
FÅNÖÖ SLOTT1 FÅNÖÖ CASTLE 

GPS: 59.575113,17.381817
Löt Fånöö, 749 51 Grillby

Om du tar vägen till vänster när du lämnar badet 
passerar du strax Fånöö slott. Fånöö ägdes från år 1248 
av den gamla Fånö-ätten. På 1400-talet var ätten Trolle 
ägare av Fånöö. Greve Axel Oxenstierna föddes på Fånöö 
år 1583 och han uppförde på 1600-talet en herrgårds-
byggnad bestående av en huvudbyggnad och två fl yglar 
(varav en fl ygel fi nns kvar än idag). Nuvarande huvud-
byggnad kom till år 1873–79 av Hugo Tamm (godsägare 
och partiledare). Slottet är privatägt och det är ej tillåtet 
att parkera i området eller promenera på ägorna.

Under 1800-talet planterades en 800 m lång och 15 m 
bred ekallé med 120 ekar och idag har den ståtliga allén 
höga naturvärden. Sedan 2006 är Fånöö ett riksintresse 
för naturvård och ingår i EU satsningen Natura 2000. 
Ett fl ertal rödlistade arter fi nns i området. Bland annat 
13 rödlistade svampar, 12 rödlistade lavar och 10 röd-
listade insekter, bara i ekallén. På strandängarna fi nns 
den unika smultronklövern som är en rest sedan tiden 
då Mälaren var en del av saltvattenhavet.
—
If you choose to go left on the road as you leave the parking 
lot, you will soon pass by the Fånöö Castle. Fånöö has been 
owned by the old Fånöö dynasty since 1248. Count Axel 
Oxenstierna was born on Fånöö in 1583 and built a manor 
house building consisting of a main building and two side 
wings (one of which still remains today) in the 17th century. 
The current main building was built in 1873–79. The castle 
is privately owned and it is not allowed to park in the area 
or walk on the properties.

During the 19th century a 800 m long and 15 meter wide 
oak tree avenue was planted with 120 oak trees, and today 
the stately avenue has high natural values. Since 2006, 
Fånöö is subject to a national interest in nature conservation. 
A number of red listed (endangered) species are found in the 
area. Among other things, 13 red listed fungi, 12 red listed 
lichens and 10 red listed insects, only in the oak avenue. 

 FÅNÖÖ BOKSKOG2 BEECH FOREST

GPS: 59.575113,17.381817

Fånöö bokskog är Sveriges nordligaste bokskog och 
planterades ursprungligen i två omgångar på 1800-talet 
av Fånöös ägare Hugo Tamm. Plantorna togs från 
Maltesholm i Skåne. Bokskogen är på ca 5 hektar och 
självföryngrar sig vilket gör att den betecknas som skog 
och inte bara en samling parkträd. Under sommaren kan 
man ibland ha turen att få se den sällsynta fågeln Sommar-
gylling. När man fortsätter vägen fram, förbi Fånöö slott 
passerar man genom den vackra bokskogen.
—
Fånöö holds Sweden’s northernmost beech forest which 
was originally planted on two separate occasions in the 19th 
century by Fånöö’s owner, squire Hugo Tamm. The plants 
were taken from Maltesholm in Skåne county (southern 
Sweden). The Beech forest is about 5 hectares (50.000 m2).
As you follow the road, past Fånöö Castle, you will pass 
through the beautiful and characteristic Beech forest.

 FORNTID3 THE PREHISTORIC AGE

Ett par gravfält har hittats i Trögdsområdet liksom 
allehanda lösa fornlämningar, stensättningar med mera
Bland annat fi nns ett gravfält med 20 fornlämningar och 
ett par hällristningar, mest skålgropar inhuggna på hällar 
eller lösa block. I närheten av Lötgården, vid Hummelsta 
(Löt socken) fi nns två fi na runstenar från 1000-talet e Kr 
(U723 & U724). I närbelägna Ramby fi nns en stor runsten 
med i ristningar på både fram och baksida av stenen. 

Balle var en runristare som levde under senare hälften 
av 1000-talet. Ett fyrtiotal av hans ristningar är bevarade, 
varav ett tjugotal är signerade. De fi nns i Västmanland, 
sydvästra Uppland och norra Södermanland. En del av Balles 
runstenar har text på vers, till exempel Ågerstastenen. 
Han anses ha varit lärjunge till Livsten och han arbetade 
i en ornamenterad stil, rikligt försedd med bild- och 
mönstervariationer.

I området som du nu befi nner dig i fi nns många forn-
lämningar i form av runstenar och annat. Fornminnes-
kartan till vänster visar en del av dem.

Brandskogsskeppet (3B1) i Boglösa socken är en av Sveriges 
största hällristningar från Bronsåldern och upptäcktes 1925 
av Einar Kjellén. Skeppet är ca 4,2 meter långt och 1,7 meter 
högt och kan ha ristats under perioden 850–650 f Kr. 

En annan känd hällristning är Stora Rickebyhällen (3B2)
i samma område. Den är ca 19 meter i diameter och 
ristningarna består bland annat av 51 skepp, 5 kvinno-
fi gurer, 2 djur, 18 ringkors (solhjul). 4 ringar, 2 spiraler, 
1 livklädnad, 115 fotspår och ca 94 skålgropar.
—
A couple of burial fi elds are also found in the local Trögd area 
as well as all kinds of separate ancient remnants, stone settle-
ments etcetera. Among other things there is a grave fi eld with 
20 ancient remains, A couple of rock carvings with petroglyphs 
are also found in the area, mostly bowl pits carved into rocks 
or loose blocks of stone. Near Lötgården, at Hummelsta 
(Löt’s parish) there are two beautiful runestones with runic 
inscriptions dating back to the 1000’s A.D (U723 & U724).
In nearby Ramby village there is a majestic runestone with 
inscriptions on both the front and the back of the stone.

Balle was a rune carver who lived in the latter half of the 
9th century. About forty of his runic inscriptions are preserved, 
of which some twenty carries his runic signature. Some of Balles 
runestones have text in verses, such as the Ågerstastenen. 
Balle is considered to have been a disciple of Livsten (rune 
carver), and he worked in an ornamental style, rich in image 
and pattern variations. 

In the area you are right now there are many ancient 
monuments in the form of runestones and other remains. 
The historic map on the left shows the location of some 
of them.

The Brandskogsskeppet (3B1) in Boglösa parish is one 
of Sweden’s largest rock carvings from the Bronze Age and 
was discovered in 1925 by Einar Kjellén. The ship is about 
4.2 meters long and 1.7 meters high and may have been 
created during the period 850–650 BC. 

Another famous rock carving is Stora Rickebyhällen (3B2)
in the same area. It is about 19 meters in diameter, and 
the rocks consist of 51 ships, 5 female fi gures, 2 animals, 
18 ring crosses (sun wheels). 4 rings, 2 spirals, 1 dress, 
115 footsteps and about 94 bowl pits.

Värt att besöka i närheten av Fånööbadet | Worth visiting near Fånöö Beach
 LÖTS KYRKA4 LÖT’S CHURCH

GPS: 59.56812,17.32024
Löts kyrka, 749 51 Grillby

Löts kyrka är på många sätt förknippad med Fånöö gods 
där Axel Oxenstierna föddes 1583, men själva kyrkan är 
bra mycket äldre än så. Sakristian är den äldsta delen och 
hörde förmodligen ursprungligen till en äldre träkyrka som 
uppfördes redan på 1100-talet. De övriga delarna är upp-
förda mellan slutet av 1200-talet till slutet av 1400-talet. 
Inredningen i kyrkan är starkt präglad av de välbevarade 
valvmålningarna. Målningarna tillhör Albert Målares skola 
och är skapade i slutet av 1400-talet. Kyrkan är belägen 
i Löts socken.
 —
Löt’s church is in many ways associated with Fånöö Castle 
where Count Axel Oxenstierna was born in 1583, but the church 
itself is substantially older than that. The sacristy is the oldest 
part and probably originally belonged to an older wooden 
church built in the 11th century. The rest of the sections were 
built between the late 1200s and the late 1400s. The interior 
of the church is strongly characterized by the well preserved 
arches. The paintings by Albertus Pictor (Albert the Painter) 
were created in the late 1400s. The church is located in 
Löt’s parish.

 VECKHOLMS KYRKA5 OCH KLOCKSTAPEL
VECKHOLM CHURCH 
AND CAMPANILE

GPS: 59.5215938,17.3201834
Veckholms kyrka, 745 99 Enköping

Veckholms kyrka uppfördes redan i slutet av 1200-talet 
och under ett par hundra påföljande år byggdes olika delar 
till som till exempel sakristia, kor, kryss- och stjärnvalv. 
Dopfunten i sten härstammar från 1100-talet. 

På en höjd väster om kyrkan står en klockstapel som är 
klädd med panel och kröns med en tornhuv. Stapeln upp-
fördes år 1668. På klockstapeln fi nns fyra solur som bär 
årtal från 1840-talet, då en större reparation ägde rum. 
I stapeln hänger fyra kyrkklockor, varav den äldsta som 
saknar inskrifter, troligen är från 1300- eller 1400-talet. 
Den största klockan är gjuten 1631 och omgjuten 1926, 
och är enligt inskrift skänkt av Friherre Johan de la Gardie. 
Den tredje klockan är gjuten 1673 och den fjärde klockan 
är liten och bär samma vapen och inskrifter som förut-
nämnda klocka. Den kallas prästklockan eftersom man 
lät ringa den då prästen gick från prästgården till kyrkan. 
Strax nord-nordost om klockstapeln står runstenen U 696. 
Den är ristad av en runristare vid namn Balle, som har 
ristat fl era andra stenar i Uppland och Södermanland. 
—
Veckholm’s church was built in the late 1200s. The baptismal 
font in stone dates back to the 1100s. On a hill west of the 
church is a Campanile (bell tower), covered with wood panel 
and crowned with a tower hood. The campanile was built 
in 1668 and holds four church bells. The oldest bell, which 
has no inscriptions, is probably from the 1300s or 1400s. 
The largest bell was cast in 1631 and re-casted in 1926, 
and is, according to inscriptions, donated by Baron Johan 
de la Gardie. The third bell was cast in 1673 and the fourth 
bell is small and wears the same weapons and inscriptions 
as the aforementioned bell. It is called the priest’s bell because 
the bell rang when the priest walked from the pastor’s house 
to the church. Just north-northeast of the bell tower stands 
the U 696 runestone. It is carved by a rune carver named 
Balle, who has carved several other stones in Uppland 
and Södermanland counties.

 NIBBLE GÅRDSCAFÉ & BUTIK6 NIBBLE FARM CAFÉ AND 
COUNTRY STORE

GPS: 59.5157116,17.2532613 
Kungs-Husby, 745 99 Enköping 
Information: Tel 0171–870 58, www.nibblegard.se

En pärla för en fi kastund i ett timmerhus från 1700-talet 
med fi n trädgård! Det fi nns även djur att titta på och 
en vacker naturstig att promenera. Från Fånöbadet: 
Åk till Veckholms kyrka, följ skyltar ”Gårdsbutik & Cafe”.
—
A heavenly place for a coff ee stop, housed in a 17th-century 
timbered cottage with a nice garden! At Nibble Farm there 
are also animals to watch and a beautiful nature trail to walk.
From Fånöö Beach: Drive towards Veckholms kyrka and follow 
signs ”Gårdsbutik & Cafe”.

 LANDBERGA GÅRDSBUTIK7 LANDSBERGA COUNTRY STORE

GPS: 59.7415236,17.1783237
Biskopskulla Landsberga 5, 749 63 Örsundsbro
Information: Tel 070-643 55 34, www.landsberga.se

Landsberga Gård i Biskopskulla utanför Enköping odlar 
spannmål och oljeväxter, förser trakten med deras goda 
Närvärpta Ägg och gårdsbutiken är en knutpunkt för upp-
ländsk matkultur. Kom och handla närproducerade varor 
från trakten, köp presentartiklar och ta en fi ka i cafét. 
—
Landsberga farm in Biskopskulla outside Enköping cultivates 
cereals and oilseeds, supplying the area with their good 
“Närvärpta” Eggs and the farm shop is a focal point for local 
food culture. Visit us and buy locally produced groceries, 
beautiful gift items and have a coff ee in the cafe.

 MEJERIET I RAMBY8 THE DAIRY IN RAMBY

GPS: 59.5658334,17.3048666 
Ramby, 749 51 Grillby
Information: www.mejerietramby.se, 
Öppet lördagar/Open Saturdays 11–15 

Vi är fyra företag som driver en butik och kreativa work-
shops i ett gammalt mejeri. ”Vi erbjuder en inspirerande 
miljö, med kreativa möjligheter för dig och ditt hem, dina 
hobbies och drömmar. Garn, keramik, fårskinn, inredning 
och konsthantverk, handgjort och handplockat”. 
—
We are four independent companies that run a crafts shop 
and creative workshops in an old dairy. ”We off er an inspiring 
environment, with creative opportunities for you and your 
home, your hobbies and dreams. Yarn, ceramic, sheepskin, 
interior and craftsmanship -handmade and hand-picked ”.

 KROMSTA LANTBOD9 KROMSTA COUNTRY STORE

GPS: 59.6736585,16.9669617
Kromsta 4, 745 51 Grillby
Information: Tel 0171-47 40 47, www.kromstalantbruk.se

I lantboden säljs kött och ägg från gården, samt grönsaker 
och andra lokalt producerade godsaker. Under den varmare 
årstiden öppnar vi även kaff estugan och serverar hembakat 
och diverse drycker. 
—
In our country store, meat and eggs are sold from the farm, 
as well as vegetables and other locally produced goodies. 
The coff ee shop is open during the warmer season.

 FAMILJEN GRÖN10 FAMILJEN GRÖN

GPS: 59.5752566,17.3330723
Löts Hummelsta 4, 749 51 Grillby
Information: 073-031 09 98, www.familjengron.com

Familjen Grön anordnar trädgårdsevent samt visar och 
säljer växter vissa datum under året. Trädgården är en 
fantastisk plats att promenera i eller ta en fi ka. 
—
The Familjen Grön organizes garden events as well as shows 
and sells plants certain dates during the year. The relaxing 
garden is a marvelous place to stop for coff ee or just take 
a stroll in.

 GALLERI FREDRIK SKÖLD11 GALLERY FREDRIK SKÖLD

GPS: 59.5432124,17.4108567
Fjälby 1, Ännesta Hacksta, 749 51 Grillby 
Information: Tel 070-485 20 66, www.kulspiraler.se 

Konstnären Fredrik Sköld arbetar med konst i många olika 
former och är välkänd för sina kulspiraler. 
—
The artist Fredrik Sköld works with art in many diff erent forms 
and is well known for his glass ball spirals.

 GRÖNSÖÖ SLOTT12 GRÖNSÖÖ CASTLE

GPS: 59.4748,17.2501 
Kungs-Husby, Grönsö 10, 745 99 Enköping 
information: Tel 0171-870 84, www.gronsoo.se

Vid Grönsöö Slott fi nns café, slottsbod och möjlighet att 
gå på slottsvisningar. 
—
At Grönsöö Castle there is a café, castle shop and 
the possibility to take the castle tour.
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet
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Materialet framtaget av Löts Bygdegårdsförening i samarbete med LEADER. www.lotgarden.se




