Nils Holgerssons underbara resa
i Sveriges Lustgård

Hoppa upp i vagnen och följ med på en resa i tiden i Selma Lagerlöfs fotspår
och njut av Sörmlands slingrande vägar vid böljande landskap och sjöar.

Resan...

Lida Gård, Stenhammar
Stora Djulö Herrgård

Dufveholms Herrgård

Vrå Fornby

Ericsbergs Slott

Dag 1
Lida Gård, Stenhammar

Vår resa börjar kl 12.00 med lunch vid Restaurang & Café Lida
Gård som ligger i anslutning till Stenhammars slott utanför Flen.
Klockan 14.00 står Anders Eriksson redo tillsammans med två av
hästarna Radion, Platon, Rivaldo, Sandro för att starta resan mot
Ericsberg. Under resan till Ericsberg avnjuter vi den medhavda
kaffekorgen.
”

H

är har de tagit en stor sjö och en stor älv och en stor skog
och ett stort berg, hackat dem i stycken, blandat dem om
varandra och brett ut dem på jorden utan någon ordning” – så
beskriver Nils Holgerson Sörmland från gåsryggen – för han
såg ingenting annat än små dalar, små kullar och små sjöar och
små skogsdungar. Ingenting fick lov att breda ut sig, ett ständigt
ombyte. Barrskog bytte om med lövskog, åkrar med mossar och
herrgårdar mot bondstugor.”

Ericsbergs slott
Ca 18.00

Anländer vi till det fantastiska Ericsbergs slott som
är ett av Sveriges förnämsta barockslott som ägs
och förvaltas av 8:e generationen av familjen Bonde.

Här installerar vi oss i vackert boende för en stunds vila innan
middagen i Slottscafeet.
Efter middagen ges möjlighet att på egen hand njuta av den
fantastiska miljön vid Ericsbergs Slott, Slottsparken, Labyrinten
och Orangeriet.

”

Ö

verallt står de stoltaste träd och de ljuvligaste blommor,
och vattnet i de små kanalerna ligger klart och djupgrönt
och speglande. Och pojken tycker, att alltsammans är som ett
paradis. Han slår ihop händerna och utbrister:” Jag har då
aldrig sett något så vackert som detta! Vad kan det här vara för
trädgård?”
Detta ropar han helt högt, och genast vänder trädgårdsmästaren Herr Karl sig emot honom och säger med sin barska
röst: ”Den här trädgården heter Sörmland. Vad är du för
en som inte vet så mycket? ”Den trädgården har alltid varit
räknad som en av de präktigaste i riket.”

Dag 2

08.00 – 09.00 Avnjuter vi frukost i Slottscaféet
09.30
Visning av vagnsmuseet och selkammare
därefter förmiddagskaffe då Anders berättar om
Carl Johan Persson, den sista kusken på Ericsberg.
11.30
Lunch
13.00
Avresa från Ericsberg mot St.Djulö.
Nu färdas vi på gamla småvägar fram till Vrå Fornby där vi
avnjuter eftermiddagskaffe medan fantasin tar oss tillbaka i tiden.

Vrå Fornby

”

N

är det led mot kvällen den dagen, flög vildgässen fram
över gammalt Sörmlandsgods, som kallas Stora Djulö. Det
stora vita boningshuset låg med lövträdsparken bakom sig och
framför sig hade de Stora Djulö sjö med dess utskjutande uddar
och kulliga stränder. Det såg gammaldags och inbjudande ut,
och det var inte utan, att pojken drog en suck, när han for fram
över gården, och undrade hur det skulle kännas att få stiga in
på ett sådant ställe efter slutad dagsresa istället för att hamna
på en sank myr eller kall isskorpa” Det här upplevde Nils.
Och precis som Nils Holgersson så landar också vi vid St. Djulö.

Stora Djulö

Vrå Fornby är en rekonstruktion av hur människor i Sörmland
levde för 6000 år sedan. Här avnjuter vi vårt eftermiddagskaffe
med hembakade godsaker.
Från Vrå åker vi via Forssjö mot Katrineholm.

Stora Djulö är en medeltida herremansbostad som ligger vid
Djulösjön i Katrineholms kommun i Södermanland. År 1334
nämns gården som Djula. Den återfanns i samma ägo i omkring
600 år fram till 1934 då Stora Djulö köptes av Katrineholms stad.
Vid St Djulö kan man njuta av både mat och miljö.

Nils Holgerssons underbara resa
i Sveriges Lustgård
•
•
•
•

Resa med häst och vagn från Lida.
Lunch vid Restaurang & Café Lida Gård.
Eftermiddagskaffe avnjuter vi på vägen mot Ericsberg.
Övernattning och 3-rättersmiddag vid Ericsbergs Slott
inkl. måltidsdryck.
• Guidning vid Ericsbergs Slott.
• Lunch på Ericsbergs Slott.
• Eftermiddagskaffe vid Vrå Fornby.
Pris 5900 kr		

Bokning sker via:
www.anders-eriksson.se
Förfrågningar kan ske på
telefon till Anders Eriksson:
+46 (0)70-564 79 88
eller mejl: info@anders-eriksson.se
För dig som vill njuta av Sörmland
rekommenderas övernattning på
Dufweholms Herrgård, dufweholm.se
Blaxsta Vingård, blaxstawine.se
Sparreholms Slott
sparreholmslott.com
Hotel Malmköping,
hotellmalmkoping.se

