
MHS Web-Rally 2021 Maj. Bana 9, Södermanland (Strängnäs) 
 

Första kontrollen är vid Strängnäs domkyrka, en stor sevärdhet i sig med återbördade guldregalier och 
en massa annat. Gustav Vasa kröntes till kung här den 6 juni 1523. Och därför firar vi Motorhistoriska 
dagen på det datumet. 
 
Kontroll 1. Kontroll nummer 1finns på parkeringen nedanför kyrkan, intill Storgatan, nära Stora 
Torget. Där finns några informationstavlor om Strängnäs historia med en röd vimpel högst upp. 
Lösenordet är fäst på baksidan av en av dem. Kolla bakom Martin Luther! 
Koordinater: 59.37582, 17.03614 
 

 

 
 
Färdväg vidare. Ta Storgatan uppför backen förbi Stora Torget och fortsätt hela vägen tills den 
svänger vänster och övergår i Eskilstunavägen. Här nära kröken finns en glasskiosk nere vid vattnet 
om det är läge för det. Annars fortsätt uppför Eskilstunavägen och tag höger i andra rondellen in på 
Regementsgatan. Vit skylt säger "Eldsundsviken". 
  Vid gamla regementet kan man välja vägen till höger längs vattnet eller vägen till vänster runt 
regementsbyggnaderna. De går ihop på andra sidan. Strax därefter svänger vägen vänster. Kör man 
rakt hamnar man uppe bland gamla pansarvagnsgarage, numera diverse företag. Av någon anledning 
finns inga skyltar i denna korsning. 
  Det gamla övningsområdet för pansarregementet P10 som vi nu kommer att passera kommer att 
bebyggas med tät stadsbebyggelse de närmaste decennierna. Strängnäs kommer att växa kraftigt och 
området benämns i planeringen "Norra staden". 
  Efter 4 km passeras Vansö kyrka. Fortsätt samma väg! Vid Solö passeras en ganska nybyggd 
"herrgård" på höger sida. Det är mannen bakom företaget Kilenkrysset, Jan Persson, som är 
hemmahörande här, ett företag som har köpt mark runt de flesta motorvägskorsningar i Mälardalen, 
Strängnäs mesta entreprenör och en trevlig prick ovanpå det. 
  Fortsätt samma väg till Fogdö kyrka. Detta är mycket rik jordbruksmark, där den svenska adeln i 
Stockholm hade sina herresäten. Ett säteri är just en adlig sätesgård. En friherre skulle ha minst två 
sätesgårdar och en greve minst tre. Det var lätt att frakta gårdarnas produkter på Mälaren. Rik 
jordbruksmark gjorde det väldigt tätt mellan kyrkorna. 
   
Här vid kyrkans finns: 
Kontroll 2. Fogdö Kyrka. 
Lösenordet är fäst på en av belysningsstolparna på parkeringen, nära de röda husen.  
Koordinater 59.42414, 16.89711 
 

 



Färden fortsätter vidare på samma väg drygt 10 km till Björsund, som passeras på bron och så är vi i 
Eskilstuna kommun. Fortsätt samma väg ytterligare 5 km till nästa kyrka som är Jäder. 
Här finns: 
 
Kontroll 3. Jäders kyrka 
Koordinater  59.41022, 16.69197 
Lösenordet är även här fäst på en av belysningsstolparna på parkeringen 
 

 

 
 
Jäders kyrka är en av traktens ståtligaste och det är inte konstigt. Den uppfördes under direkt ledning 
av Riksföreståndare Axel Oxenstierna. När Gustav II Adolf krigade i Tyskland och när drottning 
Kristina ännu inte var myndig var det Oxenstierna som i praktiken var kung i Sverige. Orsaken var att 
han på den tiden ägde allt från kyrkan till horisonten runt om. Han bodde ofta på sätesgården Fiholm 
som finns i närheten. Under bygget av kyrkan kom han ofta hit och tittade på. På en av höjderna intill 
finns en sten som fungerade som sittplats och där satt han ofta och tittade. Oxenstierna är själv 
begravd i kyrkan. 
  Från kontrollen ta vägen åt vänster direkt vid utfarten från parkeringen. Kör mot Sundbyholm också 
i nästa korsning, strax efter. Efter några kilometer sväng höger mot "Björsund 7". Efter att ha åkte 
genom hästgården Alvesta kommer strax skylten "2 Mora" till vänster. Vägen går igenom Mora by, 
som i dessa trakter är något så ovanligt som en by som inte skiftats, gårdarna ligger tillsammans. 
Innan de stora skiftesreformerna såg det ut på detta sätt. Den sista skiftesreformen skedde 1855. När 
gårdarna flyttades isär byggdes nya hus där just den gårdens åkrar samlades. Jordbruket blev 
effektivare men det är ovanligt med så många äldre hus som i en samlad by som Mora. 
Vägen genom Mora svänger vänster och vi fortsätter ca 1 km och är då framme vid: 
 
Kontroll 4 Sigurdsristningen. 
Koordinater 59.44177, 16.63347 
Lösenordet finns på anlagstavlan vid bilparkeringen, upptill under det lilla taket. 

 

 
 
Passa på att gå upp och studera ristningen. Här har människor för 1000 år sedan försökt berätta något 
för oss. 



  Om ni har fikakorg med finns bänkar och bord uppe på höjden. Annars kan man ta sig vidare genom 
bokskogen till närbelägna Sundbyholm. Ute på udden har ett antal grillplatser anordnats och nere vid 
marinan finns ett fik. Ifall besöket råkar sammanfalla med årets inspelning av "Bonde söker fru", vars 
första avsnitt brukar filmas vid Sundbyholms slott, kanske det finns några överblivna partners - om 
behov av förnyelse i samlivet finns. 
  Efter detta fortsätt vägen från Sundbyholm in mot Eskilstuna. Ca 5 km från Sundbyholm tag höger 
"Torshälla 7". Följ vägen rakt genom Torshälla, förbi torget och ner till ån. Sväng höger på Storgatan, 
men bara en liten bit, tag första avfart upp till vänster upp på Rådhustorget, skaka runt en stund på 
kullerstenarna och leta reda på korsningen Lilla Gatan/Kyrkogatan i hörnet av torget. 
  
Kontroll 5 Torshälla, Korsningen Lilla Gatan och Kyrkogatan 
Lösenordet sitter på ett litet elskåp. 
Koordinater 59.42163, 16.46896 
 

 

 
 
 
Därmed var jakten slut och fri lek tar vid. Missade ni glassen i Strängnäs finns en ny chans om ni åker 
mot centrala Eskilstuna. Halvvägs dit passeras Slagsta med traktens bästa glasskiosk (och möjlighet 
till fika) 3 km bort. 
 
 
Banläggare: Ingemar Lund 076-046 46 54 


