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www.husby-oppunda.se

Välkommen till Husby-Oppunda!

Husby-Oppunda ligger i hjärtat av Sörmland mellan sjöarna Lidsjön
och Långhalsen – där Sörmland är som vackrast. En storslagen bygd
där du finner flera gravfält från järnåldern, tre runstenar och rester av
fem bygdeborgar. Väster om kyrkan finns en av landskapets största
gravhögar. Här kan du känna den svenska historiens närvaro och upp-
leva landskapet genom att cykla i vacker herrgårdsmiljö eller vandra
genom kulturmiljöerna i fyra utmärkta vandringsleder från 5–15 km. 

Husbyvisan
Text: Nils P Svensson

1
Uti denna provins, en liten socken det finns 
Likt en pärla så underbart grann

Husby-Oppunda är, för oss alla så kär
Ja, dess like du ej nånsin fann

Sköna förtjusande…

Ref:
Sköna förtjusande vackra trakt
Ligger du för mina fötter
Ack vad av lycka du mig har bragt
Vandringsman du som nu är trötter
Kom hit till Husby och stanna kvar
Säkert du aldrig det ångrar 
Du blir ung på nytt
Och glädje som flytt
Kommer åter med lyckliga dar

2
Om en söndag du gått, till din kyrka och fått
Höra psalmsång till lov och till tröst

Och sen på kyrktrappan står, mången underbar vår
Sjunger du utur överfyllt bröst

Sköna förtjusande…

3
Om du och någon kväll, står på Eldbergets häll
Som du gjort förr om våren mång gång

Säkert tankarna går, kring de framfarna år
Och du sjunger en tacksamhets sång

Sköna förtjusande…



Vandra & Cykla
Vandra eller cykla i vacker herrgårds-
miljö och ta del av vår spännande 
historia. Här finns 4 utmärkta leder 
i varierande längder från 5–15 km. 
Karta och beskrivning finner ni på 
anslagstavlan vid kyrkan. 
För information och bokning: 
Tel 0155-2108 27
www.husby-oppunda.se

Fiska
Köp fiskekort till Lidsjön.
För information och bokning:
Tel 0155-930 91 (Anders Lundin)
www.husby-oppunda.se
Exklusivt fiskepaket i Långhalsen 
inklusive boende och utrustning.
För information och bokning: 
www.swedenpredatorfishing.com

Hyr en flotte
Hyr din egen flotte i Husbyån. Packa
picknickkorgen och glid sakta nedför
ån. En unik och fantastisk naturupple-
velse! För information och bokning:
www.husby-oppunda.se

Pilbågsskytte
Hyr utrusning och gör en trevlig aktivi-
tet med familj eller vänner på landet.
För information och bokning:
Tel 0155-930 48 (Claes Norberg)
www.husby-oppunda.se

Rosenhanska Magasinet
Rosenhanska Magasinet är en stor fest
och Bröllopslokal på Torps Säteri. 
Förbokade sällskap om minst 20 perso-
ner kan boka bord för lunch alternativt
kaffe med smörgås. Lunchen kan även
kombineras med en vandring runt den
vackra våtmarksleden.
För information och bokning:
Tel 0155-930 41 (Jacqueline Hellsten)
www.rosenhanskamagasinet.se

Butik Lantliv
Hos butik Lantliv på Torps Säteri, kan 
ni dricka kaffe och köpa egentillverkade
träprodukter till heminredning. 
Öppettider: maj– augusti
kl. 11.00–16.00 (lör– sön)
För information:
Tel 0155-931 05 (Berit Johansson)

Dymmelsta Antik
Petri Jörstål renoverar och säljer antika
möbler på Dymmelsta Gård. 
För information och öppettider:
Tel 073-330 32 71, 0155-931 58 
www.dymmelstaantik.se

Boende
I Husby-Oppunda finns många mysiga
och personligt inredda stugor att hyra.
En del med tillgång till egen badplats.
För information och bokning:
www.husby-oppunda.se

Herrgårdsboende
Hyr en egen våning i mangårdsbygg-
naden på Husbygård.
För information och bokning:
Tel 0155-930 91 (Anders Lundin)
www.husby-oppunda.se

Baggetorps vandrarhem
Vackert beläget boende mellan två
sjöar – Båven och Lidsjön. Fiske.
För information och bokning:
Tel 070-695 25 97 (Ing-Marie)
www.baggetorp.se

Tärnö Säteri
Här finns ett av Europas modernaste
mälterier och dessutom eget bränneri.
Tärnö bedriver traditionellt jordbruk, har
uppfödning av hopphästar, bedriver jakt
och fiske, har skog och fastigheter.
För information:
www.tarno.se   www.nilsoscar.se

Husby-Oppunda sockenförening
En aktiv förening som årligen arrang-
erar trevliga familjeaktiviteter. Loppis,
valborg och flottfärder är bara några 
exempel. Läs vårt program på:
www.husby-oppunda.se

Vrena & Husby-Oppunda
hembygdsförening
Hembygdsmuseum för visning. 
www.husby-oppunda.se

Rosenhanska Sällskapet
En ideell förening för ett aktivt kulturliv
på landsbygden. Har gett ut boken 
”Aller nådigste herre”– Sömlands mest
berömda släktsaga. Boken går att köpa
på hemsidan. För information:
www.rosenhanskamagasinet.se

Husby-Oppunda kyrka
Husby-Oppunda kyrka är vår bästa
kyrka för sång och musik med sin fina
kombination av rymd, akustik samt att
alla ser och hör bra. Här ligger den 
berömda släkten Rosenhane begravda.
För guidad visning läs mer på:
www.husby-oppunda.se 
www.stigtomta-vrena.com

Konst & konsthantverk
Ett flertal aktiva konsthantverkare och
konstnärer bor i Husby-Oppunda. 
Se och läs mer på hemsidan:
www.husby-oppunda.se

Bada
Badplats med brygga finns vid Hopen i
sjön Långhalsen i Husby-Oppunda och
vid Sibrokvarn i sjön Båven i Sibro.

Plocka bär & svamp
Skogarna i Husby-Oppunda socken är
rika på bär och svamp. Blåbär finns det
gott om på Husbymalmen.
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Fakta
Husby-Oppunda är en socken i Nyköpings kom-
mun med cirka 300 invånare. Herrgårdslandskap
med jordbruk, gårdar, torp, prästgård, socken-
kyrka och fornlämningar. Orten ligger vackert be-
lägen vid Långhalsen och mitt i socknen går
Husbyån som förbinder Lidsjön med Långhalsen.

www.husby-oppunda.se

Facts
Husby-Oppunda is a parish in the municipality of
Nyköping with approximately 300 inhabitants. 
It is an agricultural region with large mansions and
farms, a church and remains from ancient monu-
ments. It is beautifully situated beside the lake
Långhalsen and through the middle of the parish
goes the stream Husbyån linking lake Lidsjön with
lake Långhalsen.

GPS-position: Lat N 58° 54’ 35” Lon E 16° 45’ 41”
Vandringsleder

1 Öksundleden • • • • • • •
15 km vandrings- och cykelled

2 Våtmarksleden • • • • • • •
5 km vandringsled

3 Skogsleden • • • • • • •
10 km vandrings- och cykelled

4 Fornminnesleden • • • • • • •
7 km vandringsled

Information

5 Husby-Oppunda sockenstuga
6 Torps allé

Sjöar & vattendrag

7 Lidsjön
8 Husbyån
9 Torpfjärden

10 Långhalsen
11 Vadsjön (fågelsjö)

Bad & Vandrarhem

12 Sibro
Badplats vid Båven. Vandrarhem.

13 Hopen
Badplats vid Torpfjärden i Långhalsen.
Brygga, sandstrand och grillplats.

Herrgårdar

14 Torps Säteri
15 Tärnö Säteri
16 Husby Gård
17 Malms Gård
18 Valla Gård

Besöksmål

19 Butik Lantliv
20 Rosenhanska Magasinet
21 Dymmelsta Antik

Sevärdheter

22 Husby Kungshög
23 Husby-Oppunda kyrka
24 Husby-Oppunda prästgård (privat)
25 Tiondelada
26 Ängbacken naturreservat

Fornminne

Fornborg, runstenar, gravfält, skeppssättning
och storhög.

Walking trails

1 Öksund’s trail
15 km walking and cycling trail

2 Wetland trail
5 km walking trail

3 Forrest trail
10 km walking and cycling trail

4 Ancient remain trail
7 km walking trail

Information

5 Husby-Oppunda sockenstuga (parish hall)
6 Torps allé

Lakes & watercourses 

7 Lidsjön
8 Husbyån (stream)
9 Torpfjärden (bay)

10 Långhalsen
11 Vadsjön (bird lake)

Bath & Hostel

12 Sibro
Public bath by lake Båven. Hostel.

13 Hopen
Public bath by Torpfjärden (Långhalsen).
Jetty, small beach and place to grill.

Manors

14 Torps Säteri
15 Tärnö Säteri
16 Husby Gård
17 Malms Gård 
18 Valla Gård

Attractions

19 Butik Lantliv (Farmyard shop)
20 Rosenhanska Magasinet
21 Dymmelsta Antik (Antiques)

Landmarks

22 Husby Kungshög (King’s Mound)
23 Husby-Oppunda church
24 Husby-Oppunda parsonage (private area)
25 Tiondelada
26 Ängbacken nature preserve

Ancient monument

Hill fort, rune stones, burial sites and 
och burial mound.
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