
Tisdag 16 maj 
Tullgarns slott, Trosa och Ytterjärna kyrka 

  

Varmt välkommen till en härlig vårutflykt i det fagra Sörmland. Auktoriserade guiden Linnéa 
Sallay guidar oss på vår väg söderut. Vi börjar dagen med förmiddagskaffe och smörgås 
(allting ekologiskt förstås!) på Antroposofernas Kulturhus i Ytterjärna. Vi färdas vidare längs 
med den vackra ”Gröna Kusten – Utflyktsvägen” och ankommer Tullgarns Slott, som ligger 
naturskönt invid en havsvik. Tullgarn förknippas med kung Gustaf V och drottning Victoria, 
som tillbringade somrarna här i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Men slottet 
har varit ett kungligt lustslott sedan 1770-talet då staten överlämnade Tullgarn till hertig 
Fredrik Adolf – bror till Gustav III. Här finns en stilblandning av rokoko, gustavianskt och 
viktorianskt. Vi får en guidad visning av Tullgarn och kan beskåda hertigens inredningar, som 
tillhör vårt lands förnämsta. 

Sedan är det dags att bege sig till den pittoreska pärlan Trosa med sin låga trähusbebyggelse. 
På Trosa Stadshotell äter vi en god lunch. Här sitter vi i den gamla matsalen med utsikt över 
torget. 
 
En av Sörmlands vackraste kyrkor är Ytterjärna kyrka som ligger på en kulle invid 
Järnafjärden. Kyrkan har en historia från 1100-talet och medeltida kalkmålningar. Här finns 
många minnen från de adelssläkter som bebott olika gårdar i socknen. Linnéa Sallay bjuder 
oss på vacker sång & fiolspel. En a capella- konsert inspirerad av dagens historiska tema och 
årstiden. 
 
Innan färden går hemåt, stannar vi till vid Saltå Kvarn. Här finns ett stort sortiment av 
ekologiska produkter - mjöl, flingor, gryn, müsli, bönor, linser, pasta, ris, nötter, frukt, juice 
och mycket mer… 
 
Linnéa Sallay - sångerska/violinist - auktoriserad Stockholmsguide 
Linnéa är en mycket uppskattad reseledare och guide sedan drygt 20 år. Hon är känd för att 
skapa en härlig gemenskap samtidigt som hon delar med sig av intressant historik. Linnéa är 
i grunden operasångerska. Numera uppträder Linnéa inom fler musikgenrer, gärna 
tillsammans med sin fiol. Hon är även verksam som reseproducent, arrangör av dagsturer 
och därtill auktoriserad stockholmsguide. 
 
Produktion: Linnéa Sallay 


