller krocket på gräsplanen,
muskelstärkande gym, boulebana, en
tennisbana, nio korgars frisbeegolf
i skogen samt en festplats med stor
dansbana. www.adelsoif.se
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12. RUNSTENSPARKEN
59.343644, 17.521336
I Runstensparken kan du se gamla
runstenar. Parkens runstenar är så
verklighetstrogna och detaljerade att
du måste ta på dem för att övertygas om
att det är fotografier. Här finns även en
loppis och en kiosk från 50-talet.
www.runstensparken.se
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13. STENMUREN VID STENBY
59.373815, 17.530361
Parallellt längs böljande Adelsö ringväg
finns den 550 meter långaArenoverade
stenmuren. Ursprungsmuren
upp3:a
skattas vara cirka 2003:b
år gammal och
hade som syfte attB hindra både tama
och vilda djur att komma in på åkrarna.
5:a
Dessutom har ett
30-tal nya lönnar
planterats vid renoveringen som pågick
13
åren 2018-2019.
G

7. FINNHAGSKÄLLAN
59.3587431, 17.505915
Denna källa rinner mot norr och har magiska egenskaper. Drick sju klunkar under
tystnad vid midnatt – helst trefaldighetsafton eller midsommarafton. Botar
mot eksem, barnlöshet och ger lycka och
välgång.
8. SÄTTRA NATURRESERVAT
59.401382, 17.466086
I naturreservatet finns den sällsynta
bombmurklan. Den indikerar en speciell
och numera hotad granskogstyp på
naturligt näringsrika sandjordar. Här kan
du vandra i orörd barrskog och avnjuta
matsäcken med utsikt över Mälarens
största fjärd.
9.FLYGARBACKENS BERG
MAGNUSBERGET
59.356786, 17.484711
Här har du vidunderlig utsikt över Prästfjärden, Mälarens största fjärd. Kommer
du med bil, parkera den vid slutet på Notvägen och gå Flygarbacken upp till berget
vid slutet av vägen.
10. ADELSÖ KYRKA
59.360068, 17.531222
Nuvarande stenkyrka uppfördes vid slutet av 1100-talet. Kyrkans äldsta bevarade
föremål är dopfunten av rödaktig, grov
sandsten från 1100-talets slut.
Visste du att sången ”Mälarö kyrka” av
Sven Lindahl är tillägnad Adelsö kyrka?
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14. ALSNU UDD
59.365059, 17.533494
Alsnu gård är skapad av föreningen
6:c
2
11 ärD
Alsnu vikingars medlemmar
och
en vikingatida gård som
14
C ligger1 direkt
norr om Världsarvsdelen Hovgården.
Föreningens mål är att15
förstå vår F
historia genom praktisk arkeologi
10 om
7
vikingatidens arv i området. Gården är
6:b
även öppen för ickevikingar.

DU KANSKE OCKSÅ VILL VETA….
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FÄRJAN 59.384665, 17.526097
Avgår i princip varje hel och halv timme från
Adelsö, förutom under högtrafik då det är 20
minuters trafik.
www.trafikverket.se/adelsoleden
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ADELSÖ BUTIK 59.3826107, 17.5220045
Här finns nästan allt du kan önska dig, och
kanske lite till. Dessutom är de ombud för
Svenska spel, Apoteket, Systembolaget och
Postnord. www.adelsobutik.se
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www.alsnu.se
15. UPPGÅRDENS
HEMBYGDSMUSEUM
59.360996, 17.528971
12
5:b
Förutom
den musealt inredda mangårdsbyggnaden finns ett spannmålsmagasin med äldre bruksföremål från
jordbruket på ön, i vagnboden visas
hästdragna fordon och diverse redskap
och i bagarstugan finns också en drängGLÖM INTE ATT
kammare samt IenAPPEN
utställning av äldre
KOLLA PÅ ADELSÖS EGENföremål från hem och hushåll. Allt sköts
EVENEMANGSPORTAL: av Adelsö Hembygdslag.
www.adelsohembygdslag.se
HITTAR DU MER
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CAFÉ HOVGÅRDEN
59.360984, 17.528856
I trädgårdscaféet finns både sött och matigt
och Adelsökepsar, samt en hel del annat.
www.cafehovgarden.se
ADELSÖBADET
59.363645, 17.534432
Nedanför Adelsövallen finns öns officiella
badplats. Men det finns gott om andra badklippor och stränder runt ön.
SÄTTRA GÄSTHAMN
59.413370, 17.459254
Adelsös enda gästhamn hittar du i Byviken
vid Sättra gård i skydd från Norra Björkfjärden. www.sättragård.se
GUIDNING VÄRLDSARVET HOVGÅRDEN
59.360640, 17.530314
I mer än 600 år var kungsgården aktiv,
genom hela vikingatiden och in i medeltid.
Kalle Runristare tar med dig på en guidad tur
genom det vikingatida Hovgården.
www.runristare.se
ADELSÖ SMEDJA 59.372594, 17.531491
Sommargalleriet Adelsö Smedjas medlemmar arbetar för att skapa en konst- och
mötesplats på ön. Medlemmarna har själva
renoverat den gamla smedjan.
www.adelsosmedja.se
BLOMVERKSTAN 59.408583, 17.458845
I butiken och växthuset på Sättra gård finns
mängder av blomster, ekologiska plantor,
jord, sättpotatis och annat för hem och trädgård. Följ oss på Instagram och FB.

