
      Sigtunaortens Samlarförening inbjuder medlemmarna till 

    utflykt till Malmköping lördagen 8/9 2018 

 

Hälsningar från  resekommittén (Ann, Leena och Tuula) genom Bengt Gålnander   

Mycket välkomna till utflykten                                                                                                            

  

                   2018-07-02 

 

Program 
 

07.00   Avresa från Märsta station. Ta med egen fikakorg 
 

10.00-12.00  Bakluckeloppis och besök hos antikhandlare Bohmans Antik 
             

12.00-13.00  Lunchmeny på Hotell Malmköping. 
                        

13.15-15.15  Besök på Strykjärnsmuseét och textilmuseet i hembygdsgården 

                       Halva gruppen går först till Strykjärnsmuseét medan andra halvan 

                       tittar på textilmuseet. Är du inte intresserad av textil finns mycket 

                       annat att se på hembygdsgården. /Se nedanstående info. 
 

15.30-16.00   Fika på hembygdsgården 
 

16.00 Hemresa 

 

Strykjärnsmuseét är Sveriges första med över 700 strykjärn från 24 länder. I slutet 

1800-talet arbetade 17 kvinnor här som finstrykerskor. Där var 4 blankstrykerskor 

som strök skjortbröst, kragar och manschetter. Ett svårt jobb men som också gav något högre lön. 
 

I Malmköping finns också 

- Ett fotomuseum med 20000 foton från Malmköping 

- Länsmansgården som är från 1700-talet 

- Veteranverksta´n 

- Soldatregistret med pärmar med uppgifter om 18000 soldater som verkat i Södermanlands 

   regemente mellan 1682-1901 då allmän värnplikt infördes. 

- En vacker hembygdsgård med flera spännande byggnader. 

- Textilmuseét med över 2500 herr- och damkonfektioner, symaskiner och en stor 

   internationell samling sländor. 
 

I Malmköping har hittats boplatslämningar som visar att trakten var bebodd för 

5000 år sedan. Staden har präglats av regementet och orten är uppvuxen kring 

försvarsmakten som haft verksamhet här 1774 - 1921. Idag har Malmköping 2300 

invånare och är den näst störta tätorten i Flens kommun. 
 

Kostnad för resan med allt inkluderat är 400 kr/medlem. Finns det plats är vänner 

och bekanta välkomna till ett pris av 560 kr/pers. 
 

Anmäl dig till Ann Matsson tel 070 – 420 05 51 senast den 2 september. Tala också om för Ann om 

du önskar vegetarisk mat eller är allergisk emot någon mat. 

Betala till bankgiro 873 - 6191 senast den 2 september. 

OBS! anmälan är bindande. 
 

 

 


