Så hittar du till natur och kultur
5 Sandhagen
Ströva i en riktig gammelskog! Förr i tiden var en
stor del av norra Skohalvön täckt av skog med flerhundraåriga tallar, där boskapen betade fritt. En liten
rest av den forna naturskogen finns kvar i Sandhagen.
De flesta träden är 100–150 år, men det finns riktiga
bjässar som är över 300 år gamla! Sådana grova träd
är ofta boträd för rovfåglar och hackspettar.
Sandhagen Wander through truly ancient forest! Long ago,
much of the northern Sko peninsula was forested, and livestock
grazed freely among giant pines that were hundreds of years
old. A little bit of that ancient forest is preserved in Sandhagen.
Most of the trees are 100–150 years old, but a few have lived
over three centuries! These giant trees are often nesting sites for
birds of prey and woodpeckers.

1 Arnöhuvud
Lättvandrade stigar slingrar genom reservatets omväxlande skogsnatur. En kortare tur leder till vattenbrynet. För den som siktar högre erbjuds en vandring
på rullstensåsens rygg med vyer nerför branter och
långt över Mälarlandskapet. På åsens högsta punkt
reser sig ett mäktigt gravröse från bronsåldern, en
tid då landskapet fortfarande var en skärgård. Slå dig
ner för en fikapaus och spana ut över fjärden efter
havsörn och fiskgjuse.

Sandhagens
naturreservat

Easy walking paths wind through the richly varied woodlands of the nature reserve. A shorter trail leads to the water’s edge. If you’re more ambitious, you can hike along the
esker ridge overlooking steep rocky slopes and sweeping
views of the Lake Mälaren landscape. At the highest point
on the ridge is a mighty grave mound from the Bronze Age
– when this region was still an archipelago. Take a coffee
break and watch for white-tailed eagle and osprey flying
over the bay.
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Stenbyggda vallar på ett bergkrön är tydliga spår
efter en fornborg från järnåldern. Läget är strategiskt
valt, invid och mellan vatten- och landvägar men en
bit ifrån den dåtida bebyggelsen. Vallarna fungerade
som fundament för palissader och bröstvärn av trä.
Borgen gav skydd åt folk och fä i oroliga tider. Det
öppna utrymmet inne i borgen var så pass stort att
man kunde stanna tills faran var över.
Lugneborgen Fortress Ruins Stone ramparts on the crest of
a hill are a clear sign of an ancient Iron-Age fortress. The location is strategic – close to both water and roads, but somewhat
removed from the nearby settlement. The ramparts served as
a foundation for wooden palisades and parapets. The fortress
protected people and livestock in troubled times. The open area
inside was big enough for people to stay until the danger subsided.
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På en liten höjd ligger den fantasieggande ruinen av
Skohalvöns äldsta stenkyrka. De välbevarade murarna
ger en tydlig bild av 1100-talskyrkans planläggning.
Vid en arkeologisk utgrävning upptäcktes att kyrkan
var byggd på ett gammalt gravfält. Gravgåvorna visar
att det redan på järnåldern bodde en stormannaätt
här. Kanske var det deras ättlingar som flera generationer senare lät bygga kyrkan över den hedniska ättebacken.
Flasta Church Ruins The ruins of the oldest stone church on
the Sko peninsula, up on a hilltop, fire the imagination. The wellpreserved walls give a clear image of the layout of the 12th-century church. An archaeological dig found that the church was
built on an ancient grave field, indicating that a powerful family lived here as far back as the Iron Age. Perhaps the church was
erected by their descendents over the ancient family plot.
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3 Sandviksåsen
Följ med på upptäcktsfärd högt upp på rullstensåsen
och längs med Mälarens vatten. En vandringsslinga följer
åsens krön. På väg nedför åsbranten syns flera terrassliknande avsatser. Det är så kallade fornstrandlinjer
som visar var vattennivån legat i olika tidsperioder.
Strandbrynet kantas av gamla träd, många ihåliga
eller omkullvälta – ett riktigt paradis för allehanda
småkryp och fåglar.
Sandviksåsen Ridge Go exploring high atop the esker
ridge and along the waters of Lake Mälaren. One trail follows the crown of the ridge. All along the steep slope are
several terrace-like ledges, which are actually former shorelines showing the water levels in different eras. Old trees
line the edge of the modern shore, many hollow or fallen
– a paradise for all kinds of bugs and birds.
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Välkommen att besöka stormaktstiden! Skoklosters
slott är ett luxuöst 1600-talspalats av europeiskt snitt.
Byggherren Carl Gustaf Wrangel siktade högt, endast
det bästa var gott nog. Här finns fantastiska interiörer,
konstskatter och tusentals märkliga ting. Efter en tur i
slottet inbjuder den vidsträckta parken till såväl promenader i lindalléerna som picknick i gröngräset.
Skokloster Castle Step back into the Golden Era of Sweden
as a world power! Skokloster Castle is a luxurious 17th-century
palace with a European air. Its builder, Carl Gustaf Wrangel, had
big dreams – only the best would do. The castle’s incredible interiors, art treasures and thousands of unusual objects delight
visitors. After touring the castle, you can roam through the
giant park, stroll down the tree-lined roads or have a picnic on
the lawns.

