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Våfflan Hamnkrog & Bar
Tant Bruns kaffestuga
Farbror Blå Bar & Restaurant
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Bistro & Café Valvet
Café Coin
Strandvillans Café
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1909 Sigtuna Stadshotell
Hotell Kristina
Kämpasten
Sigtunahöjden
Sigtunastiftelsen
Stora Brännbo

Välkommen till Sigtuna – Sveriges första stad!
Sigtuna stad anlades redan på 970-talet av kung Erik Segersäll och är Sveriges äldsta bevarade stad.
Här präglades också de första svenska mynten runt år 995. Kvar från medeltiden är gatunätet, kyrkoruinerna
och klosterkyrkan. Här finns också ett vackert rådhus från 1700-talet, låg träbebyggelse från 1800-talet
och lummiga trädgårdar från sekelskiftet 1900.

SEVÄRDHETER
1. Drakegården

i

Den vackra Drakegården från 1700-talet har
fungerat som såväl värdshus som privatbostad.
I dag finns här Sigtunas turistbyrå som har drygt
80 000 besökare årligen. Här kan du köpa souvenirer och få information.

2. Sigtuna Rådhus
Det lilla rådhuset vid Stora torget är Sveriges
minsta. Det byggdes under mitten av 1700-talet
och inrymde såväl rådsal som häkte. I rådsalen
höll stadens råd sina möten och beslutade om
stort som smått. I dag är rådhuset en del av
Sigtuna Museum. Rådhuset är också en populär
vigsellokal.

11. Lundströmska gården

S:t Olofs kyrkoruin är en av tre bevarade medeltida kyrkoruiner. Murrester under kyrkan
visar att det troligen har stått en ännu äldre kyrka på platsen tidigare. Kyrkan byggdes troligen
omkring sekelskiftet 1100.

I borgarhemmet Lundströmska gården har
tiden stått stilla sedan sekelskiftet 1900. Här
levde familjen Lundström som drev “godtköpshandel” - en affär där man kunde köpa allt från
tyger till livsmedel. Lundströmska gården är en
del av Sigtuna Museum.

OMGIVNINGAR

26. Sigtunastiftelsen

Viby by

Sigtunastiftelsen skapades av Manfred Björkquist 1917. Platsen påminner om ett italienskt
kloster och är sedan många år en öppen mötesplats med ett stort kulturprogram. Här bjuds in
till författarsamtal, föreläsningar, musik och mycket annat. På Sigtunastiftelsen finns också ett
bibliotek med ett unikt klipparkiv.

Ett par kilometer utanför Sigtuna stad ligger den gamla torparbyn Viby. Viby by är en
oskiftad klungby, bevarad i stort sett som den
såg ut för två hundra år sedan då den befolkades
av arrendetorpare under Wenngarns kungsgård.
I dag är Viby by ett statligt byggnadsminne.

Promenadväg

6. S:t Lars kyrkoruin

Ruin efter den medeltida kyrkan för Sigtunas
stadsförsamling. Denna var liksom de andra
stenkyrkorna i bruk fram till reformationen och
fick därefter förfalla.

7. Klockstapeln
Vid en brand sommaren 2016 totalförstördes
klockstapeln från år 1608. Nu är den återuppbyggd enligt gamla ritningar.
8. S:t Pers kyrkoruin

Den lilla örtagården har iordningställts för att
påminna om de bröder som verkade i Dominikanerkonventet i Sigtuna under medeltiden
och om deras kunskaper om odling och medicinalväxter.

Ruin efter medeltida kyrka byggd omkring år
1100. Kyrkan byggdes troligen av kungen.

Mariakyrkan är Mälardalens äldsta tegelbyggnad. Den byggdes av dominikanerbröder
under 1200-talet och användes som konvents
kyrka fram till reformationen på 1530-talet. Idag
fungerar Mariakyrkan som församlingskyrka
och är öppen dagligen för besök.

i den medeltida stadsplanen, en stadsplan som
vi än idag kan se spåren av. Idag hittar du unik
shopping och många restauranger och caféer.

5. S:t Olofs kyrkoruin

3. Örtagården

4. Mariakyrkan

FÖR MER INFORMATION
destinationsigtuna.se

9. Sigtuna Museum

Mitt i Sigtuna stad, på platsen som kan ha varit
den första kungsgården, ligger SigtunaMuseum. Museet har en unik samling av arkeologiska
fynd från sen vikingatid och tidig medeltid.

Wenngarns slott

Runstenar

Våra runinskrifter är de äldsta originaltexter vi
har på svenska och ingen annan stad har så
många som Sigtuna. Här finns ett tiotal hela
stenar och dessutom ett tjugotal fragment.
Runstenarna restes under 1000-talet som minnesmärken efter anhöriga.
Stora gatan

10. Sigtuna Kulturgård – Plåt-Pelles hus

Den vackra kulturgården ritades av Evert Milles
år 1917. Här visas konst- och konsthantverksutställningar.

Stora gatan är Sveriges äldsta bevarade gata. Den
ursprungliga gatan ligger dold under tjocka kulturlager, i vissa delar så djupt som tre meter under dagens gata. Stora gatan utgjorde ryggraden

Wenngarns slott är ett slott med mycket gamla
anor. Dagens byggnad skapades av Magnus
Gabriel De la Gardie under 1600-talet. Från hans
tid på slotten finns bland annat ett unikt slottskapell, ett av de bäst bevarade från svensk stormaktstid. Här kan ni fika, äta lunch eller boka en
middag och fest i en naturskön miljö.

Steninge Slottsby
Som en liten pärla vid Mälarens strand ligger
Steninge slott och runt omkring finns mycket
att se och upptäcka. Spännande historia, stora
ytor och möjligheter att kombinera med både
mat och shopping gör att det är en utflykt som
passar både stora och små.

