
	

	

			

Stora Sundby slott ur Sueciaverket av Erik Dahlberg 
	
En kort presentation av Stora Sundby slott 
Stora Sundby är ett slott och en jordegendom belägna vid Hjälmaren i när-
heten av Alberga i Eskilstuna kommun och Öja socken i Södermanland. 
Sitt nuvarande utseende som liknar en riddarborg fick slottet vid en genom-
gripande omdaning under 1830- och 1840-talen, då det ägdes av greve 
Carl De Geer - ur Wkipedia. 
 
I skriften ”Stormännens Rekarne” skriver Torshälla Nyby Historiska Säll-
skap om Stora Sundby och Rossviks långa historia. 
http://www.sanktolofsgille.se/gallery/1488798294.5389.pdf	
 
Ca 300 m norr om nuvarande slottsbyggnad finns ruinerna av en borg 
(kastal) från 1200-talet. 1364 belägrades och intogs gården av Albrekt av 
Mecklenburg under dennes strid med Magnus Eriksson. 
 
Ätten Sparre ägde i mer än 300 år Stora Sundby och Rossvik. Ätten är en 
av Sveriges ”uradel” och introducerades 1625 på Sveriges Riddarhus med 
namnet Sparre af Rossvik. Ätten kallas ibland även Sundbysläkten efter 
gården Stora Sundby slott. 
 

 
 

 

Industrihistoriska Umgänget* HT 2019 
kallas till utflykt torsdagen den 19 september då 
vi besöker Stora Sundby Slott  
 

 
Vill du samåka anmäler du dig till Jan-Erik (tfn och e-post nedan) med 
samling vid Rådhuset i Torshälla kl. 09:10.  
På hemvägen kan de som önskar äta lunch på Magda kullen (en favorit i 
repris där vi lunchade efter besöket på Julita). 
 

 
Anmäl dig senast den 9 september till: 
Jan-Erik Kling  tel. 070-5655641  e-post: janerikkling@gmail.com 
Benny Flodin   tel. 070-6565454  e-post: bennyflodin@telia.com 

*Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med 
socialt mingel i Torshällabygdens industrihistoria 

			Torshälla	hembygdsförening	

	
	
	
	
	
	

Program 
Vi åker i egna bilar och samlas på slottets parkering  
kl. 10:00. Där tas vi emot av vår guide för ca 90 minuters presentation 
av slottet och dess historia. 

Kostnader   
Stora Sundby  guidad slottsvisning 100 kr/person 
  ej handikappsvänlig enl. ägaren  
Magda kullen      dagens lunch 139 kr/person 

1888 övergick godset till friherre Carl 
Klingspor. Sedan dess har familjen 
Klingspor ägt godset. Stora Sundbys 
ägor består idag av 3700 hektar mark 
och 1450 hektar vatten i Hjälmaren. 
Sedan 2014 äger och driver familjen 
Klingspor även närbelägna Biby gård 
om ca 1000 hektar samt tre mindre 
gårdar på ca 270 hektar.	


