
   

 

Natur- och kulturvandring runt Ängsö 

 

Vår färd från Bålsta till Ängsö den 5 juli 2016 bjöd på en del mycket fina vägar 

som troligen inte alla hade provat förut. Väl framme beundrade de 26 SPFarna 

inte bara slottet utan också alla de sommarjobbande ungdomarna som med 

allehanda verktyg rensade grusgångarna runt slottet.  

En stor mängd 

historia fick vi oss till 

livs om slottet innan vi 

besökte kyrkan. Väl 

inne i kyrkan stiftade 

vi bekantskap med 

flera spöken och en 

krympling.  

Mest hårresande var 

nog spökhistorien om 

änkan Bååt. 
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Vi fick också höra talas om Karl 

XII häst, Brandklipparen, som 

efter en orolig natt med blixt och 

åska sprang rakt in i stenmuren 

vid kyrkan och föll död ned. 

Hästen hade överlevt kungen med 

22 år! 

 

Väl ute ur kyrkan började den egentliga vandringen med att först bese den fina 

gravstenen som hunden Cottilion fick av Eva Sophia von Fersens (1757-1816) vid 

sin plötsliga död i slottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klockan gick och elvakaffet intogs lite sent men vid en fantastisk plats vid 

Mälaren. 

Vandringen fortsatte och efter cirka 5 km nådde vi vårt lunchställe. Sista biten 

till Fiskarhustruns Café i Skurusund var en riktigt fin ”landsväg” som den ser ut 

på sommaren. 

Viss köbildning uppstod i dörren till caféet när merparten av oss beställde de 

goda räksmörgåsarna som de är kända för. 

En del passade på att införskaffa färsk, rökt eller fryst fisk från Ängsö-

fiskarens butik innan vandringen fortsatte och vi lyckades se en hel del 

nattvioler.  



Vi såg en hel del blåbärsris 

under vandringen mot caféet 

men mycket få blåbär. Helt 

annat var det på den östra 

sidan av Ängsö. Det var som 

att komma in i en riktig 

blåbärsskog och ibland så 

såg man bara ”rumpor” i 

skogen. De fick blå tungor! 

 

 

Strax vid sidan av den 

långa gången ut till fågel-

tornet hittade vi en mysig 

plats för vårt sena efter-

middagsfika. Klockan var 

nog närmare 5! 

 

 

Efter kaffet var det bara cirka 800 m till parkeringen. Vissa tänkte starkt på 

morgondagens golfrunda och stretchade ordentligt. PS Bilen rörde sig ej! 

 

  

  

 

 

 

 

 

Enligt Anders GPS hade vi avverkat 10,2 km under trevlig samvaro med fin 

vandring, gott kaffe, en välsmakande lunch och en stor skopa kultur! 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 


