
LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD
UPPLEV

Rundresa för dig med 
bil, mc eller cykel



Norrköping - Söderköping 
Sankt Anna & Arkösunds skärgård 

Vikbolandet

Gamla Ettan, Norrköping

Drothemskvarteren, 
Söderköping

Landsbygden

Skärgård
Stegeborgs Slottsruin

I denna folder har vi tagit fram ett turförslag med tidsschema för en dagsresa med mc, 
cykel eller bil i Östgötsk landsbygd. Vi ger gärna förslag på övernattningsalternativ för er 
som vill följa resan med cykel. Med hjälp av vägbeskrivningen i texten, översiktskartan samt 
teckenförklaringen/koordinater under rubriken ”Tidsplan” kan du lätt gå in och hitta de 
olika smultronställena på Östgötakartan och lägga upp din egen paketresa.

Vi ger dig en kortfattad beskrivning av varje besöksmål samt en kontaktperson med 
telefonnummer som man alltid ringer upp i förväg. Detta samtal ger dig möjlighet att 
kontrollera aktuella öppettider, förboka visning eller se tillgång av försäljningsprodukter.

Att på ett rättvist sätt välja ut och kommentera alla besöksmål i Norrköping-Söderköping-
Sankt Anna - Vikbolandet är svårt, men här återges ett axplock av allt det fina som 
bygden har att erbjuda.
 
För kompletterande upplysningar av besöksmål som vi inte har berört i denna folder ber 
vi er vänligen kontakta turistbyråerna, se sista sidan. Hela arbetet med bilrundresan är 
framtaget i ett samarbete mellan Upplev Norrköping AB och Söderköpings Turistbyrå.

Rundturen går genom en mycket vacker lantbruksbygd med skärgårdsinslag. 
Under resan kommer ni att uppleva underbar natur, minnesmärken i vårt kulturarv och 
intressanta personligheter. Här finns även möjligheter att både bo och äta i lantlig miljö, 
samt besöka trevliga hantverksgårdar som erbjuder produkter från egna gårdsbutiker.
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Upplev Norrköping!
 Resan börjar i Norrköping - en av Sveriges 

större städer. Staden präglas av ett välbevarat och 
unikt  Industrilandskap där de gula karaktäristiska 
byggnaderna ger en atmosfär från förr. Norrköping 
utmärker sig  även med många fina park- och 
blomstermiljöer som inramar den vackra 
stadsbilden. Att ta en rundtur med de populära 
spårvagnarna är ett bra sätt att lära känna staden!

Runstenar, kanalslussar och smide 
Tag Arkösundsvägen, väg 209 ca 2 km, tag höger  
genom Ljunga samhälle och fortsätt ytterligare 
ca 2 km fram till Furingstad. Tag höger upp mot 
Furingstad  kyrka - skyltat  ”Konstsmide”, parkera 
på vänster sida. Smide & Hemslöjd  har bl.a. 
försäljning av konstsmide, handblåst glas och 
keramik. 

Här vid Furingstad kyrka finns historiskt intressanta fornlämningar och runstenar att 
beskåda. Furingstad kyrkas äldsta delar är från 1500-talet. I området vid kyrkan finns 
fem runstenar från 1100-talet, information finns vid stenarna. Skålgropar och även s.k. 
älvkvarnar från järnåldern finns på området. Efter besöket fortsätter ni vägen ca 4 km 
fram till Tåby. Åk rakt fram i korsningen riktning mot Mem. Efter ca 7 km nås Mem - Göta 
kanals första sluss på östsidan. I det vackra Kanalmagasinet i Mem finns café, butik och 
vandrarhem. Titta gärna på en slussning innan färden fortsätter samma väg tillbaka upp till 
Tåbykorset. Tag vänster, riktning mot Söderköping 6 km.

Söderköping är   en  småstadsidyll  med
historien levande i trånga gränder, kuller-
stensgator och låga hus. Staden har 
bevarat mycket av sin medeltida 
karaktär, med t.ex. låg träbebyggelse 
och i Drothemskvarteren finns flera 
äldre hus, varav ett par från 1700-talet.  
Vid Göta Kanals gästhamn med det stora 
Ramunderberget bakom, sjuder det av liv 
under sommaren. I de gamla magasinen är 
det  utställningar och försäljning av hant-
verk.  Här kan man se båtar slussas, besöka 
restauranger och caféer, shoppa i butiker 
eller göra ett besök på Smultronstället, 
Nordens största glassrestaurang. 

Drottninggatan
Norrköping
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Kanalhamnen 
Söderköping

Rundturståget 
Söderköping



Fortsätt E22 söderut 2 km, tag vänster efter Skönberga kyrka vid skylt S:t Anna. Ni är 
nu på väg 210. Fortsätt 15 km till Hösterum, sväng vänster vid Hösterum mot S:t Anna 
och Tyrislöt. Efter 2 km vid Nartorp kommer ni till Nartorps gamla gruva. Här finns en 
infotavla som levandegör  gruvan.

För att fortsätta resan, åk samma väg tillbaka till väg 210 och tag höger riktning mot  
S:t Anna. Efter 10 km kommer ni att på höger sida se S:t Anna kyrkby – stanna gärna 
också till och titta in i S:t Anna gamla kyrka, på vänster sida som är ett medeltida kapell och 
har en omgivning som ger ett fridfullt intryck. Färden går vidare och efter ca 3 km passeras 
det privatägda 1700-tals slottet Thorönsborgs slott som ligger vackert vid vattnet. 

Kör ytterligare 2 km och ni kommer upp på Lagnöbron, som förbinder fastlandet med 
Norra Finnö. Här ges en fantastisk utsikt över delar av S:t Anna skärgård som består av 
tusentals större och mindre öar med vacker natur och spännande båtturer. Den sträcker sig 
från Aspöja i norr till Södra Finnö i söder. Fortsätt 2 km fram till S:t Anna Turiststuga på 
Gränsö. Här finns information om skärgården, tips på boenden, var man kan äta och vilka 
sevärdheter som finns.

Är ni badsugna? Då kan ni välja att följa skyltningen mot Sandens by och kanske ta ett dopp 
vid Källbuktens badplats. 

För att fortsätta resan med eller utan badpaus, följ väg 210 mot Tyrislöt. Väl framme i 
Tyrislöt finns fina möjligheter till båtturer i skärgården. Under sommaren avgår dagligen 
båtturer med bl a Skärgårdslinjen härifrån. Kontakta gärna Söderköpings turistbyrå för mer 
information. Vill du hellre bege dig ut på vattnet på egen hand finns här möjligheter att hyra 
kajaker. Från hamnen kan man åka till det levande fiskesamhället Harstena. I anslutning till 
campingplatsen ligger Sankt Anna Skärgårdsmuseum. Besök gärna det fina museet som 
har öppet hela sommaren och drivs av ideella krafter som berättar om hur livet levdes på 
öarna för länge sedan.
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S:t Anna skärgård



Färden går åter tillbaka in mot fastlandet, efter 7 km från Lagnöbron svänger man höger 
mot Bottna/Stegeborg. Fortsätt 3 km fram till Bottna och mitt i byn tag vänster vid skylt 
”Konst-Hantverk”. Åk grusvägen 300 m till dess slut och då är ni framme vid Konst-
Hantverk-Café med Galleri Eken. Här ges utställning och försäljning av olika konstnärers 
och hantverkares alster. Är ni kaffesugna så kan man slå sig ner i det mysiga caféet för en 
god kopp kaffe och hembakat bröd i naturskön miljö.

Fortsätt bilresan i riktning mot Stegeborg. Efter 6 km vid T-korsningen, håller ni höger 
skyltat ”Slottsruin 2 km”. På vänster sida passeras Stegeborgs slott som är ett privatägt slott 
från 1806. Under de 2 km fram till slottsruinen skymtas på vänster sida Skällviks kyrka - en 
vacker kyrka med anor från 1300-talet. På vänster sida ligger Stegeborgs Trädgårdshotell 
som under sommaren har en liten herrgårdsbutik och café. Här går även att hyra cykel för 
den som vill utforska omgivningarna ytterligare. Stegeborgs Slottsruin - med anor från 
1200-talet ligger naturskönt belägen på en liten ö i Slätbaken nära inloppet till Göta Kanal. 
Under 1500-talet hade slottet sin storhetstid och var kungligt slott fram till 1600-talet. För 
den trädgårdsintresserade finns här en örtagård som anlades 1988. Man kan på egen hand 
vandra runt i omgivningarna och känna kulturens vingslag.

Lunch och aktiviteter
I det här skedet av resan passar det 
bra att ge förslag på lunchmöjligheter. 
I anslutning till slottsruinen finns 
en restaurang i båthamnen och på 
andra sidan viken finns ytterligare en 
restaurang med utsikt över vattnet. 

Stegeborgs Hamnkrog - är en 
skärgårdskrog som under sommartid 
har en stor uteservering och vid regn
dukar man upp i den rikt dekorerade krogen med brasa och bar. En mycket omtyckt 
”kvarterskrog”! 

Ett annat mycket trevligt lunchalternativ 
är Stegeborgsgården. För att komma dit, 
tar ni den kostnadsfria linfärjan ”Elvira” 
över till Vikbolandssidan. Prova gärna 
Stegeborgsgårdens specialitet stekt 
Slätbaken-strömming med äkta potatismos. 
Innan man lämnar Stegeborg så kan den 
badsugna ta sig ett dopp vid badplatsen 
nedanför Stegeborgsgården. För den leklystne 
finns en hinderbana på Stegeborgsgården som 
är öppen för alla.

Stegeborgs hamnkrog/ 
slottsruin

Stegeborgsgården
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Från odling till fisk 
Rundresan fortsätter på det vi kallar ”gamla Arkösundsvägen”. Efter 11,5 km kommer 
ni fram till Rönökorset. Om ni önskar handla lax, sväng vänster i korsningen skyltat 
”Norrköping 44 km”, följ vägen ca 200 meter fram till skylt ”Rökt lax”, tag vänster upp till 
gården som driver Lilla Rimmö Fiskeodling - ring alltid innan och gör din beställning. 

På väg mot världens ände
Framme vid T-korsningen, följ  asfaltsvägen 209 åt höger med riktning mot Arkösund, ett 
litet fiskesamhälle vid havet. 

Här sjuder av liv på sommaren och service finns att få för såväl båt- som bilturisten. 
Tag ett dopp från de inbjudande ”badholmarna”, ät en glass och njut av det vackra 
skärgårdsliv som omger Arkösund. Arkösund har även friluftsteater, hantverksbodar,  
båt- och kajakturer samt två segelsällskap som anordnar regattor.  

Under sommartid ges nästan varje kväll underhållning och dans på skärgårdshotellet 
Arkösund. Världens ände är namnet på en av samhällets vägar, kantad av gamla 
fabrikörsvillor och nybyggda sommarhus.
 
Hantverksshopping 
Besök gärna keramikern Marie 
Söderholm som driver Arkösunds 
Krukmakeri. Här ges möjlighet att 
se tillverkningen samt att handla 
med sig ett keramiskt minne från 
utflykten. Östgötafatet som Marie 
tillverkar, blev utnämnt som 2003-
års Östgötska hantverk. 

Krukmakeriet ligger på Fyrvägen 
24, som börjar alldeles till vänster 
om affären ”Arkö Livs”. Följ 
Fyrvägen 700 meter och när vägen 
delar sig, tag vägen rakt fram och 
följ skyltning ”Krukmakeri”. När 
du kommer fram till varvet, vattnet 
och båtarna så ligger Krukmakeriet 
(ett rött hus med en glasutbyggnad) 
rakt fram. 

Välkomna att titta in! 
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Östgötafatet

Skärgårdshamnen, Arkösund



Bland kobbar och skär
Upplev Östergötlands skärgård. Med 
Skärgårdslinjen finns möjlighet att 
båtluffa i Arkösunds, Sankt Annas och 
Gryts vackra skärgårdar. Ni kan boka 
boende på ett antal öar som finns längs 
rutten eller välja att ta båten tillbaka samma dag. Daglig turslista finns. Kontakta gärna 
turistbyrån i Norrköping eller Söderköping för mer information. Välkomna ombord! 

Smultronställen 
Resan fortsätter på väg 209 med riktning mot Norrköping. Åk ca 10 km, sväng vänster 
vid skylt Mönnerum. Åk ca 2 km och ni är framme i Mönnerum och Margaretas 
museum. Här finns en privat samling av äldre bruksföremål, porslin och även 
loppmarknad. Margareta ordnar kaffe och hembakt bröd för den fikasugna.

Åk tillbaka till väg 209, riktning Norrköping. Efter ca 13 km, tag vänster vid skylt ”Rönö”. 
Följ vägen ca 3 km fram till skyltning mot ”Dalmyra Gruvor”, följ skyltning fram till 
parkeringsplatser. Vid Dalmyra Gruvor bröts malm fram till 1910 och ett 60-tal anställda 
med familjer bodde på området. Idag finns resterna kvar av vad som en gång var en livlig 
gruvdrift. För att komma till gruvorna går resan över vatten, en flotte från sundet mellan 
Dalmyrasjön och Dammen. Tag gärna med en fikakorg över till gruvorna!
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Vill ni se en stjärna? 
Åk vidare mot väg 209 och Norrköping. Åk ca 300 m mot 
Norrköping, sväng höger vid skylt Bygdegård. Åk ca 500 m, 
bygdegården ligger på vänster sida. Ni är nu framme vid  
Zarah Leander museet. I museet finner du bl.a. de samlingar 
om och av Zarah som Birgitte Pettersson, Zarahs sekreterare 
och goda vän, samlat under alla år. Samlingarna består av 
bilder, pressklipp, skivor, kläder, möbler och kuriosa från 
Zarahs privata och offentliga liv.  

Stoppar strutsen huvudet i sanden?
Färden fortsätter sedan samma väg tillbaka upp till väg 209 
med riktning mot Norrköping. Efter ca 500 m tag vänster vid 
skylt ”Häradshammar 1” riktning mot Östra Ny, efter 3,5 km 
tag vänster mot Vånga, skyltning ”Gårdsbutik”.Vägen delar sig 
snart, håll höger och följ den vägen ca 2 km fram till Vånga gård, 
sväng vänster vid vägdelningen och följ vägen fram till dess slut. 
Ni är nu framme vid Vikbolands Struts. Här ges visning av 
strutsarna samt försäljning av strutsprodukter såsom strutsskinn, 
ljuslyktor, lampor av strutsägg samt kött och charkprodukter av 
nöt och struts. Är ni sugna på en strutsmacka, grillad struts eller 
kanske en fika? Ring och beställ i förväg. 

Återvänd till väg 209 riktning Norrköping och efter 3,8 km tag 
höger vid skylt ”Mauritzbergs slott” och åk de 8 km fram till 
slottet. 

Bråvikens pärla
Mauritzbergs Slott – slottets historia går tillbaka till 1500-
talet och ligger mycket vackert på en klippa vid Bråvikens södra 
strand. Mauritzbergs slott är uppkallat efter Mauritz Birgersson 
Grip, ättling till Sveriges största jordägare genom alla tider. 
Mauritzbergs Slott med tillhörande park och sitt betagande läge 
är en plats för dig som vill njuta av lugn, avskildhet och vacker 
natur.

Under sommarmånaderna finns det mycket att göra på Mauritz-
berg. Du kan bland annat besöka restaurangen och sommar-
terassen. Från 2009 erbjuder man golfspel på en egen privat 
18-hålsbana.

Vikbolands Struts

Mauritzbergs Slott

Zarah Leanaders museum



En resa tillbaka i tiden
Åk tillbaka till väg 209 och korsa vägen. Följ 
Bossgårdsvägen på höger sida om samhället 
Östra Husby, riktning mot Söderköping. 
Efter 8,5 km (Kuddby kyrka på vänster sida) 
tag vänster in på vägen skyltat ”Stegeborg/
Skamby golfbana”. Passera kyrkan, precis 
nedanför kyrkan sväng vänster in på gården 
och ni har kommit fram till Björkekinds 
hembygdsmuseum. 

Byggnaden är i tre olika våningsplan och på de olika våningarna hittar ni en skolsal från 
förra sekelskiftet, ett arbetsrum med samlingar från författarinnan och föreläsaren Rut 
Wallensten-Jäger och en utställning om olika redskap från sekelskiftet, som användes i 
lantbrukshemmen runt om på Vikbolandet. 

Resans avslutande sötma
Åk samma väg tillbaka riktning mot Östra 
Husby. Efter 4,5 km tag vänster in på väg 
skyltat ”Östra Stenby”. Åk 3 km och korsa 
Arkösundsvägen. Efter 900 meter tag höger 
mot Östra Stenby kyrka. Ca 200 meter i 
uppförsbacken ser man en skylt ”Honung 
till Salu” och då är ni framme vid Stenby 
Bigård. 

Här kan man få en visning av biodlingen som 
består av ca 10 samhällen. Gården odlar
sina egna drottningar och man lägger 
största vikt vid egenskaperna fromhet, 
svärmtröghet och samlariver. Om man så önskar, ges tillfälle att handla honung och andra 
produkter från biodlingen. Stenby Bigård är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund, 
en intresseorganisation för landets biodlare.

Tag samma väg tillbaka till väg 209, håll höger och fortsätt åter till Norrköping alternativt 
Söderköping beroende på var ni startade er bilrundresa.

Björkekinds hembygdsmuseum

TREVLIG RESA!
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00 minuter Norrköping (J5) - Staden med det välbevarade Industrilandskapet! 
 Info: Turistbyrån 011-15 50 00, www.upplev.norrkoping.se
10 minuter   Smide & Hemslöjd (K6 N) - Försäljning av hantverk.
 Info: Eva Andersson, 011-34 06 82, 34 03 59
 Furingstad Kyrka (K6 N) - Fornlämningar. 
 Info: Kuddby Pastorat, 011-34 02 64 
15 minuter Mem (K6 S) - Göta kanal sluss. Café och butik.
 Info: Kanalmagasinet i Mem, 0121-270 45
15 minuter Söderköping (K6 SV) - Den idylliska lilla staden vid Göta Kanal!
 Info: Turistbyrån 0121-181 60, www.soderkoping.se
25 minuter Nartorps gamla gruva (L7 S) 
10 minuter S:t Anna Kyrkby (L8 NO) - S:t Anna gamla kyrka är ett medeltida kapell 

som är väl värt ett besök.
 Info: 0121- 514 88, www.sanktanna.com  

Passera över bron som förbinder fastlandet med Norra Finnö. 

15 minuter Turiststugan Gränsö (M8 NO) - Här kan du handla hantverk från lokala 
hantverkare eller något från Presentshopen. 

 Info: 0121- 514 88, www.sanktanna.com
10 minuter Tyrislöt - Sankt Anna Skärgårdsmuseum (N8 NV) 
 Info: 0121- 520 29, 501 21, www.sanktanna.com
 Sankt Anna Kajakuthyrning
 Info: 0121-520 27, 0708-23 46 37
20 minuter Konst-Hantverk-Café med Galleri Eken (L7SO). Olika konstnärers och 

hantverkares alster. Café med hembakat bröd. 
 Info: Lena och Hans Hedlund, 0121- 400 61, www.konst-hantverk.com
10 minuter  Stegeborgs Slottsruin (L7 NO) - Besök på egen hand slottsruinen. 
 Info: Britt Danielsson, 0121- 420 01, www.stegeborg.se
0 minuter Lunchförslag 
 Stegeborgs Hamnkrog - Förbokning: 0121-420 02, www.stegeborg.se
 Stegeborgs Gården - Förbokning: 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.nu
 Stegeborgs Trädgårdshotell - Förbokning: 0121-120 01, 
 www.stegeborg.se/hotell
15 minuter Lilla Rimmö Fiskeodling (M7 NV) - Här kan du köpa lax med förbehåll 
 på säsong och tillgång.  
 Info: Kalle Wastesson, 0125-133 24, 0708-13 32 40
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Informera dig alltid innan ankomst om  
gällande, aktuella öppetider och förbokning av visning!

 
Restider som anger cirka tider mellan resmålen samt förbokningstelefonnummer.  

För dig som vill övernatta kan vi erbjuda många olika övernattningsmöjligheter, kontakta turistbyrån.



25 minuter Arkösund (N6 NV) - Fisksamhälle med hantverk och keramikförsäljning, fina 
badmöjligheter samt skärgårdshotell, restauranger och caféer.

 Arkösunds Intresseförening: www.upplevarkosund.se
 Arkösunds hotell, 0125-200 17, www.arkosundshotell.se

Skärgårdslinjen, www.skargardslinjen.com
 Arkösunds Krukmakeri - Är medlem i blås & knåda
 Alla besök välkomnas varmt efter överenskommelse per telefon.
 Info: Marie Söderholm, 0125-205 29,  marie@arkosundskrukmakeri.se, 

www.arkosundskrukmakeri.se
15 minuter Margaretas museum (M6 S) - Utställning av äldre bruksföremål och 

porslin, loppmarknad. Kaffe och hembakt bröd. 
Info: Margareta Pettersson, 0125-310 40

15 minuter Dalmyra Gruvor (L6 O) - Informationsplats, linfärja och unikt vindskydd.
  Info: Rune Hällström 0125-302 17
10 minuter Zarah Leander museet (L6 NO) - Utställning av bilder, kläder, skivor m.m.

Info: Lars-Olof  Johansson, 0125-507 45, www.zarahleander.se
5 minuter Vikbolands Struts (L6 NO) - Visning av strutsanläggningen och försäljning 

av strutsprodukter, samt förfriskningar mot förbokning. 
  Info: Niclas Nordqvist, 0125-100 29, 070-740 11 53, www.vikbolandsstruts.se
20 minuter Mauritzbergs Slott (L5 NO) - med anor från medeltiden. Utställningar, 

restaurang och café. 
 Info: 0125- 501 00, www.mauritzberg.se
20 minuter Björkekinds hembygdsmuseum (L6 NO) - Visning av utställningen.
  Info: Ingegerd Nilsson, 0125-401 66
10 minuter Stenby Bigård, Östra Stenby. (L6 NO) - Visning och försäljning av 

honungsprodukter. 
  Info: Lars-Göran Arvidsson, 011-34 40 28, 070-695 68 05, 
  www.stenby-bigard.korsbarsbacken.se
15 minuter Åter Norrköping.
10 minuter Åter Söderköping. 

1. Norrköping (J5)
2. Smide & Hemslöjd, Furingstad kyrka (K6 N)
3. Mem (K6 S)
4. Söderköping (K6 SV)
5. S:t Anna Kyrkby (L8 NO)
6. Gränsö - Turiststugan (M8 NO)
7. Tyrislöt - Skärgårdsmuseum (N8 NV)
8. Konst-Hantverk-Café 
    med Galleri Eken (L7 SO)
9. Stegeborgs Slottsruin (L7 NO)
10. Hamnkrogen (L7 N)

Östgötakartan (som hämtas på turistbyrån) används som grund till rundturen.  
Kom ihåg att ta med kartan när ni gör en rundresa.  

11. Stegeborgsgården (L7 N)
12. Lilla Rimmö Fiskeodling (M7 NV)
13. Arkösund (N6 NV) 
14. Margaretas museum (M6 S)
15. Dalmyra Gruvor (L6 O)
16. Zarah Leander museet (L6 NO)
17. Vikbolands Struts (L6 NO)
18. Mauritzbergs Slott (L5 NO)
19. Björkekinds hembygdsmuseum (L6 NO)
20. Östra Stenby Bigård (L6 NO)
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar



Söderköpings Turistbyrå
Stinsen vid E22, 614 80 Söderköping

Tel: 0121-181 60 Fax 0121-185 81
E-post: turistbyran@soderkoping.se

Hemsida: www.soderkoping.se

Upplev Norrköping
Holmentornet, Dalsgatan 9, 601 81 Norrköping

Tel: 011-15 50 00 Fax: 011-15 50 74
E-post: turistbyran@norrkoping.se

Hemsida: www.upplev.norrkoping.se
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