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GRASSAGÅRDEN OCH STRÄNGNÄS VÄDERKVARN

Grassagården

Grassagården är en av få bor-
gargårdar i Sverige som finns 
bevarad på sin ursprungs-
plats. Gårdens äldsta byggnad 
härstammar från tidigt 1600-
tal. Familjen Grass drev under 
1700-talet en krog på gården, 
därav namnet Grassagården.
Idag ägs gården av Strängnäs 
kommun. 

Det finns ett café på gården 
där man kan njuta av nybryggt 
kaffe med hembakat bröd ute 
i den kringbyggda trädgården 
eller inne i den mysiga stugan.

 

Hembygdsföreningen Sträng-
näs gille erbjuder visningar. 
Då får man tillträde till västra 
längan som är musealt inredd 
och skildrar tiden kring 1900. 
En guide berättar om Grassa-
gårdens spännande historia. 
Under sommaren visas gården 
under 8 lördagar, se nästa 
sida.  



Kvarnen 

På kvarnkullen med sitt cen-
trala och samtidigt blåsiga läge 
byggdes den första kvarnen 
redan i början av 1600-talet. 
Vindflöjeln på toppen av den 
nuvarande kvarnen avslöjar att 
den stod färdig 1855. 
Väderkvarnen är en så kall-
lad holländare med en vridbar 
takhuv. Maskineriet är byggt 
i trä och än idag nästan helt 
intakt. 1922 elektrificerades 
kvarnen och driften upphörde 
under 1940-talet. Precis som 
Grassagården ägs väderkvar-
nen av Strängnäs kommun. 
Båda är idag skyddade bygg-
nadsminnen. Kvarnen såldes 
till Strängnäs stad 1918. Hem-
bygdsföreningen Strängnäs 
Gille anordnar allmänna vis-
ningar vid särskilda tillfällen.

Öppet Grassagården  och  
kvarnen sommar 2019 

Vecka 27-32, 2 juli t.o.m. 9 
augusti visas Grassagården 
och kvarnen av skolungdomar, 
mån-fre kl 10-12 och 13-15.  
Fri entré. 
OBS! stängt mån 1/7 + 22/7

För cafeet gäller andra tider, 
se sista sidan. 

Guidad visning av Grassagården  
sommar 2019 

Kl 12-15 följande lördagar visas 
gården av Strängnäs gilles 
guider. Fri entré.

29 juni,
6, 13, 20 och 27 juli
3, 10 och 17 augusti. 



 

Kulturhuset Multeum
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs
Tfn 0152-296 70

KONTAKT & INFO

www.strangnas.se

För bokning av visning utöver dem 
som nämns i programmet,  
kontakta Strängnäs Gille:  
goransvard34@gmail.com

För övriga frågor, kontakta  
kulturkontoret, Strängnäs kommun: 
kulturproduktion@strangnas.se

För övriga turismfrågor samt  
information om evenemang:  
www.strangnas.se/turism
www.strangnas.se/evenemang

Hitta till kvarnen och Grassa: Från Västerviken ser man upp till kvarnkullen. 
Grassagården finns på vägen upp,  på Kvarngatan 2. 

Café Grassagården 
Öppet varje dag 10-17
27/6-1/8 även torsdagar till kl 22.
www.cafe-grassagarden.se

 


