
Utfärd till Flen och Grytsbergs Säteri den 11 maj 2013. 
Kalle Giertz. Foto Lars Nord 

Fem bilar med tio passagerare samlades vid Jürss Mejeri i Flen. Där mötte 

Kerstin och Claes Jurss. De hade startat mejeriet 2004 och har nu arbetat upp 

ett stabilt gott renomé för sina goda ostar. Claes Jürss guidade oss genom 

lokalerna, en f.d. institutions storkök, och berättade inspirerat om hur de med 

många vedermödor konverterade det till ett mejeri för osttillverkning. Han gav 

oss också en god inblick i hur de tillverkar ost. Kerstin var under tiden 

sysselsatt i butiken: Trots en ständig tillströmning av kunder hann hon plocka 

ihop en vagn med smakprov.  När vi smakat, handlade vi av de många goda 

blå-, vitmögel- och kittostarna.  

Claes  Jürss och deltagarna utanför mejeriet. 

Claes Jürss berättar om mejeriet och tillverkningen. 



Från Flen körde vi de tre milen till Grytsbergs Säteri där Lars von Stockenström 

och Helen Elmgren mötte. Lars anvisade parkering framför sitt nybyggda hem. 

Grytbergs Säteri har gått i släkten under flera generationer. Det hörde före 

senaste arvsskifte till Ånhammar, som ligger några km därifrån. 

Gnesta golfklubb har flyttat till Grytsberg. Där ordnas också bröllop och andra 

evenemang. På väg till bistron och lunchen visade Lars sina låga snabba bilar av 

modernt snitt. Bistron är inrymd i en tidigare stor ekonomibyggnad, där det 

också finns utrymmen för utställningar, konserter m.m. I en del var det mycket 

högt till tak. det kallades följdriktigt för Katedralen. Vid och efter lunch kunde 

vi studera konst av Inger och Lasse Åberg samt Marianne Lundgren. 

Lars von Stockenström och Helen Elmgren välkomnar oss till Grytsbergs Säteri 

 
Bilarna samlade framför Lars von Stockenströms nybyggdavilla. 



Några av oss avslutade träffen med att köra förbi det vackra Ånhammar på 

hemväg. 

Ett stort tack till Bodil Askengren och Carl Lagercrantz som initierat utfärden 

med besöket i Flen och till Helen Elmgren, MHRF, som ledde oss till Grytsbergs 

Säteri. 


