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OMRÅDESGUIDE
Torekällberget – en gång i tiden

Lilltorpet

En gång i tiden
Välkomna till Torekällberget. Här finns ett 50-tal hitflyttade byggnader
omgivna av trädgårdar och hagar med lantrasdjur som berättar om
hur livet levdes i och omkring Södertälje på 1800-talet.

Södertälje på 1860-talet
På 1860-talet levde och arbetade ett par tusen
människor i Södertälje. De bodde i små låga trähus.
Mellan husen låg lummiga trädgårdar omgivna av låga
trädgårdsplank. Stora torget fylldes av folk och vagnar
på marknadsdagar. På bakgårdarna låg fähus och
foderlador. I utkanterna av staden fanns borgarnas
åker- och betesmarker.
Många stadsbor hade djur och odlingar. Samtidigt
var de handlare eller hantverkare. Vanliga yrken var
kopparslagare, skomakare, målare och skräddare.
I staden fanns fem garverier och fler än tio kringel
bagerskor. I socknarna runt staden levde de flesta i
torp och på gårdar. Bönderna levde på att odla sin
mat och att ha lantdjur. Överskottet såldes på torget
i Södertälje och i Stockholm.
Kallbadhuset öppnade 1849. Turismen kom snart
att spela en allt större roll. Fram till 1870-talet var
Ekenbergska vagnfabriken den enda fabriken i
staden. Kanalen var viktig både för handel och
turism. När Södertälje fick järnväg 1860, kom den
att få stor betydelse för staden.

Husen
På Torekällberget finns
17 gårdsmiljöer. Gå in på
gårdarna och in i husen och
upplev museet därifrån. De
flesta gårdarna har trädgårdsmöbler så ät gärna din matsäck
där. I flera av husen finns
inredda hem och verkstäder
som är öppna när handels
boden är öppen. Titta efter
den gröna öppetskylten.

Trädgårdarna
Museets trädgårdar har
hämtat sina förebilder från
1800-talets trädgårdar i
Södertälje och Sörmland.
Några av växterna på
Torekällberget är gamla
sorter insamlade från
trakten. Strosa runt i trädgårdarna och parkerna eller
slå er ner på en bänk
och njut.

Djuren
I hagarna på Torekällberget
kan du möta äldre svenska
djurraser. Här finns bland
annat Gutefår, Bohuskullor,
Ölandshöns, Gotlandsruss,
Linderödssvin och Mellerudskaniner. De påminner
om de djur som förr levde
i trakten, både på landet
och i staden.

Utställningar
Lär dig mer om Södertälje
på 1800-talet i Södertälje
utställningen på Tenngjutartorget. I utställningen
Bondens år får du veta
mer om livet på den sörmländska landsbygden.
I handelsbodshuset finns
flera utställningar.

Köpa och äta
För den som vill fika finns
två caféer och ett bageri i
stadskvarteren. Bageriet säljer
äkta Södertäljekringlor.
I vår Handelsbod och musei
butik kan du köpa allt från
sockertoppar till leksaker,
hantverk och fårskinnsfällar
från museets egna får. I stadskvarteren finns även ett kruk
makeri och en hantverksbutik.

Kul för barnen
Lilltorpet: Lek torparliv, hoppa
i halmen, lyssna på saga och
klappa fåren i klapphagen.
Öppen maj–sep.
Ponnyridning och mat- och
pratrunda till djuren:
Se anslagstavlor för tider.
Lillboden: Lek handelsbod i
handelsbodens lekrum och
pyssla i pysselrummet. Öppet
när handelsboden är öppen.

Öppet 365 dagar
om året
Fritt inträde, utom vid
vissa evenemang.
LANDET MED DJUREN

året runt kl. 10–16.
STADEN MED AFFÄRER, CAFÉER,
MUSEIMILJÖER OCH HANDELSBOD

se öppettider på hemsidan.
MER INFORMATION/BOKNING:

www.torekallberget.se
Tel: 08-523 014 22
torekallberget@sodertalje.se
Torekällberget
Området är bilfritt. Förbjudet att
grilla. Hundar måste vara kopplade.

