
Lördag den 9 mars 1985 . Dagen då rekordet med  

smörgåstårtan sattes på riktigt. Efter att tårtan kontrollmätts 

av Richard Bowen från Guinness Rekordbok kan en stolt 

Hasse P visa upp certifikatet för publiken och pressen.  

Foto: Conny Sillén 

Köpings turistbyrå 
 

Besöksadress: Barnhemsgatan 2, tfn: 0221-256 55 
 

Öppettider: 
Måndag - Fredag 10.00 -17.00, lunchstängt 12.00-13.00 

 

Sommaröppettider 18 juni-18 augusti:  
Måndag - Fredag 10.00 -18.00. Lördag 10.00-14.00 

 Konditori Bivur 

Besöksadress: Victoriagatan 7, tfn: 0221-711 43 
 

Öppettider:  
Se konditori Bivurs hemsida, bageribivur.com  

eller facebook.com/KonditoriBivur 



 1 
Konditori Bivur - som bakade rekordtårtan,  

många scener filmades i och utanför bageriet. 

Neonskylten utanför lyser fortfarande precis 

som den gjorde 1985 och många år innan dess. 

 2 Rådhuset - Under kristallkronorna mötte Hasse P  

politikerna, kärleksdansen svepte genom huset och 

många har nog vinkat från balkongen men kanske inte 

nakna...Och det är bara två som har dansat i klocktornet. 

 3 Scheelestatyn -  Hasse P intervjuades av  

skeptisk lokalreporter och snabb fotograf inför  

rekordförsöket. Framför statyn breder Stora torget  

ut sig och det var här helikopterlandningen  

spelades in sommaren 2017. 

 4 

Odd Fellows lokalen -   

Här spelades bröllopet 

mellan Hasse P och 

”Glassbolagskvinnan” 

in och bröllopskortet 

togs hos Forsbergs  

foto precis intill. 

 

 5 

Köpingsån- 

Inte roligt för killen som  

blev slängd i ån. Köpingsån 

rinner ut i Galten, Mälarens 

innersta vik. 

 6 

Hökartorget -  

Här landade  

helikoptern när det  

begav sig på riktigt 

1985. 

 7
Stora gatan 22 - Hasse P öppnade kontor här 

för att få ruljangs på biljettförsäljningen. En 

smörgåstårtebiljett kostade 10 kronor. 

 8
Karlbergsbadet -  

Magplask från 

”femman” -   

rekommenderas inte! 

 9
Karlbergshallen - Basketens hemma-arena 

där Hasse försökte göra reklam för tårtan 

genom att hänga i ringarna. 

 10 
Silosen - Få förunnat 

med  en svängom högt 

däruppe. 

 11 

Ströbohög -  

Här slutade Hasses 

cykelutflykt med en  

kraftig vurpa. Klättra  

upp på fornminnet och  

få en härlig vy över stan. 

Streckad linje - Längs  

denna sträcka dukades  

den drygt 510 meter  

långa smörgåstårtan  

upp den 9 mars 1985  

och rekordet var ett  

faktum. 

OBS. Flera av platserna 

kan du bara se utifrån 

och det är inte tillåtet  

att klättra upp på silosen 

eller cykla på Ströbohög. 

Och inte att slänga någon  

i ån heller för den delen.  


