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Förord
Sigtuna Stads centrala delar har stora kulturhistoriska värden och är ett nationellt riksin-
tresse sedan 1986. I syfte att ta tillvara dessa värden vid underhåll och förnyelse i staden 
togs en Bevarande- och förnyelseplan fram av Sigtuna kommun samma år. Under lång tid 
har behov funnits att se över denna plan varför Bygg- och trafiknämnden i 2018 års Mål 
och Budget gavs i uppdrag att revidera och uppdatera planen.

Under hösten 2018 tillsattes en politisk styrgrupp samt en projektgrupp inom 
Stadsbyggnadskontoret som med hjälp av Nyréns arkitektkontor ansvarat för och genom-
fört arbetet med uppdateringen.  Föreliggande förslag har utarbetats i samarbete med kul-
tur- och fritidsförvaltningen samt med bistånd från nuvarande och tidigare medarbetare 
på Sigtuna museum. Vidare har externa intressenter och specialister erbjudits att ta del av 
arbetet samt bidragit med sin sakkunskap.

Vi tackar alla som bidragit i arbetet med uppdateringen och hoppas att den nya Bevarande- 
och förnyelseplanen ska bidra till fortsatt bevarande och samtidigt ge riktlinjer vid förny-
else i Sigtuna stads centrala delar förutom att utgöra en viktig dokumentation av Sveriges 
äldsta stad.

Sigtuna i oktober 2019

Mats Weibull      Maria Nästesjö

Ordförande Bygg- och trafiknämnden    Planarkitekt, projektledare
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1. Inledning

En båge på stranden
”Liksom uppkastad av en våg ligger den lilla staden. 
Eller kanske inte av en våg, utan av många, som när 
snäckskal och vassrör bildar en båge på stranden. Så 
har staden legat här i många sekler, och tider har 
följt på tider.”

Så beskriver prästen, författaren och Sigtunastiftelsens 
direktor Olov Hartman Sigtuna stad på 1950-talet. 
Det är en beskrivning som på flera sätt fångar staden 
än idag, en bit in på 2000-talet. Stadens centrum är 
fortfarande koncentrerat kring Stora gatan, vars gatu-
sträckning från medeltiden följer Mälarens naturliga 
hamn. Det som på medeltiden var bryggor ut i vatt-
net, från tomterna söder om Stora gatan, fulla av akti-
vitet och arbete – är idag smala gränder som vimlar 
av besökare och turister under varma sommardagar. 
Landhöjningen har förskjutit strandlinjen 200 meter, 
men Mälaren är samma blickpunkt då som nu. 

Hartmans beskrivning av ”snäckskal och vassrör” 
säger också något om den myllrande, harmoniska 
mångfald som centrala Sigtuna än idag utgör med sin 
trähusbebyggelse från 1700-talet fram till våra dagar. 

Här samsas falurött timmer, klassiskt sigtunagul panel 
och modernt omålat cederträ sida vid sida.

Den varsamt blandade bebyggelsen visar att Sigtuna 
har en lång tradition av att värna sin kulturmiljö och 
på samma gång utvecklas i sin egen takt. Just att vårda 
och utveckla kulturmiljövärden är ett nationellt mil-
jökvalitetsmål, satt av Sveriges riksdag. Riksdagens 
miljökvalitetsmål syftar till att nå en miljömässigt håll-
bar utveckling på lång sikt. Målet God bebyggd miljö 
innebär att städer, tätorter och övrig bebyggd miljö ska 
skapa en god och hälsosam livsmiljö i vilken natur- 
och kulturvärden tas tillvara och utvecklas.

Inte bara Sigtuna kommun anser att stadens kulturmiljö 
är värdefull. Sedan 1986 har stora delar av staden varit 
riksintresse för kulturmiljövården, vilket innebär att 
bebyggelsemiljön är skyddad och anses viktig även ur 
nationell synvinkel. Ett aktivt föreningsliv, inte minst 
hos hembygdsföreningen, har bidragit till att skapa 
intresse för stadens historia. Småskalig handel och 
verksamhet håller Stora gatan levande, i konkurrens 
med större etableringar i regionen. Samtidigt som 

Vy från Mälaren, stadsdelen Malmen i förgrunden.
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staden utsågs till riksintresse för kulturmiljövården 
tog Sigtuna kommun fram en bevarande- och 
förnyelseplan som pekar ut riktlinjer för varsamhet 
och möjlig utveckling. Nu, 30 år senare, är planen 
föremål för uppdatering och översyn.

Att värdera kulturmiljö

Bedömningen av vad som är kulturhistoriskt värde-
fullt har skiftat genom åren. Från att fokus har legat på 
bevarandeaspekter för enstaka byggnader har värdet 
av hela miljön och helhetsupplevelsen fått större ton-
vikt. Detta återspeglas även i lagstiftningen, där gamla 
kulturminneslagen bytte namn till kulturmiljölagen 
2014. Samtidigt skattas också värdet av byggnader och 
detaljer från olika tider, ”årsringar”, högre än tidigare.

Städer och samhällen förändras och utvecklas i takt 
med tiden. Idag är Sigtuna en populär bostads- och 
turistort i regionen Uppsala-Stockholm, vilket skapar 
ett naturligt tryck på bebyggelsen.

Trafik, byggnader och allmänna ytor såsom parker och 
torg utsätts för förändringstrycket. Influenser från 
omvärlden, rationella kostnadseffektiva byggnationer 

och justeringar i plan- och bygglagstiftningen som syf-
tar till att ge den enskilda fastighetsägaren större frihet, 
spelar in.

Parallellt finns en stark byggnadsvårdstrend, en folkrö-
relse som delar med sig av kunskap och inspiration på 
nätet och runt om i landet. Idag finns också en med-
vetenhet om hur kulturmiljö, arkitektur, platsmark-
nadsföring, fastighetsvärden och turism hänger ihop. 
Sigtuna har till skillnad från många andra gamla städer 
bevarat sin ålderdomliga prägel som idag utgör stadens 
starkaste attraktion.

Syfte

Bevarande- och förnyelseplanen syftar till att vara ett 
stöd för fastighetsägare, invånare och kommunens 
nämnder och tjänstemän, i fråga om att bevara och 
utveckla Sigtuna stads kulturmiljövärden på bästa sätt 
idag och för framtiden.

Innehållet berättar om vad som är viktigt ur kulturmil-
jösynpunkt inom riksintresset och dess närhet, såsom 
gator, kvarter och bebyggelse, och vilka förändringar 
som är möjliga. Planen ska fungera som underlag vid 

SIGTUNA
HÄLLSBO

SIGTUNA
STADSÄNGAR

BILLBY

ÖVRE
PRÄSTÄNGEN

NEDRE
PRÄSTÄNGEN

BRÄNNBO

PILSBO

CENTRALA
STADEN

MALMEN

BJÖRK-
BACKA

TILSJÖ

TIL

MUNKHOLMEN

SJUDAR-
GÅRDEN 

MÄRSTA

UPPSALA

Bevarande- och förnyelseplanens avgränsning motsvaras av den rosa ytan. Riksintresset för kulturmiljövården för Sigtuna stad redovisas av den 
röda linjen.
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kommunens myndighetsutövning såsom bygglovhan-
tering, förhandsbesked och upprättande av detaljpla-
ner. Även där kommunen är remissinstans, exempel-
vis vid lantmäteriets fastighetsregleringar, ska planen 
utgöra grund.

För fastighetsägare och den intresserade allmänheten 
vill bevarande- och förnyelseplanen ge inspiration till 
att vårda, förstå – och inte minst njuta – av vår gemen-
samma kulturmiljö. 

Områdesavgränsning

Bevarande- och förnyelseplanen omfattar det centrala 
området i Sigtuna stad, vilket i stort sätt motsvarar 
stadens utbredning under 1800-talet. Planen täcker 
också en zon utanför, där bland annat värdefulla 
institutionsmiljöer återfinns. Avgränsningen täcker 
således riksintresseområdet för kulturmiljövården och 
en krans runt om denna, förutom vid S:t Persgatan 
där bevarande- och förnyelseplanen gör en marginellt 
snävare avgränsning. Sentida tillkommen bebyg-
gelse gör att området inte hanteras i bevarande- och 
förnyelseplanen. 

I kapitel 4 redogörs för stadens värdebärande karak-
tärsdrag även ur ett vidare perspektiv, där viktiga vyer, 
siktlinjer och blickfång beskrivs. Dessa studier visar 
hur utveckling av miljön även utanför det geografiska 
riksintresseområdet kan ha påverkan på den värdefulla 
kulturmiljön.

I kapitel 7  beskrivs nästan all bebyggelse inom av-
gränsningsområdet, med undantag för en del bebyg-
gelse uppförd på 2000-talet. Så pass ny bebyggelse är 
svår att kategorisera kulturhistoriskt och har därför 
generellt inte tagits med.

Sigtuna kommuns översiktsplan

Varje svensk kommun är skyldig att ta fram en så kall-
lad översiktsplan och hålla den aktuell. Planen är ett 
dokument som anger kommunens inriktning för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Sigtuna 

kommuns översiktsplan anger att kulturmiljön är en 
viktig del av såväl kommunens som regionens iden-
titet, kulturarv och attraktivitet. Översiktsplanen 
anger vidare att det historiska arvet ska bevaras och 
vårdas samtidigt som kommunen ska kunna växa och 
utvecklas för att vara en bra plats att leva och verka i. 
Bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad syftar 
till att vara ett verktyg vid denna balansakt.

Bevarande- och förnyelseplanen är antagen i kommun-
fullmäktige 28 november 2019. Planen är tungt vägle-
dande för kommunens planarbete och bygglovgivning, 
och utgör således en stark viljeyttring vad gäller skydd 
och utveckling av kulturhistoriska värden.

Översiktsplanen anger att det historiska arvet ska bevaras och vårdas 
samtidigt som kommunen ska kunna växa och utvecklas.
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2. Dagens och framtidens Sigtuna
Lagrum för bevarande och förnyelse  

Miljöbalken - MB
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. Ett medel för att uppnå balkens mål är de 
så kallade hushållningsbestämmelserna, vilka återfinns 
i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Bestämmelserna syf-
tar till att reglera en god hushållning genom att ställa 
krav på att mark och vatten och den fysiska miljön i 
övrigt används för det eller de ändamål som de är mest 
lämpade för. Genom hushållningsbestämmelserna ska 
långsiktiga och för landet väsentliga värden ges större 
tyngd i samband med olika avvägningar.

I 3 kap. 6 § miljöbalken regleras hushållningen av 
områden med naturvärden, kulturvärden och värden 
för friluftslivet. Kulturmiljöer som bedöms ha bety-
delse ur allmän synpunkt ska, enligt paragrafens första 
stycke, så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada vid 
olika myndighetsbeslut om ändrad mark- och vatten-
användning. Detta gäller bland annat de kulturmiljö-
er som i många fall finns redovisade i regionala eller 
kommunala kulturmiljöprogram.

Motiv och uttryck för riksintresset 
Sigtuna stad

Sigtuna stad har pekats ut som riksintresse för kultur-
miljövården av Riksantikvarieämbetet. Det innebär att  
stadens kulturmiljövärden anses vara av ett intresse 
för hela landet, och de ska skyddas mot påtaglig skada.  
Motiven för utpekandet samt de fysiska uttrycken för 
värdena återges i sin helhet i kapitel 4. 

Länsstyrelsen företräder och samordnar statens intres-
sen och ska särskilt verka för att riksintressena till-
godoses i planering och prövning. Kommuner ska 
redovisa hur de avser att tillgodose riksintressena i en 
aktuell översiktsplan.

Kulturmiljölagen - KML
Kulturmiljölagens övergripande syfte är att tillför-
säkra nuvarande och kommande generationer tillgång 
till en mångfald av kulturmiljöer. I kulturmiljölagen 
finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsmin-
nen, kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ort-
namn. Den som planerar eller utför ett arbete ska se 
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 
Beslut om tillstånd enligt kulturmiljölagen fattas av 
länsstyrelsen.

Fornlämningar

För att skydda stadens arkeologiska lämningar mot 
otillåtna ingrepp är hela innerstaden en skyddad 
fornlämning, RAÄ Sigtuna 195:1, även kallad ”svarta 
jorden”. Inom området har kyrkoruinerna och några 
av gravfälten var för sig egna fornlämningsnummer. 
Som kartan på nästa sida visar är inte bara stadskärnan 
skyddad, utan fornlämningen omfattar markområden 
även utanför kulturlagren. Detta motiveras av kyrko-
ruinerna och av 900- och 1000-talens begravningsplat-
ser som ligger som ett osynligt pärlband runt staden.

Även ute i vattnet är fornlämningsområdet tilltaget 
med en marginal av 100 meter. Detta för att särskilt 
skydda de rester av sjöfart och marina anläggningar 
som kan dölja sig under vattenytan.

Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljö-
lagen och får inte skadas. Fornlämningsskyddet är en 
viktig utgångspunkt vid planering och byggande. Den 
som avser att bygga måste ta reda på om åtgärderna 
berör någon fornlämning. Om ett ingrepp i marken 
skall göras, av privata intressenter eller som ett led i 

Medborgarskapsceremoni utanför rådhuset på Stora torget.
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offentlig verksamhet, måste först tillstånd inhäm-
tas från länsstyrelsen. Att gräva inom fornlämnings- 
området är tillståndspliktigt och föranleder alltid en 
arkeologisk undersökning. På vissa håll kan kultur- 
lagren komma först flera decimeter ned i marken, 
om det ligger fyllnadslager på, men på andra håll kan 
de komma redan vid 5-10 centimeter. Man vet aldrig 
på förhand hur det ser ut på ena eller andra platsen i 
staden.

Kostnaderna för arkeologiska undersökningar belas-
tar generellt uppdragsgivaren, det vill säga i praktiken 
fastighetsägaren. Vid bostadsbyggande eller mindre 
arbetsföretag kan dock privata fastighetsägare söka 
medel för arkeologiska kostnader enligt Förordning 
(2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdeful-
la kulturmiljöer. Även dessa ärenden handläggs av 
länsstyrelsen.

Utanför fornlämningsområdet 195:1 råder inte den 
specifika tillståndsplikten. Vid tveksamhet om forn-
lämningsgränsens sträckning kan dock en dialog med 
länsstyrelsen vara till god hjälp. Om en tidigare okänd 
fornlämning påträffas vid grävning utanför området 
skall arbetet stoppas och länsstyrelsens enhet för kul-
turmiljö underrättas.

Byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde 
med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får 
enligt kulturmiljölagen förklaras som byggnadsminne 
av länsstyrelsen. Bestämmelserna får även tillämpas på 
park, trädgård eller annan anläggning av kulturhisto-
riskt värde.

Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser 
tillkomna före 1940 är generellt skyddade enligt kul-
turmiljölagen. Rådhuset och Sigtunastiftelsen är bygg-
nadsminnen inom bevarande- och förnyelseplanen. 
Mariakyrkan är kyrkligt kulturminne.

Rivning, flyttning, ombyggnader liksom ändring av 
eller ingrepp i exteriörer och interiörer, ändring av 
färgsättning samt utvidgning av kyrkotomten/begrav-
ningsplatsen och ändring av dess fasta anordningar är 
tillståndspliktiga åtgärder.

Sigtunas svarta jord  (de spår som långvarig bebyggelse lämnar i marken) med ungefärlig avgränsning streckad i rött. Det violetta området markerar 
fornlämningen RAÄ Sigtuna 195:1. Runt staden är höggravfält och tidigkristna gravgårdar utmärkta. Deras ytmässiga utsträckningar är inte kända, så 
symbolerna skall inte tolkas bokstavligt. Bild: Sigtuna museum.
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Plan- och bygglagen - PBL
Plan- och bygglagen reglerar användning av mark- och 
vattenområden.  PBL har ett framtidsinriktat perspek-
tiv. Den syftar till att främja goda sociala levnadsför-
hållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för 
såväl människorna i dagens samhälle som för kom-
mande generationer.

I PBL:s andra kapitel preciseras ett antal allmänna 
intressen. Där slås fast att ny bebyggelse ska ta hänsyn 
till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och 
kulturvärden. Ett bebyggelseområdes särskilda histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska res-
pekteras och tas tillvara (2 kap. 6 §). 

Ytterligare krav på byggnader, tomter och allmänna 
platser finns i plan och bygglagens åttonde kapitel. Där 
finns ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla 
byggnader, anläggningar, allmänna platser, bebyggel-
seområden och i vissa fall tomter (8 kap. 13 §).

En byggnad kan vara särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  

I Boverkets byggregler (BBR) finns allmänna råd kring 
hur man kan avgöra om en byggnad är särskilt vär-
defull. En tumregel är att byggnader från tiden före 
1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvud-
sakliga karaktär bevarad, kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad, då dessa idag 
utgör en så begränsad del av byggnadsbeståndet (BFS 
2016:6).

Kommunen kan ingripa mot en fastighetsägare som 
inte lever upp till förvanskningsförbudet. Oavsett om 
en byggnad är särskilt värdefull eller inte ska ändringar 
alltid utföras varsamt så att byggnadens värden inte går 
förlorade (8 kap 17 §).

Lovplikt inom kulturmiljön

Inom riksintresse för kulturmiljövården för Sigtuna 
stad gäller inte bygglovsbefriade åtgärder. Således är 
inte attefallsreglerna tillämpliga här. Restriktionen 
syftar till att värna kulturmiljön. Detta innebär även 
att vid uppförande av solenergianläggningar, skyltar 
(även mindre än 1 kvm stora) och vid fasadföränd-
ringar såsom kulörbyte ska fastighetsägaren ansöka 
om bygglov.

Den äldsta gällande planen är stadsplan C4. På 1930-talet gällde C4 för nästan hela Sigtuna stad. Idag har stora delar av planen ersatts eller 
kompletterats med nya planer, men för Malmen och några platser till gäller den fortfarande.
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2011 upprättades även fastighetsplaner som innehål-
ler bestämmelser om markens indelning i fastigheter 
(tomter), exempelvis minsta tillåtna fastighetsstor-
lek. Även dessa har kommit att få detaljplanestatus. 
Bygglovsprövning görs utifrån vad gällande detaljplan 
tillåter. Sigtuna kommun fattar än idag bygglovsbeslut 
med hjälp av Sigtuna stads äldsta stadsplan C4 från 
1925.

De före detta stadsplanerna är generellt mindre detal-
jerade än dagens detaljplaner. Oavsett detaljerings-
grad hos planerna gäller alltid PBL:s estetik- och 
varsamhetsbestämmelser.

Alla detaljplaner har så kallad genomförandetid på 
minst 5 och högst 15 år. Under den tidsrymden är 
rätten att bebygga marken enligt detaljplanens bestäm-
melser i princip garanterad. Efter att genomförandeti-
den har gått ut fortsätter planen att gälla, men rätten 
att bygga är mer osäker då detaljplanen kan ersättas, 
ändras eller upphävas.

För centrala delarna av Sigtuna stad gäller en tilläggs-
plan om utökad marklovplikt för fällning av större 
träd.

Också andra åtgärder kan vara lovpliktiga. Kontakta 
kommunen om du är osäker.

Detaljplan, stadsplan och fastighetsplan

Med PBL som juridisk grund upprättar kommunen 
detaljplaner. Detaljplaner reglerar vad (exempelvis 
bostäder och skola) och hur (exempelvis högsta till-
låtna höjd, utbredning) marken får användas inom 
ett geografiskt avgränsat område. Vid framtagande 
av detaljplaner görs avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen, och rättigheter och skyldigheter för 
markägare klarläggs.

Detaljplaner är juridiskt bindande dokument som gäller 
tills de ersätts av en ny detaljplan eller upphävs. Äldre 
planer tillkomna före 1987 kallades för stadsplaner och 
har idag samma juridiska status som detaljplaner. Före 

Sigtuna museums entré som vetter mot Lilla torget. Museet omfattas av detaljplan C48 från 1958.
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Gällande planer

Inom Sigtuna stads område för bevarande- och förny-
elseplanen finns ungefär 60 gällande detaljplaner. Flera 
av dem är så kallade ändringsplaner, och gäller i kom-
bination med underliggande, äldre plan.

Från 1940-talet och fram till 1970-talet utformades 
så kallade saneringsplaner runt om i svenska stads-
kärnor. Syftet var att rensa bort oordnad bebyggelse 
och göra plats för framför allt gatubreddningar, bil-
parkeringar och modern bebyggelse. Sigtuna utmärker 
sig dock genom att värna äldre, befintliga byggnader 
och byggnadssätt redan i flera planer från denna tid, se 
exempelvis stadsplanerna C32 och C4 som värnar det 
traditionella sättet att disponera tomter kring centrala 
delarna av Stora gatan. 

I samband med att Sigtuna stad utsågs till riksintresse 
för kulturmiljö 1986 upprättades stadens första beva-
rande- och förnyelseplan, som gett riktlinjer för poli-
tiker, tjänstemän och fastighetsägare fram till slutet 
på 2010-talet. Planen har haft ett tydligt fokus på hur 
nybyggnation kan anpassas till den befintliga bebyg-
gelsen utan att ändra helhetsintrycket av en småskalig 
trästad. 

På 1980-talet upprättades ett antal detaljplaner (C83, 
C84 och C86) som syftade till att hålla Stora gatan 
levande och avlastad från biltrafik. Detaljplanerna 
möjliggjorde för nuvarande matbutik (ICA) och 
Systembolaget längs Stora gatan – relativt stora bygg-
nader, klädda i indelade fasader med detaljrikedom 
som samspelar med omgivningens mått och uttryck. 

Lovprövning utifrån detaljplaner

Vid inventering av idag gällande detaljplaner har 
Sigtuna kommun gjort bedömningen att även om 
många av stadens planer är gamla, fungerar de flesta 
ur kulturmiljöaspekt. Vid äldre planer med få reg-
ler görs en stor del av lämplighetsbedömningen vid 
själva bygglovsprövningen utifrån PBL:s estetik- och 
varsamhetsbestämmelser.

I de fall där gällande detaljplan och bevarande- och 
förnyelseplanen inte är förenliga, ska kulturmiljö-
aspekterna väga tungt vid tillstånd och ansökningar 
om lov enligt PBL.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser

Kulturvärden kan skyddas i en detaljplan på olika sätt. 
Vanligast är att byggnader förses med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. En skyddsbestämmelse (q) 
kan omfatta såväl exteriör som interiör och avse såväl 
utformning som material, teknik och underhåll. Ibland 
kan även vissa speciella arbetstekniker föreskrivas. 
Varsamhetsbestämmelser (k) beskriver vilka egenska-
per/utformning en byggnad ska ha. Det kan exem-
pelvis gälla färg och taktäcknings- och fasadmaterial. 
Det finns i skrivande stund ett flertal detaljplaner med 
skydds- och varsamhetsbestämmelser i Sigtuna. 

Framtidens detaljplaner

Att ta fram detaljplaner utifrån dagens regelverk kan 
vara kostsamt. En detaljplan kan inte heller utformas 
lika detaljerad som en bygglovshandling. Därför kan 
detaljplaner vara ett trubbigt verktyg för att värna kul-
turmiljö, då kulturmiljö så ofta handlar om detaljer. 
Planinstrumentet ska därmed användas varsamt och 
där man bedömer att det ger god effekt.

Framtida detaljplaner inom området för bevarande- 
och förnyelseplanen ska underordna sig riksintres-
set avseende skala, volym, placering mot gatan samt 
hänsyn till gårdsmiljöerna. Äldre fastighetsstruktur 
med långsmala tomter och trädgårdar ska skyddas. 
Byggnader och miljöer med höga kulturhistoriska vär-
den ska ges skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
kommande detaljplaner.

Planmosaik över området för bevarande- 
och förnyelseplanen

Planmosaiken på nästa sida är en sammanställning uti-
från gällande stads- och detaljplaner år 2019. Färgerna 
representerar typ av plan och vilken sorts bebyggelse 
som planen medger.

För ett antal platser gäller ändringsplaner, då i kombi-
nation med äldre, underliggande plan. Planmosaiken 
redovisar den yngsta gällande planen för sådana platser.

Besök kommunens webbplats för att titta närmare på 
vad som gäller för din fastighet.
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3. Sigtuna stad
– från medeltid till nutid

Sigtuna är en liten stad med stor betydelse i landets 
historia. Sigtuna är den äldsta stad i Sverige som lever 
kvar i sin funktion som stad. Det är just den äldsta 
historien kring staden, dess uppkomst och dess roll 
i riksbildningsprocessen som fascinerat forskare 
i över hundra år, även om det idag är den idylliska 
trästaden med 1700- och 1800-talsbebyggelse 
som möter stadens besökare. Spår från tusentalet 
finns kvar i gatustruktur och ruiner.  Med Arlanda i 
närheten och den utveckling och expansion som sker 
i anknytning till flygplatsen, är det viktigt att knyta 
ihop årsringarna från tusentalet till idag på ett bra 
sätt så att staden kan bevaras i minst tusen år till. 

Den medeltida staden

Stadens uppkomst

Sigtuna är ett historiskt gränslandsfenomen, ett medel-
tida fenomen som grundlades under vikingatiden. På 
Sigtuna museum används uttrycket: Sigtuna – staden 
där vikingatiden tog slut. 

Staden ligger på en strategisk plats vid Mälaren och vat-
tenleden mot Uppsala och den led som via Garnsviken 
nådde upp till Vassunda för tusen år sedan. Stora 
skogsområden med myrmarker och berg norr och väs-
ter har gjort att staden varit svår att nå landvägen från 
dessa håll.

Stora gatan med kavelbroläggning på tusentalet. Illustration Jacques Vincent.
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Det finns få arkeologiska spår som tyder på att männ-
iskor skulle ha bosatt sig i Sigtuna innan kung Erik 
Segersäll kom hit för att anlägga staden. Vi vet att 
Olof  Skötkonung lät prägla mynt i Sigtuna i det mynt-
hus som stod i vad som idag är kvarteret Urmakaren 
kring år 995. På mynten stod ”Olof  Svearnas konung”. 
Sigtuna var en central ort i framväxten av det rike vi 
idag kallar Sverige. 

Stadens funktion och struktur

Stora gatan har haft samma sträckning och har varit 
huvudgatan i Sigtuna i över tusen år. Den löper i en 
mjuk båge längs sluttningen ner mot sjön. I tusentalets 
Sigtuna sträckte sig långsmala tomter från Stora gatan, 
norrut mot nuvarande Prästgatan och Klockbacken 
samt söderut mot vattnet och bryggorna. För att ta sig 
mellan sjön och gatan fanns allmänna passager mel-
lan tomterna som användes gemensamt av grannarna. 
Därav det kvartersmönster med långsmala tomter 
och gemensamma passager emellan, som fortfarande 
kan spåras i några kvarter söder om Stora gatan. På 
de långsmala tomterna fanns bostadshus, uthus, hant-
verkshus och i ett senare skede även handelsbodar 
närmast gatan. Längs gatan rådde ett rikt liv med hant-
verk och handel. Sigtuna var en central plats i dåti-
dens Mälardalen. Arkeologiska fynd visar bland annat 
en mycket stor mängd benspill från kamtillverkning 
och att varuutbyte skett med kopplingar långt bort 
om Östersjön. Runtom i staden finns även runstenar, 
ursprungligen resta till minne av viktiga personer i 
tusentalets sigtunabygd. 

Den medeltida staden tog slut vid Klockbacken i 
norr, vid sjön i söder och vid en bäck vid nuvarande 
S:t Persgatan i väster och av en annan bäck vid nuva-
rande Borgmästarängen i öster. Tomtmönstret som vi 
ser spår av än idag antyder en planerad anläggning av 
staden och att en stadsrätt av något slag funnits. En 

stadsrätt som reglerade tomtbildning, byggenskap och 
relationer till grannar. 

Kyrkornas stad

Idag är gråstensruinerna ett välkänt inslag i Sigtunas 
stadsbild. Kyrkoruinerna S:t Per, S:t Lars och S:t Olof  
ligger alla längs nuvarande Prästgatan. Då kyrkorna 
byggdes på 1100-talet var de troligtvis vitkalkade både 
på in- och utsidan. Kunskapen att bygga stenkyrkor 
fanns knappast i staden utan hjälp har kommit utifrån. 
När kyrkorna var i bruk måste de ha gett en monu-
mental upplevelse i stadsbilden, i förhållande till den 
låga trähusbebyggelse som fanns där i övrigt. 

Sigtuna fick sin förste biskop år 1060. Staden var 
länge påtänkt som ärkebiskopssäte men i mitten av 
1100-talet tillsattes den förste ärkebiskopen i Uppsala 
istället. Mariakyrkan invigd 1247 är den äldsta bygg-
naden i Sigtuna som fortfarande används. Kyrkan till-
hörde dominikanernas konvent i staden. Den är det 
första stora byggnadsprojektet i tegel i Sverige. Med 
dominikankonventet fortsatte Sigtuna att vara en vik-
tig kyrklig ort.

Storhetstiden tar slut

De arkeologiska fynden från Sigtuna stad är mestadels 
från 1000- och 1100-talen. De bekräftar att det var då 
staden hade sin storhetstid. I slutet av 1100-talet bör-
jade Sigtunas betydelse att minska. Ärkebiskopssätet 
var förlagt i Uppsala och Sigtunas roll som handels-
stad fick konkurrens från andra orter i Mälardalen. 
Landhöjningen påverkade också handeln, då passa-
gerna in i Mälaren grundades upp till hinder för djup-
gående fartyg.  

Medeltida källor anger att staden skall ha plundrats 
och bränts 1187. Arkeologiska fynd från staden berät-
tar också att bebyggelsen i stadens västra och östra 
utkanter övergavs i början av 1200-talet. Vi kan också 
föreställa oss att Digerdöden gick hårt åt stadens funk-
tioner på 1300-talet. 

En stad – en kyrka
I och med reformationen på 1500-talet fick Mariakyrkan 
den centrala rollen i staden. Tegelkyrkan blev försam-
lingskyrka för stadens församling samt för närliggan-
de församlingar. Konventet upphörde med sin verk-
samhet och konventets byggnad, som låg söder om 
Mariakyrkan, revs. Gustav Vasa tog material härifrån 
till att bygga slottet Svartsjö. De övriga stenkyrkorna 
i Sigtuna övergavs och lämnades så småningom åt sitt 
öde att förfalla.S:t Pers ruin. 1920. Foto: Gerda Haglunds förlag. Sigtuna museums 

samlingar.
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Sigtuna 1500-1900

Fattig stad

Efter reformationen lämnade Sigtuna slutligen sin 
storhetstid bakom sig och förvandlades till en fattig 
småstad. Handel och hantverk var fortfarande de vik-
tigaste näringarna, men i och med en förändrad mark-
nad i Mälardalen hade sigtunaborna svårt att försörja 
sig på detta. De jordbruk som fanns i närheten av sta-
den sköttes av stadsborna, men var alldeles för litet för 
att vara en huvudnäring. Sigtuna utnyttjade sina sedan 
tidigare utfärdade privilegier uppåt för att överleva. 
1649 fick sigtunaborna till och med rätt från kungen 
att fiska strömming i Åbo skärgård för att kunna för-
sörja sig. 

1600-talets Sigtuna stad

Den äldsta kartan över Sigtuna är från 1600-talet 
(se sidan 20). Den visar hur tomterna var uppdelade 
och var stadsgränserna gick. Sedan medeltiden har en 
utökning av staden skett österut på Malmen. På kartan 
visas också trädgårdar, kålgårdar och ”Borgmästarens 
Eng” från Mariakyrkan och ner mot vattnet. Den plat-
sen har fortfarande namnet Borgmästarängen kvar. 
Stora torget benämns ”Torget” och en rådhussymbol 
finns placerad på ungefär samma plats som dagens 
rådhus. Kvarteren, gatorna och gränderna stämmer 
nästan med hur det ser ut idag. Det fanns tre tullportar 
kring staden: en västerut på vägen mot Erikssund, en 
norrut vid nuvarande Uppsalavägen och en österut på 
Malmen i nuvarande kvarteret Klockaren.

Staden står i lågor

Under hundra år från mitten av 1600-talet och framåt 
härjade sammanlagt fyra stora stadsbränder i Sigtuna. 
Bränderna hade följande omfattning: 

• 1648 - 10 gårdar i Västra kvarteret, möjligen även 
Prästgården. 

• 1658 - 13-16 gårdar i Stadskvarteret, rådhuset, 
samtliga lador i Klockbackens sluttning, samt möj-
ligen även förstörelse på S:t Lars och S:t Nicolai. 

• 1666 - 24 gårdar i kvarteret Malmen. 

• 1744 - 21 hushåll drabbade i Stadskvarteret. 

Under 1600-talets bränder brann minst 47 gårdar ner i 
staden. Många av de drabbade borgarna som redan var 
fattiga lämnade Sigtuna. En del nedbrunna fastigheter 

köptes av adelsmän för eventuell framtida användning. 
År 1682 uppges det att 19 av de 47 gårdar som brunnit 
ned fortfarande låg öde. 

Livet i staden blev ännu värre och bottenläget nåd-
des under nödåren kring 1710, då människor dog av 
hunger och svält. Året därpå skrevs i skattelängden att 
staden endast hade 47 skatteskyldiga invånare. 

1700-talet och rådhuset

Erik Kihlman blev borgmästare i Sigtuna stad 1737. 
Det dåvarande rådhuset från 1660-talet var då gam-
malt och slitet. Kihlman beslöt att riva det gamla och 
bygga nytt på samma plats på Stora torget. Det nya 
huset ritade han själv och han införskaffade även möb-
ler och tavlor. Tornet, uret och klockan återanvändes 
från det gamla rådhuset. Stadens invånare bidrog med 
timmer och pengar till bygget.

Rådhuset invigdes på pingstafton 1744, efter 4 års byg-
gande. Den fjärde och sista stora branden i Sigtuna 
drabbade staden dagen efter invigningen. Branden 
spred sig från Lilla torget till Stora torget och drabbade 
många hushåll, men rådhuset klarade sig. Nu nästan 

Rådhuset tidigt 1900-tal med gräsbevuxet torg. Foto från Sigtuna 
museums samlingar.
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trehundra år senare står det fortfarande kvar, som en 
symbol för 1700-talets Sigtuna. Det nyttjades som råd-
hus ända fram till 1947, då rådhusrätten avvecklades. 

Under åren 1737 – 1759, då Erik Kihlman var borg-
mästare,  lyckades han få stadens ekonomi under kon-
troll igen. Förutom rådhuset byggdes under 1700-talet 
även ett nytt skolhus, en ny brygga, en ny prästgård 
och dessutom byggdes fattigstugan om och rustades 
upp. Borgarna i staden satsade på trädgårdsodlingar 
och verksamheter som krukmakeri och kakelugnsma-
keri, men även andra hantverk och näringar startades, 
till och med fabriker. Textilindustrin var den lönsam-
maste under en längre tid. År 1764 fanns 66 hantverks-
mästare redovisade i Sigtuna.

Stadens utveckling under 1800-talet

En plan från 1823 är den äldsta som beskriver bebyg-
gelsen i staden. Staden var då bebyggd från nuvaran-
de kvarteret Guldet i väster till nuvarande kvarteren 
Harbacken och Dansen i öster. Viss bebyggelse fanns 
även längs vattnet i nuvarande kvarteren Komötet, 
Blackan och Snörin. En förtätning av staden skedde 
mot mitten av 1800-talet, mestadels inom fastigheter 
som redan fanns. 

Bostadshusen var placerade på tomternas kortsidor, 
närmast gatan. De övriga husen låg innanför dessa och 
längs tomtgränserna. Gårdarna nåddes genom port-
gångar i gatuhusen eller från baksidan.

Bebyggelsen beskrivs i brandförsäkringshandlingar 
från mitten av 1800-talet. Staden bestod mestadels 
av en låg trähusbebyggelse med bostadshus i timmer 
och uthus i timmer eller korsvirke eller byggda som 
stolphus. Redan på 1850-talet började många hus få 
panel. Husen var rödmålade med slam- eller oljefärg. 
De flesta tak var täckta av tegel. Det fanns dock några 
bostadshus i staden som stack ut från den låga trähus-
bebyggelsen och hade annan färg, storlek och form, 
exempelvis Malmgården.

Nya inslag i stadsbilden

I slutet av 1800-talet och in i 1900-talet förtätades sta-
den, dels inom redan bebyggda fastigheter i innersta-
den men även genom nybyggnation i stadens utkanter. 
De nya bostadshusen såg helt annorlunda ut än tidiga-
re bebyggelse. Villorna byggdes på öppna, stora tom-
ter. Ett av de mest utstickande exemplen är civilingen-
jör Emil Edlings villa, idag kallad Argentinska villan 

Malmgatan, kvarteret Borgaren 8, 1907. Foto Nanna Lindgren-Tingvall. Sigtuna museums samlingar.
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Argentinska villan, ingenjör Edlings eget hus i kvarteret S:t Lars, senare 
kommunhus. Foto från före 1934. Sigtuna museums samlingar.

Ångbåtsbryggan i Sigtuna cirka 1906. Sigtuna museums samlingar.

bredvid S:t Lars ruin som med sin byggnadsform, sitt 
tak och alla detaljer skiljer sig från tidigare bebyggelse. 
Villan bestod av 9 rum och kök, 3 källare och moder-
niteter som mathiss, badrum och vattenklosett. 

På räls och vatten

År 1866 öppnades Norra stambanan genom Märsta, 
vilket indirekt påverkade Sigtuna stads kommunika-
tion gentemot övriga Sverige. En fascinerande tanke 
är hur den järnvägslinje genom Sigtuna som utreddes 
initialt skulle ha påverkat staden och dess utveckling 
om den blivit verklighet. 

Ångbåtstrafik hade tuffat på Mälarens vatten sedan 
1820-talet. Passagerare från Sigtuna roddes ut från 
Malmbryggan till Sigtunafjärden för att kliva ombord, 
då det var för krångligt att lägga till på Malmen. På 
1880-talet fick Emil Edling uppdraget att anlägga en 
hamn. Med en ny hamn och mer reguljär ångbåtstrafik 
kunde sigtunaborna enkelt färdas till och från Uppsala 
och Stockholm. En del av stadens gods kom även med 
ångbåt.
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Edlings förslag till stadsplan från 1884, beskuren åt öster.

En stadsplan för rivning

År 1874 utfärdas den första gemensamma byggnads-
stadgan för Sverige. Den reglerade att varje stad skulle 
ha en byggnadsordning godkänd av länsstyrelsen och 
en stadsplan godkänd av kungen. En särskilt tillsatt 
byggnadsnämnd skulle ansvara för stadens bebyggelse. 
Vid ny bebyggelse var det viktigt att ta hänsyn till eld-
fara, för att begränsa brand. 

Civilingenjör Emil Edling utarbetade även ett förslag 
på stadsplan för Sigtuna stad. Den fastställdes år 1884. 
Stadsplanen var en ren skrivbordsprodukt, inspire-
rad från dåtidens Europa med förebild i bland annat 
det boulevardsystem som drogs genom Paris gyttriga 
innerstad. 

I planen för Sigtuna stad lade Edling ut ett rutnäts-
system med rektangulära kvarter, begränsade av raka 
breda gator. Stadsplanens pampigaste gata ritades från 
ångbåtsbryggan i hamnen upp mot kvarteret S:t Lars 
där Edlings egen villa låg. 

Ett genomförande av 1884 års stadsplan skulle ha jäm-
nat det gamla Sigtuna med marken. Befintlig bebyggelse 

skulle ha rivits och omfattande sprängningsarbeten 
och kraftiga utfyllnader krävts. Dock saknades både 
ekonomiska och juridiska möjligheter att förverkliga 
planen. Snart uppstod också en folkopinion mot den.

Sigtuna under 1900-talet

Gräv där du står

I början av 1910-talet fick intresset för lokalhistorien 
ett uppsving då historikern Olof  Palme kom till staden. 
Han visade på arkeologins och historiens betydelse för 
förståelsen av både 1900-talets Sigtuna och den med-
eltida staden. Palme initierade och ledde arkeologiska 
utgrävningar och insamling av arkeologiska fynd som 
tidigare hittats. Under denna tid inventerades också 
stadsmiljön genom fotografering och dokumentation. 
Palme var en av grundarna till Sigtuna Fornhem, det 
som nu är Sigtuna museum. 

1927 blev Gustaf  Dahl Sigtuna stads sista borgmästare 
och i slutet av 1920-talet initierade han en ny kvarters-
indelning. Innan dess fanns bara tre kvarter i staden: 
Västra kvarteret, Stadskvarteret och Malmenkvarteret. 
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Det fanns 25 fastigheter i varje kvarter, ungefär samma 
antal som totalt fanns i det medeltida Sigtuna. Men 
1929 fick Sigtuna den kvartersindelning som lever kvar 
än idag. Kvartersnamnen anknyter både till platser, till 
historien och till människors verksamhet under olika 
tider. 

I början av 1900-talet kom turismen till Sigtuna. Staden 
blev en utflykts- och rekreationsort som uppmärksam-
mades för sin kulturhistoria och miljö. För att kunna 
möta turisterna på ett bra sätt byggdes Stadshotellet 
och Turisthotellet.

Stadsplaner för bevarande och växande

Bara ett par årtionden efter Edlings stadsplan presen-
terade arkitekten Per Olof  Hallman en omarbetning 
och utvidgning av planen (se s.9). I motsats till Edling 
behöll Hallman nästan helt det traditionella stadspla-
nemönstret i centrala Sigtuna. Hallmans plan godkän-
des vid allmän rådstuga 1907, men en ny stadsplanelag 
med nya krav, krävde att förslaget omarbetades. 

Uppdraget gick till Gustaf  Linden, intendent vid 
byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå. Att Linden var 

uppfostrad i Hallmans anda ses tydligt i den nya pla-
nen. Först år 1920 låg den på bordet, med Hallmans 
sekelskiftesvisioner omgestaltade till något verklig-
hetsförankrat och genomförbart. Betoningen av beva-
randet av det traditionella stadsplanemönstret var 
ännu mera uttalat. 

Sammanfattningsvis är bevarandeaspekten starkt 
framhävd i Lindens plan, där fokus ligger på gatu- och 
kvartersstruktur snarare än på den ålderdomliga trä-
husbebyggelsen. Planen gäller än idag för bland annat 
Malmen. 

Staden växer

Under 1900-talets första hälft ökade invånarantalet i 
staden. År 1900 bodde runt 500 människor i Sigtuna. 
Femtio år senare hade staden runt 1600 invånare. En 
brytpunkt och största orsaken till att staden växte var 
etablerandet av Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolan. 
Dessa institutioner kom att växa och drog till sig andra 
institutioner med liknande verksamhet. 

Stadshotellet från sjösidan, cirka 1910. Sigtuna museums samlingar. 
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Nya institutioner innebar ny byggnation. Arkitekten 
John Åkerlund har gjort avtryck runtom i staden 
genom stora byggnadsverk som Sigtunastiftelsen från 
1917, Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk från 
1929 och Sigtunaskolan från 1930-talets slut. Åkerlund 
ritade även mindre byggnader i Sigtuna, exempelvis 
bostadshuset i kvarteret Ödåker med en karaktäristisk 
rad av lunettfönster som accentuerar huvudentrén.

Trafiken påverkar staden

Under 1900-talet gjordes förändringar för att ge plats 
åt bilen på gatorna.  Idag är det svårt att tänka sig att 
bil och buss har gått i båda riktningarna på Stora gatan, 
upp längs västra sidan av Stora torget där det fanns 
en busshållplats och vidare längs Olofsgatan. Detta 
pågick till slutet på 1950-talet, då Prästgatan breddades 
och förlängdes för att avlasta Stora gatan. För att kun-
na förlänga Prästgatan revs en byggnad kallad rådhus-
restaurangen snett bakom rådhuset. Ursprungsplanen 
var att ett antal hus skulle rivas för att få bra sikt längs 
Prästgatan, men detta fullföljdes inte helt, vilket gör 
att gatan är smal på sina ställen än idag. På 1950-talet 
anlades också busstationen i korsningen Uppsalavägen 
– Stora gatan. 

Flygplatskommunen

Arlanda flygplats öppnade för reguljär trafik 1960. 
Flygplatsen ligger drygt en mil från Sigtuna, så den har 
inte direkt påverkat stadskärnan i Sigtuna stad. Men 
betydelsen av att vara en attraktiv boende- och turist-
ort i närheten av Arlanda har indirekt påverkat Sigtuna 
som stad på ett fundamentalt sätt. 

Många som arbetar på Arlanda vill bo i Sigtuna, vilket i 
sin tur manat fram byggandet av bostadsområden runt 
stadskärnan som exempelvis Brännbo, Prästängarna 
och Pilsbo. 

I kommunreformen 1971 slogs Sigtuna stad och 
Märsta landskommun samman till Sigtuna kommun. 
Märsta blev centralort och Arlanda en del av samma 
kommun som Sigtuna. Därmed flyttade många kom-
munala verksamheter från staden till centralorten. 

Institutionernas fortsatta betydelse

De stora institutionerna i staden har haft stor bety-
delse sedan start. År 1980 gjordes en sammanslag-
ning av Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk 

Stora torget innan trafiken på torget togs bort 1957. Sigtuna museums samlingar. Till höger om rådhuset står Rådhusrestaurangen, som senare revs för 
att ge plats åt Prästgatans förlängning.
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och Sigtunaskolan. Resultatet blev Sigtunaskolan 
Humanistiska läroverket (SSHL) i Humanistiska läro-
verkets lokaler väster om staden. Sigtunastiftelsen 
fortsatte sin verksamhet och har utvecklat konfe-
rensverksamheten liksom även Sigtunaskolan och 
kommunskolan i Brännbo som efter nedläggning 
utvecklats till hotell och konferensanläggningar. 

Daglig handel i småstaden

Under 1900-talet fanns ett antal mindre handelsbodar 
längs Stora gatan. Redan på 1950-talet väcktes frågan 
om att förnya Sigtunas livsmedelshandel genom att 
ta in större aktörer, men först 1986 togs beslutet om 
en radikal förändring av handeln i staden. Stora gatan 
blev gågata och förändringar skedde på olika platser 
längs gatan.

I kvarteret Kyrkolunden vid busstorget ersattes befint-
lig bebyggelse med nya byggnader för livsmedelshan-
del och bostäder. De byggdes på en stor betongplatta 
för att kringgå kravet på arkeologisk utgrävning. I 
andra ändan av Stora gatan mot Lilla torget, i kvarteret 
Trädgårdsmästaren revs också befintliga byggnader. 
Här utfördes en stor utgrävning 1988-90, som bland 
annat bekräftade det medeltida tomt- och gatumönst-
ret. Här byggdes därefter en stor byggnad för handel, 
vårdcentral med mera. Lastbryggor för leverans till de 
nya byggnaderna anlades på baksidan för att inte störa 
Stora gatans gatuliv. 

2000-talets Sigtuna

En levande stad att bevara för framtiden

För att avlasta centrala Sigtuna stad från genomfarts-
trafik byggdes Ragvaldsboleden och en ny större bro 
över Garnsviken vid millennieskiftet. Kring busstorget 
har infartsparkeringar skapats för att minska trafiken 
i staden. Idag är Stora gatan i sträckningen Lilla tor-
get till Stora torget fri från biltrafik med undantag för 
varutransporter, taxi, färdtjänst och privata transpor-
ter till/från bostäder och affärer.

Sigtuna ligger i en expansiv region, dels på grund av 
närheten till Arlanda flygplats men också genom läget 
mellan Stockholm och Uppsala som ständigt växer sig 
större. Staden är dock fortfarande en småstad, attrak-
tiv att bo i och populär att besöka eller konferera i. 

En viss förtätning och förändring har skett i centrala 
staden, men den stora bostadsexpansionen har skett i 
ytterområdena, exempelvis öster om Garnsviken eller 
vid Sigtuna stadsängar, en helt ny stadsdel norr om 
stadskärnan. 

En potential och utmaning idag och inför framtiden 
är att utveckla staden med bostäder, service och logis-
tik för nuvarande och framtida invånare och besökare, 
men även att behålla småstadskänslan och det kultur-
historiska arvet som finns i Sigtuna stad. 

Delar av innehållet är hämtat med godkännande från Karl Johan Eklunds 
artikel Sigtuna – Staden, stadsbilden, bebyggelsen i Förslag till 
Bevarande och Förnyelseplan för Sigtuna stad 1986.

I Sigtuna museums trädgård finns konstverket ”Platsens berättelser” 
av Backa Carin Ivarsdotter. Konstverket uppmärksammar besökarna 
på kyrkoruinen vars spår syns i marken och belyser förhållandet 
mellan dåtid och nutid. I bakgrunden syns delar av Sigtuna museum, 
Fornhemmet med anor från 1600-talet och Stenhuset invigt som ett 
toppmodernt museum 1966. Båda byggnaderna renoverade och de 
publika ytorna tillgänglighetsanpassade 2015.
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1810. Efter att befolkningen i Sigtuna närmat sig noll kring 1710 kom befolkningen så sakteliga att återhämta sig efter freden i Nystad 1721. Vid 
kartans tillkomst hade befolkningen nått runt 380 invånare. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

1600-tal. Äldsta bevarade kartan över Sigtuna. 1600-talet var en svår tid för staden; hela tre storbränder drabbade den 1648, 1658 och 1666 då västra, 
centrala och östra delarna av staden drabbades i tur och ordning. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Historisk kartsekvens

I följande avsnitt kan Sigtunas utveckling följas från den äldsta bevarade kartan fram till 1950-talet. Kartorna är hämtade från Lantmäteriets historiska 
kartarkiv, i vilket bland annat  lantmäteristyrelsens och Rikets allmänna kartverks arkiv ingår. 
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1857-62. Efter 1700-talets relativa framgång för staden kom 1800-talet att återigen innebära stagnation för Sigtuna. Landshövdingens ansökan 
till kronan om att Sigtuna skulle få slippa sina stadsrättigheter och bli en bondsocken 1845 motiverades med att ”Näringslöshet, fattigdom och 
vanmakt [...] hafva väl i århundraden varit utmärkande drag för detta samhälles innevånare, men ingen tid torde de hafva stigit till den höjd, som i den 
närvarande.” Förändringen genomfördes dock aldrig utan staden kom fortsatt att vara Sveriges äldsta stad. 
Lantmäteristyrelsens arkiv. 

1952. Ekonomiska kartan. Under 1900-talets första årtionden etablerades flera skolor och institutioner i staden, vilka förlades i utkanten av 
stadskärnan. På kartbilden syns Humanistiska läroverket, Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolan. 
Rikets allmänna kartverks arkiv. 
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Arkeologi i Sigtuna – en värld under våra fötter

Sigtuna brukar betraktas som landets tidigaste stad 
som fortfarande har kvar sin funktion som stad. Det 
gör staden unik.

Av senare års undersökningar att döma anlades Sigtuna 
under 900-talets sista decennier. Staden var säte för de 
första svenska kungar som ville bygga ett kungarike 
enligt kontinentaleuropeisk, engelsk och dansk modell 
– Erik Segersäll, Olof  Skötkonung och Anund Jakob. 
Ett uttryck för den ambitionen var kristnandet av 
Svealand.

De första svenska mynten slogs här kring år 995. 
Myntutgivning, och därmed makt över betalningssys-
temet, var sedan ett och ett halvt årtusende en viktig 
symbolisk faktor i myndighetsutövning ute i Europa. I 
Skandinavien var det en nyhet.

Arkeologiska undersökningar 

De första utgrävningarna i staden gjordes vid 1800- 
talets slut, då lämningarna efter Dominikankonventet 
och S:t Nicolai kyrka undersöktes. Sedan dess 
har runt 400 utgrävningar gjorts, alltifrån små 

Undersökningen av kyrkan i museiträdgården 1915, en viktig utgrävning på sin tid. Notera skeletten i de blottlagda gravarna. Foto: Olof Palme d.ä.

schaktövervakningar till stora arbeten som omfattat 
100-tals kvadratmeter.

Undersökningarna har gett en god bild av stadens 
utseende och funktion genom historien. Det stora 
genombrottet var den stora utgrävningen 1988–1990 
i kvarteret Trädgårdsmästaren. Fyra kompletta stads-
gårdar blottlades, och ett planmönster framträdde som 
avslöjade att staden var en från första början planlagd 
stad. Det ursprungliga stadsmönstret var stabilt långt 
upp i högmedeltid, och till sina huvudsakliga delar 
ända in i vår tid. 

Stadsplan och tomtmönster – förbisedda 
fornlämningar

Stora gatan har varit densamma alltsedan staden anla-
des. Även om den varit smalare har den hela tiden haft 
samma sträckning. Stommen i gatunätet med Stora 
gatans sträckning och dess lilla knyck vid Lilla torget 
har varit stabil i över 1000 år. Prästgatan är nästan lika 
gammal. Dess föregångare var en stenlagd proces-
sionsväg som passerade de medeltida kyrkorna. Även 
om den idag är flyttad något norrut, har gatan en mer 
än 900 år gammal tradition. 
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Långvarig stabilitet präglar även stadens tomter, som 
fortfarande bär spår av den struktur som fastlades då 
staden grundades. De första stadsgårdarna var mycket 
smala och har successivt slagits samman till allt bre-
dare tomter. Stadskärnans fastigheter har blivit större, 
men strukturen bär fortfarande spår av vikingatidens 
tomtindelning. Vid sidan av medeltidskyrkornas ruiner 
och stadens kulturlager, är gatunätet och fastighets-
strukturen faktiskt två av stadens viktigare historiska 
monument.

Medeltidskyrkorna

Kring år 1100 tog ett intensivt stenkyrkobyggande 
fart i staden och som mest har funnits upp till åtta 
stenkyrkor. Fem eller sex av dem har legat längs nuva-
rande Prästgatan, en låg i nuvarande museiträdgården 
centralt i staden och en kan ha legat perifert i öster. 
Kanske har det också funnits en hospitalskyrka i väs-
ter, S:t Göran. Vi får tänka oss att flera av dessa kyrkor 
uppförts av privata intressen, en förklaring till deras 
stora antal.

Staden var centrum för landets kristnande, men för-
lorade mycket av sin roll då Gamla Uppsala utsågs till 

1000-talets stadsplan kan ha sett ut ungefär så här. De smala tomterna ligger i ett fiskbensmönster med huvudgatan som ryggrad. Möjligen låg en 
kungsgård centralt i staden. Bild: Jacques Vincent och Sten Tesch. För teckenförklaring, se s. 9.

1200- och 1300-talens gatubeläggningar framträder redan en dryg 
halvmeter under Stora gatans nuvarande nivå. Kavelbroläggningen 
är genomgrävd i mitten då stadens första vattenledning lades ned år 
1925. Från utgrävningar 2002.
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som djupast, är bevaringsförhållandena så goda att trä 
och annat organiskt material är mycket väl bevarat. 
Hus, gränder och andra strukturer är tydligt avläsbara 
vid utgrävningar.

Även om många undersökningar gjorts, och även om 
vi fått en god kännedom om hur staden varit planerad, 
finns fortfarande frågor kvar att besvara. Svaren ligger 
lagrade under marken som i ett slumrande arkiv. Det är 
av stort värde och skall vårdas för framtiden.

Hur stabila är kulturlagren?

Ett skäl till att kulturlagren klarat sig genom seklerna 
är att få utschaktningar gjorts för källarvåningar i sta-
den. Utschaktning dränerar kulturlagren. Medeltida 
stadslager är våta och vätan är en förutsättning för den 
goda bevaringsgraden. Vid dränering torkar de och 
dess organiska beståndsdelar bryts ned varvid lagrens 
volym krymper dramatiskt.

Försök har gjorts att kombinera kostnadseffektiv byg-
genskap med behovet av att bevara medeltida städers 
kulturlager för framtiden. En metod är att bygga på 
betongplattor som gjuts ovanpå kulturlagren, varvid 

Så här tänker vi oss 1200-talets stadsplan. Stenkyrkor har rests och kyrkogårdar anlagts kring dem. Dominikankonventet har tillkommit i öster. Bild: 
Jacques Vincent och Sten Tesch. För teckenförklaring, se s. 9.

ärkesäte 1164. Helt verkar dock inte Sigtuna förlorat 
sin funktion som administrativt och kyrkligt centrum. 
1237 anlände dominikanbröderna och uppförde kon-
ventet och Mariakyrkan, en av Mellansveriges allra 
tidigaste tegelbyggnader. Mynt tillverkades i staden så 
sent som vid 1200-talets mitt.

Flera kyrkor var i bruk fram till tiden efter reformatio-
nen, men idag syns endast fyra ovan mark – ruinerna 
av S:t Per, S:t Lars, S:t Olof  och den anonyma ”kyrka 
1” i museets trädgård.

Det har utförts arkeologiska utgrävningar i ruinerna, 
senast i S:t Olof  på 2000-talet. Då påträffades spår 
efter en äldre stenkyrka under den kyrka vi ser idag.

Kulturlagren

Sigtunas kulturlager, den svarta jorden, är stadens 
mest utbredda historiska lämning. Den består av de 
spår som långvarig bebyggelse lämnar i marken. Såvitt 
vi idag känner till kulturlagren har de ungefär den 
utsträckning som markerats i kartan på sida 8. Lagren 
är upp till 2,5–3 meter djupa och innehåller över tusen 
år lagrade på varandra. Längs Stora gatan, där ligger 
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En stolpe djupt under Stora gatan. Den ingick i en konstruktion som 
stöttade upp gatubeläggningen över en smal passage som ledde 
dagvatten ned mot sjön. En vikingatida dagvattentrumma. Redan på 
1000-talet fann man moderna lösningar på urbana problem. Från 
kvarteret Professorn, 1999-2000.

Vid undersökningarna av S:t Olof 2005 påträffades murar till en äldre föregångare under korets pelare. Foto: Sigtuna museum. 

enda ingrepp under mark är att borra ett antal schakt 
för pelare som stöttar plattan. Detta har även provats 
i Sigtuna.

Erfarenheter från andra städer visar att metoden inte 
är säker, eftersom även de smala pelarschakten torkar 
ut kulturlagren. Uttorkningen förstör lagren och alla 
värdefulla strukturer och föremål i dem. Det medför 
också marksättningar i takt med att lagrens massa 
minskar, sättningar som även påverkar intilliggande 
fastigheter. Det finns således ingen enkel omväg förbi 
arkeologiska undersökningar.

Det är viktigt att se de historiska och arkeologiska käll-
materialen som en tillgång och inte som en belastning. 
Här passar bra att åter upprepa slutorden ur kapitlet 
om arkeologi från Sigtunas förra bevarandeplan: ”En 
stad utan historia är ingen levande stad”.

Sett utifrån sina historiska tillgångar kan Sigtuna kon-
stateras vara en synnerligen levande stad. Det kommer 
den att fortsätta att vara så länge vi vårdar den.
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Riksintressets avgränsning markeras med rödstreckad linje. Grafik: Mattias Eklund. 

4. Kulturhistoriska karaktärsdrag

Följande kapitel beskriver Sigtunas kulturmiljövärden 
utifrån karaktärsdrag som kan avläsas på en generell 
nivå. Det handlar om uttrycken för riksintresset, de 
klassiska långsmala kvarterens uppbyggnad och och 
viktiga vyer och siktlinjer.

Riksintressets beståndsdelar 
Kartanalysen är gjord utifrån hur riksintresset för 
Sigtuna stad [AB 65] beskrivs i den officiella moti-
veringen från riksantikvarieämbetet. Se kapitel 2 för 
vidare läsning om lagar och regler i förhållande till 
riksintresset.

Den officiella riksintressemotiveringen

”A. Planmönstret med Stora gatan, smala tvärgränder 
och långsmala kvarter och tomter som går tillbaka till 
anläggningstiden på 970-talet, samt utanför detta en 
mer oregelbunden planstruktur som visar den fort-
satta utvecklingen under medeltiden och smärre för-
ändringar och utvidgningar fram till 1800-talets mitt. 
Den småskaliga träbebyggelsen  med dess huvudsak-
ligen slutna karaktär utmed Stora gatan och utanför 
detta glesare bebyggelse och lummiga trädgårdar. 

Kyrkoruinerna i utkanten av det medeltida stads-
området och Mariakyrkan, som ursprungligen var 
Dominikanerklostrets kyrka. Zonen utan bebyggelse, 
eller med mycket sparsam bebyggelse, närmast utanför 
den gamla stadskärnan.

B. De välbevarade institutionsmiljöerna med bebyg-
gelse som speglar utvecklingen från nationalromantik 
till funktionalism, bland annat Sigtunastiftelsen, 
genom vilken den svenska ungkyrkorörelsen etablerade 
sig i Sigtuna på 1910-talet samt Sigtuna läroverk och 
Sigtunaskolan från 1920-talet. Planering, parkanlägg-
ningar, gestaltningsmässiga värden. Flera kurs- och 
konferensgårdar.”

Planmönster

Medeltida byggnader

Småskalig trähusbebyggelse

Sparsamt bebyggd zon

Institutionsmiljöer



Planmönstret

Det centrala Sigtunas planmönster går tillbaka till 
970-talet. Vid en jämförelse mellan dagens plan och 
med den äldsta bevarade kartan från 1600-talet är själ-
va gatustrukturen kring Stora gatan och Malmen i prin-
cip detsamma. Planmönstret är det som sätter själva 
ramen för upplevelsen av det tidigmedeltida Sigtuna. 

Kyrkoruinerna och Mariakyrkan

Som en påminnelse om stadens storhetstid och efter-
följande förfall står kyrkoruinerna och Mariakyrkan, 
den enda som fick behålla sitt tak. Ruinerna ger staden 
en unik karaktär och berättar om det tidigmedeltida 
klosterväsendet, anglo-sachsiska arkitekturinfluen-
ser, reformationen och dess förstörelse av klostren, 
1800-talets ruinromantik med mera. 

Den småskaliga trähusbebyggelsen

Ännu ett starkt karaktärsdrag för staden är den små-
skaliga trähusbebyggelsen i den centrala staden och på 
Malmen som uppfördes före andra halvan av 1800- 
talet. Karaktäristiskt är att byggnaderna i huvudsak är 
uppförda i timmer med rödfärgad eller oljemålad panel 
och tegeltak. Redan tidigt har en vilja till anpassning 
till den historiska miljön varit dominerande, särskilt i 
tillägg till äldre fastigheter. Detta innebär att upplevel-
sen vid en promenad på exempelvis Stora Malmgatan 
ger intryck av en historisk stad, trots att stora delar av 
bebyggelsen på Malmen är uppförd relativt sentida. 

Den sparsamt bebyggda zonen

Den historiska stadskärnan omgärdas av obebyggda 
eller sparsamt bebyggda områden vilka tillsammans 
med stadskvarterens trädgårdar bidrar till stadens lum-
miga karaktär. Zonerna förstärker upplevelsen av den 
täta kvartersstadens gräns och låter ruinerna framträda 
tydligt i stadsbilden. 

Institutionsmiljöer

De fyra huvudsakliga anläggningarna som utgör 
Sigtunas institutionsmiljöer har var och en sin egen 
karaktär som bidrar till uttrycken för riksintresset. 

Sigtunastiftelsens renässansborg med drag av 
medeltida klosterstil, Humanistiska läroverkets 
klassicism med referenser till grekiska tempel-
anläggningar, Lekmannaskolans fritt tolkade tra-
ditionella bond- eller kyrkby samt Sigtunaskolans 
eklektiska blandning av nationalromantik och 1930-
tals funktionalism(nuvarande området kring hotell 
Kristina).

Utmärkande är en till synes oregelbunden placering av 
huslängor som i själva verket är en väl genomtänkt ter-
ränganpassning, vilket skapar rumslighet och perspek-
tiv inom och ut från anläggningarna.

Institutionsmiljöerna är också en tydlig representant 
för kontinuiteten mellan det tidiga 1900-talets ungkyr-
korörelse och den tidigmedeltida kristna centralorten 
Sigtuna.
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Rådhuset, inbäddat i grönska. 
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De långsmala kvarteren
En bärande del i Sigtunas karaktär är de långsmala 
kvarteren som utgår från Stora gatan likt fiskben. 
Kvartersindelningarna har i vissa fall en hävd på över 
1000 år och även om staden drabbats av åtskilliga 
stadsbränder det senaste millenniet så har flera av dem 
trähus med ålder upp mot nästan 300 år. 

Kvarterens struktur

Mot Stora gatan är bebyggelsen sluten. I äldre tid, 
och även fortfarande, har här legat handelsbodar och 
butiker. Bakom huvudbyggnaden mot Stora gatan, ner 
mot stranden eller upp mot Klockbacken, har uthu-
sen legat, ofta med långsidan mot gränderna mellan 
kvarteren. Ju längre från Stora gatan man kommer i 
kvarteren glesnar bebyggelsen och ger en mer öppen 
karaktär. I äldre tider brukades marken helt för odling.

Från Erik Kihlmans tid vid mitten av 1700-talet ska-
pades trädgårdar med odlingar, fruktträd och pryd-
nadsodling. Dessa trädgårdar har senare förtätats med 
uthus och under sen tid även med nya huvudbyggna-
der och om- och tillbyggnader av tidigare uthus. Ännu 

Kvarteret Slaktaren ovanifrån. Kvarteret är en god representant för de långsmala kvarterens uppbyggnad. 

finns mycket grönska på gårdarna vilket är en viktig 
komponent i Sigtunas kulturhistoriska karaktär. 

Kvarteret Slaktaren är en god representant för de 
långsmala kvarterens uppbyggnad. Mot gatan lig-
ger två 1700-talshus med var sin flygel som också är 
från 1700-talet. I huvudbyggnaderna mot gatan har 
det legat handelsbodar/butiker vilket det i viss mån 
fortfarande gör. Flygelbyggnaderna har huserat verk-
samheter med koppling till Sigtunas industrialisering 
vid mitten av 1700-talet. Därefter glesas bebyggelsen 
ut och består av mindre uthus, uppförda under början 
av 1900-talet. Kring 1960-talet har kvarteret förtätats 
sydost; en ny villa uppfördes längs Laurentiigränd och 
en äldre befintlig byggnad i kvarterets sydöstra gräns 
om- och tillbyggdes.  

Rekommendationer

För att bibehålla de långsmala kvarterens uppbyggnad 
och historiska läsbarhet ska förtätningar och bostads-
omvandlingar endast tillåtas restriktivt.
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Vyer
En stad upplevs både i den lilla och stora skalan, på 
långt och nära håll. Här presenteras ett antal vyer som 
bedöms skyddsvärda och kulturhistoriskt intressanta. 
Vyerna har höga upplevelsevärden och kopplar ofta 
ihop Mälaren, landmärken och offentliga platser med 
varandra - vissa med historisk hävd från det medeltida 
Sigtuna.

1. Staden från vattnet - stadens siluett

2. Klockbacken

3. Från Mariakyrkan mot vattnet

4. Gränderna mellan strandpromenaden och 
Stora gatan

5. Långgränd

6. Från Stora torget mot vattnet

SIGTUNA
HÄLLSBO

SIGTUNA
STADSÄNGAR

BILBY

ÖVRE
PRÄSTÄNGEN

NEDRE
PRÄSTÄNGEN

BRÄNNBO

PILSBO

CENTRALA
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MALMEN

BJÖRK-
BACKA

TILSJÖ

TIL

MUNKHOLMEN

SJUDAR-
GÅRDEN 

MÄRSTA

UPPSALA

1
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3

4

4
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Humanistiska 
läroverket Klockstapeln

Stads-
hotellet

S:t Pers ruinSigtunastiftelsen Kvarteret Garvaren
(Malmen)

Stjärnhusen Harberget
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Bortanför Malmens östra delar reser sig Harberget, vars 
västra delar totalt domineras av de stjärnformade flerbo-
stadshusen från tidigt 1990-tal. De sammanlagt sex bygg-
nadskropparna uppfördes trots protester mot deras skala 
och placering och har en stor påverkan på upplevelsen av 
stadens siluett från ett flertal vyer.

Öster om  de så kallade stjärnhusen syns Harbergets varie-
rade bebyggelse uppförd från tidigt 1900-tal och framåt.

Vy 1. Staden från vattnet 
- stadens siluett 

Sigtunas äldre stadskärna ligger utsträckt längs med Mälaren. 
För att kunna uppleva hela dess utbredning behöver man 
bege sig en bra bit ut på vattnet eller över till Munkholmen 
från vilken vyn ovan är tagen. Den täta trästaden vid vatt-
net bäddas in av grönska under sommarhalvåret.

Bakom stadens centrala delar höjer sig de gröna kul-
larna med institutionsbebyggelse. Sjövägen var den his-
toriskt dominerande vägen till staden under nästan 1000 
år. Upplevelsen av staden från sjösidan är därför viktig att 
värna.

Längst till vänster kan man se Humanistiska läroverket och 
Sigtunastiftelsens högsta byggnader skymta fram i grön-
skan. Strax till höger om dessa ser man Stadshotellets två 
byggnadsgavlar. Vid hotellets uppförande kring 1908 kom 
det visuellt att kraftigt dominera sin omgivning. Än idag 
är byggnaden utmärkande, sett till skala och kulör, på sin 
plats i staden.

Hotellbyggnaden fick stor kritik för detta vid uppförandet, 
men har med tidens gång blivit en naturlig del i stadens 
historiska siluett. 

Nedanför hotellet till höger syns mer bebyggelse i kvar-
teret Urmakaren; den före detta plåtslagarverkstaden från 
1918 och två sammanbyggda radhus från kring 1970.

Därefter tar grönskan återigen överhanden så när som 
på ett uppskjutande takfall, klockstapeln samt den vita 
så kallade Argentinavillan från 1875. Kort därefter bör-
jar Malmens trähusbebyggelse synas, med Garvargårdens 
karaktäristiska röda loftgång tydligt urskiljbar. 

Bebyggelsen därefter skiftar mellan röda och gula träfasa-
der med inslag av gröna och enstaka vita. Skalan är låg och 
bebyggelsen håller sig långt under trädlinjen. 

     Riktlinjer 

• Låt hotellet, klockstapeln, kyrkoruinerna och insti-
tutionerna på höjderna fortsatt vara domineran-
de i siluetten; offentliga byggnader som berättar 
historien om stadens storhetstid, nedgång och 
återupprättelse. 

• Den traditionella färgsättningen är viktig; en för-
ändrad färgsättning, till exempelvis en helvit bygg-
nad, får en stor påverkan på stadens historiska 
karaktär.  
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Vy 2. Klockbacken 

På den nuvarande Klockbackens nedre del stod under 
medeltiden S:t Nicolai kyrka. Enligt en uppgift från 
1600-talet användes ruinen efter S:t Nicolai som 
stenbrott för sandsten, vilket tyder på att kyrkan var 
uppförd i detta material. År 2017, året efter att klock-
stapeln brann ner, genomfördes en arkeologisk under-
sökning av grunden till den nedbrunna klockstapeln. 
Då återfanns en huggen sandsten som möjligtvis kan 
ha kommit från kyrkan. Den nuvarande klockstapeln 
uppfördes 2018 som en kopia av den gamla. 

Riktlinjer 

• Klockbacken är en del av den sparsamt bebyggda  
zonen som är ett av riksintressets uttryck. Från 
klockstapeln har man en god utsikt över stadens 
taklandskap och det är en populär utsiktspunkt för 
turister. Backen ska hållas fri från bebyggelse. 

Vy från Prästgatan (med kvarteret Trädgårdsmästaren i ryggen) upp mot Klockstapeln. 
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Vy 3. Från Mariakyrkan mot vattnet

Den öppna vyn från Mariakyrkan till vattnet längs 
Borgmästarängen har varit öppen sedan reformatio-
nen, då det dåvarande Dominikanerklostrets byggna-
der revs för att användas som byggnadsmaterial vid 
Gustav Vasas byggande på Svartsjö, bortsett från en 
förhållandevis kort tid då Sigtunas busstation stod 
på den nuvarande parkeringen från 1952 och några 
decennier framåt. Vyn har ett stort djup och innebär 
att Mariakyrkan kan upplevas ända från vattnet. 

Riktlinjer

• Vyn ska vara fri från bebyggelse även 
fortsättningsvis. 

Vy från Mariakyrkan ner mot Mälaren.
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Vy från strandpromenaden upp mot kvarteret Draken. Rådhuset vid 
Stora torget skymtar till höger. 

Vy från Stora gatan mot strandpromenaden längs Laurentii gränd. Vy från Stora gatan mot strandpromenaden längs Långgränd. 

Vy 4. Gränderna mellan 

strandpromenaden och Stora gatan

Gränderna mellan strandpromenaden och Stora gatan 
karaktäriseras av dess rikliga grönska. Grändernas 
sträckningar går tillbaka till stadens anläggande på 
970-talet och är några av de viktigaste karaktärsdragen 
för staden. 

Riktlinjer

• Grönskan och lummigheten är viktiga delar av 
Sigtunas karaktär. Exploateringsgraden i de lång-
sträckta kvarteren ska hålls nere och växtligheten 
värnas. 

• De långsmala tomterna inom centrala staden och 
Malmen ska inte delas upp på ett sätt som förstör 
strukturen. 
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Vy 5. Långgränd

Från Långgränd kan man se in på gården tillhörande 
fastigheten Slaktaren 5, en genuin kulturmiljö vilken 
består av en huvudbyggnad uppförd 1741 och ett 
gårdshus i vinkel uppförd kring samma tid. Gården 
har ett mycket högt upplevelsevärde med dess äldre 
välbevarade byggnader och uppvuxna trädgård, och 
är en lättillgänglig miljö att uppleva för besökare som 
spanar över planket.  

Riktlinjer 

• Möjligheten att uppleva miljön från Långgränd 
bör värnas. 

• Nya byggnader bör inte uppföras och staket och 
andra visuella hinder bör inte bli för dominerande 
längs gränden. 

Vy 6. Från Stora torget mot vattnet

Vyn från Stora torget ner mot vattnet längs Torggränd 
är i princip lika lång som den gamla stadskärnan är 
bred. Den öppna sträckningen går att utläsa på den 
äldsta bevarade kartan från 1600-talet och bortsett 
från kvarteret Drakens sedan början av 1900-talet riv-
na flygelbyggnader har den i princip varit lik dagens 
öppna vy. 

Riktlinjer

• Värna vyn mot vattnet från torget. Eventuella 
paviljonger och liknande byggnader nere vid 
stranden i blickfånget från torget ska uppföras på 
annan plats. 
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5. Ett varsamt förhållningssätt 
till staden
Vid åtgärder och förändringar ställer Sigtuna stads uni-
ka kulturmiljövärden stora krav. Följande kapitel inne-
håller generella riktlinjer för åtgärder både i gaturum 
och på privata tomter.

Gaturum

Skyltning

Gatuskyltars främsta uppgift är att vägleda besöka-
ren genom att informera om gatu- och kvartersnamn. 
Även gatuskyltars utformning är karaktärsskapande 
och ska därför utformas på ett sätt som passar in i 
den övergripande stadskaraktären. Skyltar kan hämta 
inspiration från de äldre skråsymbolernas effektfulla 
enkelhet utan att skylten behöver gestaltas på ett his-
toriserande sätt.

Även skyltar som är mindre än 1 kvm är bygglovplik-
tiga inom riksintresset för Sigtuna stad. Detta gäller 
även orienteringstavlor. Följande allmänna riktlinjer 
för centrala Sigtuna syftar till att bidra till en harmo-
nisk gatubild:

• Skylt ska placeras i direkt anslutning till 
verksamheten.

• Skylt ska placeras vid fönster eller dörr i botten-
våningen och bara i undantagsfall accepteras pla-
cering av skylt högre upp på fasaden. Tänkbara 
undantagsfall är verksamheter med lokal- eller 
kulturhistorisk hävd och framträdande arkitektur, 
såsom exempelvis Stadshotellet, som har skyltning 
i höjd med takfot.

• Om anvisad skyltplats finns på byggnaden ska 
skylten placeras där.

• Skylt ska till färg och form underordnas och 
anpassas till hus och gatumiljö, vilket kan inne-
bära att rikstäckande affärskedjors skyltprogram 
inte accepteras utan bearbetning, se exempelvis 
Systembolagets anpassade plåtskyltar på Stora 
gatan 56.

• Sträva efter måttlig skyltning - onödig upprep-
ning av budskap ska undvikas. Informationsvärdet 
minskar när skyltar försöker ”överrösta” varandra.

• Pendelskyltar ska vara små för att kunna anpassas 
och underordna sig byggnaden och de kulturhis-
toriska värdena. Val av bakgrundsfärg på skivan är 

mycket betydelsefullt för skyltens anpassning till 
byggnaden och för en god helhetsverkan. Därför 
är det, i de flesta fall, lämpligt med ljus text mot 
mörk bakgrund. Skyltar på samma byggnad bör 
samordnas med exempelvis samma bakgrundsfärg.

• Skyltar med inbyggd belysning ska vara återhåll-
samma och med reglerbart ljus.

• Gatupratare ska användas måttligt för att inte hin-
dra framkomligheten för gående, cyklister och for-
don. För att eftersträva en viss enhetlighet föror-
dar kommunen gatupratare med svarta ramar och 
ben.

Gatubeläggning

Sigtunas gator har i äldre tider enbart varit grusbelag-
da. Stenbeläggningar, som blev vanliga i andra svenska 
städer under senare delen av 1800-talet, har på grund 
av stadens små resurser saknats helt. Idag är huvudde-
len av Sigtunas gator asfaltsbelagda. I någon mån kan 
den enkla asfaltsbeläggningen anses utgöra en fortsätt-
ning på forna tiders grusbelagda markbeläggningar i 
staden.

Klassisk symbolskylt. Effekten av skylten förtas något av att budskapet 
upprepas på flaggan nedanför. Plåtskylten som föreställer en sax är 
ritad av konstnären Lars Erik Falk och utförd av konstsmeden 
Bengt Bergström.
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Stora gatan.

Det förekommer att gatorna är accentuerade av gat-
sten vid exempelvis rännsten eller entréer, bland annat 
längs Stora gatans centrala sträckning. Inslaget av 
gatsten förstärker känslan av ett småskaligt, omhän-
dertaget gaturum och samspelar med husfasadernas 
detaljrikedom. Gatstenen utgör således en motvikt till 
asfalten som kan upplevas mer kall och industriell till 
sin karaktär. Man ska dock komma ihåg att gatsten är 
en modern företeelse i Sigtuna.

Idag finns ett fåtal grusbelagda ytor med inslag av gräs 
kvar i staden, exempelvis Stora torget, hamnen och 
Lilla vattugränd. Grus har en kulturhistorisk koppling i 
staden och ger associationer till trädgårdar och parker, 
vilket passar väl med Sigtunas historia av trädgårdsod-
ling. Grusbelagda ytor kräver mer skötsel och under-
håll än asfalt och är besvärligare vid exempelvis snö-
plogning. Det kulturhistoriska och upplevelsemässiga 
värdet av att hålla dessa ytor grusbelagda motiverar 
dock den högre skötselgraden. Å andra sidan bedöms 
det inte aktuellt att återställa eller nyanlägga ytterligare 
grusytor i stadens allmänna gaturum.

Vid utformning av gaturum utgör tillgänglighets-
aspekter en viktig del.

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar är bygglovpliktigt inom riks-
intresset för kulturmiljö. Solcellspaneler ska följa 
takets lutning och placeras där de är minst synliga från 
det allmänna gaturummet och vyn från Mälaren.

Sigtunas traditionella taklandskap domineras av rött 
lertegel med inslag av plåttak i varierande kulörer. 
Dåligt anpassade solcellspaneler kan förvanska utse-
endet på enskilda byggnader och i förlängningen även 
omgivningen. Den tekniska utvecklingen möjliggör 
dock för allt bättre anpassade solenergianläggningar, 
såsom tegelröda ytor och böjbara tunnfilmssolceller.

Inom centrala staden och Malmen ska solcellspane-
lerna stämma överens med takets färg. Även takbe-
läggningens struktur ska beaktas. I de fall där takfal-
let inte är synligt från allmänt gaturum eller Mälaren 
kan undantag prövas. Längs del av Stora gatan (från 
busstorget till Sankt Persgatan) får det inte förekom-
ma synliga solcellspaneler på takfallen som vetter mot 
gatan.
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Belysningshistorik 
- Centrala staden och Malmen 
under 1900-talet

Lampor som ledfyrar

Omkring år 1910 börjar de första belysningsstolparna 
dyka upp bland Sigtunas gator och gränder. Stolparna 
är av gjutjärn med flera vulster (utåtsvällda lister). 
Själva armaturen är av plåt eller koppar med små pry-
dande löv. Den s.k. kungslyktan, vilken idag exempelvis 
återfinns på Riddarholmen, är en vanlig armaturmo-
dell i centrala Sigtuna vid denna tid. Lamporna är glest 
placerade och har lyst upp gaturummet i begränsad 
omfattning och mest fungerat som ledfyrar i mörkret.

Från 1910- och 20-talen finns här och var lyktor inne 
på gårdarna, för att lysa väg i mörkret till vedbodar 
och dass. På fasader mot Stora gatan finns också en 
eller annan lykta, uppsatt av affärsinnehavare som vill 
locka kunder.

Bilismens intåg

Från senare delen av 1930-talet tar ett nytt belysnings-
system vid: hängande armaturer fästa i kablar eller 
trådar som går mellan husen och kors och tvärs över 
gator och torg. Där det saknas tillräckligt med hustak, 
t ex vid Strandvägen, sitter armaturen på en lång rak 
arm fäst i stolpe. På samma sätt är det på Malmen, 
möjligen beroende på att husen där var alltför låga 
som fäste för kablar.  

De gamla lyktorna spred ljuset rakt ut. Den nya arma-
turen har en klockformad skärm som samlar ljuset 
nedåt. Den fria upphängningen i kablar respektive 
den långa armen på stolparna gör att gatan, själva kör-
banan, belyses mera, vilket torde vara en eftergift till 
ökad biltrafik.

Gammalt och nytt

Det är troligtvis de gamla gjutjärnsstolparna från bör-
jan av 1900-talet som idag står på östra och västra 
sidorna av Stora torget samt vid museets tomtgräns 
mot Stadshotellet. De kan ha satts upp under senare 
delen av 1960-talet. Vid samma tid bör också ökad 
belysning i form av väggfasta lyktarmaturer tillkommit 
på Stora gatan mellan Stora och Lilla torget. Det kan 
ha skett i samband med att biltrafiken begränsades på 
denna del av Stora gatan - fram till början av 1960-talen 

Lampa av modell kungslyktan på Lilla torget vid Stora gatan 47 
år 1921. Foto: Sigtuna museum

Lampa av modell kungslyktan på Malmen, årtal okänt.  
Foto: Sigtuna museum
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var det mötande trafik där. Lyktarmaturerna var också 
ett sätt att förstärka stadens äldre karaktär.

I gränderna lyste också lyktor på stolpar, dock av 
modernare snitt än lyktorna vid torget. På raka stol-
par satt runda glaslyktor med en liten grön takhuv 
ovanpå, i folkmun kallade för kineshattar.  De fanns 
kvar åtminstone till 1980-talet, när den nya bebyggel-
sen i kvarteren Kyrkolunden och Trädgårdsmästaren 
tillkom. Vid Kyrkolunden sitter väggfast armatur, på 
Stora gatans norrsida i enlighet med traditionen, men 
armaturerna är av 1980-talssnitt.

Genom belysningshistoriken i Sigtuna stad kan man 
följa samhällsutvecklingen i stort. Från den lilla staden 
i lantligt mörker med få gaslyktor - till möjligheten till 
mera belysning genom elektrifieringen och behovet av 
belysning för trafik och för ökad kommers - till Stora 
gatans omvandling till gågata och den medvetna sats-
ningen på äldre stadsmiljö. Idag vill vi kanske ha mer 
ljus än någonsin, inte minst för dess trygghetsskapan-
de möjligheter.

Belysningshistoriken är skriven av Elisabet Claesson,  
före detta museiintendent vid Sigtuna museum

Lilla torget, uppskattningsvis i mitten av 1900-talet. Gatubelysningen hänger på linor fästa vid taknockar. Foto: Sigtuna museum

Allmänna riktlinjer för belysning

Inledning

Gatubelysning är en viktig del av hur gaturum och 
bebyggelse upplevs. Armatur och belysning ska väl-
jas med omsorg och hög kvalitet för att framhäva och 
stärka Sigtunas unika kulturhistoriska värden.

Gatubelysningen i Sigtuna är av olika ålder och utfö-
rande; ofta är det armaturer från de senaste 30 åren 
monterade på äldre belysningsstolpar. Någon större 
enhetlighet finns inte i nuläget.

De allmänna riktlinjerna för belysning i centrala 
Sigtuna syftar till att bidra till en harmonisk och enhet-
lig belysning på allmän plats såsom gator och torg. 
Riktlinjerna ska följas när det är dags att uppdatera 
befintlig belysning.
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Stora gatans centrala sträckning 

Ur ett historiskt perspektiv har Stora gatans centrala 
sträckning varit belyst med lyktor monterade på fasa-
der eller med lampor som hänger i vajrar från taknock-
ar. Båda alternativen kan vara tänkbara för framtiden. 
Andra utrymmeskrävande lösningar såsom fristående 
lyktstolpar bedöms inte lämpligt, då gaturummet är 
för smalt.

Att ordna vajerbelysning ställer stora krav på pro-
jekteringen då det krävs skräddarsydda lösningar för 
olika delar av gatan, eftersom höjden på taknockarna 
och avstånden emellan dem varierar. Det är troligtvis 
inte möjligt att få en helt jämnt fördelad belysning av 
gaturummet.

Lyktor monterade på fasad har fördelen att de både 
lyser upp gaturummet och fasadens struktur. Den 
gamla trähusbebyggelsen med vackert profilerade 
panelfasader kan på så sätt framhävas. 

Allmänna riktlinjer

• Armaturer och stolpar ska vara utförda i en mörk 
nyans. Den mörka färgen associeras till äldre 
gedigna material såsom gjutjärn. Det skapar stör-
re harmoni med de äldre miljöerna, jämfört med 
exempelvis galvaniserade stolpar.

• Lägre stolphöjder hjälper till att skapa ett intimt 
gaturum som passar väl med den äldre kulturmil-
jöns småskalighet. Som regel bör man välja en så 
låg stolpe som omgivning och ljustekniska krav 
tillåter.

• Lampor och lyktor med omfattande dekor och 
utsmyckningar ska undvikas. Klassisk tidlös 
design förespråkas då den bidrar till att framhäva 
kulturmiljön.

• Idag utförs belysning med modern energisnål 
LED-teknik som kan variera sina estetiska egen-
skaper såsom färgtemperatur och integration i 
armatur. I kulturmiljöer blir det allt vanligare att 
man monterar in LED-insats i gamla armaturer 
och belysningsstolpar, vilket exempelvis är utfört 
på Riddarholmen i Stockholm med fint resultat. 
Detta är tänkbart att göra med de äldre lyktor som 
finns kvar i Sigtuna stad idag. Även belysningens 
jämnhet och styrka bör anpassas till kulturmiljön.

• Det är av stor vikt att spara och vårda de gamla 
belysningsstolparna av gjutjärn som finns kvar i 
Sigtuna stad, inte minst för att de är mycket kost-
samma att nytillverka.

• Vid val av ny belysning är det viktigt att testa i liten 
skala först och även låta testet pågå under en tid.

• När elen dras på utsidan av byggnader kan dosa 
och kabel målas i samma färg som bakomliggande 
fasad för att dessa inte ska vara för iögonfallande 
i stadsmiljön.

• För att bidra till trygghet kan ibland en belysning 
som endast belyser kör- eller gångbanan behöva 
kompletteras med belysning som framhäver andra 
delar av omgivningen. Exempelvis kan offentlig 
konst, buskar eller stora karaktärsfulla träd ljussät-
tas. Denna typ av belysning ska utföras med mått-
fullhet för att inte äventyra upplevelsen av kultur-
miljön. Färgat ljus ska generellt undvikas.

Den vanligast förekommande lyktmodellen längs Stora gatan passar väl 
in i kulturmiljön.
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Trafik

Gatunätet

Huvuddelen av fordonen som trafikerar mellan 
Märsta och Sigtuna stad använder sig av väg 263 som 
är en statlig väg. Därifrån fördelas trafiken till de södra 
och västra delarna av Sigtuna stad via cirkulationsplats 
Pilsbo.

Inom de centrala delarna av Sigtuna stad är gatunätet 
helt utbyggt. För hela bevarande- och förnyelseplan-
området ska eventuell nyplanering av gator samt utfar-
ter bestå av trafiklösningar som uppfyller krav som 
innebär att det befintliga kvartersbildningsmönstret 
och gatumiljön bibehålls. 

Inom bevarande- och förnyelseplanområdet består 
huvudgatorna av Uppsalavägen, Stora gatan (mellan 
Uppsalavägen och Märstavägen), Ragvaldsbovägen 
(mellan cirkulationsplats Pilsbo och Sjudargårdsvägen), 
Sankt Persgatan och Manfred Björkquists Allé. 
Huvudgatorna leder in på lokalgator som förgrenar sig 
i de olika bostadsområdena. I de centrala delarna av 
Sigtuna stad finns också ett gatunät med gränder av 
varierande storlekar.

Parkering

Boende- samt besöksparkering till privat fastighet ska 
lösas inom respektive fastighet och är i första hand 
fastighetsägarens ansvar. Där detta inte är möjligt 
ska parkering ske på annan fastighet i närområdet. 
Kommunen ansvarar inte för att lösa boendeparkering 
på redan befintlig fastighet. Vid nybyggnation hanteras 
parkering inom ramen för detaljplan och bygglov.

Besöksparkering för affärskunder och turister ordnas 
på allmän platsmark. I dagsläget är antalet parkerings-
platser för detta syfte tillräckliga för vardagsbehovet. 
Under högsäsong samt vid större evenemang kan dock 
en brist på platser uppstå. Det är därför av vikt att 
arrangörer av större evenemang uppmuntrar besökare 
att åka kollektivt. Eventuell utbyggnad av parkerings-
platser får inte ske på ett sådant sätt att Sigtuna stads 
speciella kulturmiljövärden skadas. 

För att uppmuntra cykling bör det upprättas cykelpar-
keringar i anslutning till besöksvärda platser i Sigtuna 
stad. Cykel som transportmedel är miljövänligt och 
innebär dessutom inte samma typ av slitage som bilar 
och andra motordrivna fordon kan åstadkomma i 
stadsmiljön.

Trafik på Stora gatan

I dagsläget är tung lastbil (totalvikt som översti-
ger 3,5 ton) förbjuden i stadskärnan förutom under 
vardagar mellan 06:00 och 11:00 för att möjliggöra 
varutransporter.

Mellan Lilla torget och Busstorget är gatan reglerad 
som gågata vilket innebär att fordon endast får före-
komma där, vilka har en målpunkt som nås via gatan, 
samt att körsättet ska anpassas till de gående. Delar 
av gatan på denna sträckning är väldigt smal och två 
fordon kan inte mötas.

Såväl gatan som huskroppar påverkas negativt av de 
tunga transporter som trafikerar Stora gatan mellan 
Sankt Persgatan och Busstorget, vilket syns på sönder-
körda takutsprång och spårbildning i gatan.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
samt undvika skador i gatan, behövs andra distribu-
tionslösningar för leveranser till butiker och restau-
ranger. Bygg- och trafiknämnden har en vilja att kom-
ma fram till en bättre lösning på varuförsörjningen i 
samverkan med berörda parter.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Utformning av trafiksäkerhetsåtgärder och hastighets-
begränsande åtgärder måste i möjligaste mån anpassas 
till stadens miljö. Gupp i gaturummet bör till exem-
pel inte förekomma, då kan istället åtgärder så som 
avsmalnade gator användas för att sänka hastigheten. 
Inom de delar av Sigtuna som berörs av bevarande-
planen är gaturummet dock utformat på ett sådant sätt 
att låg hastighet oftast bibehålls på ett naturligt sätt. 
Varje åtgärd ska noga prövas mot den påverkan på 
kringliggande miljö som den medför.

Påverkan på kulturmiljön ska tas med i beräkningen 
vid val av farthinder som syftar till att förhindra atten-
tat mot evenemang och befolkade platser.



44 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Kvartersmark -  
byggnader och tomter

Nybyggnad

Nybyggnader i allmänhet skall anpassas till den mil-
jö där de placeras. Detta gäller i speciellt hög grad 
Sigtuna stad. Det medeltida stadsplanemönstret och 
den småskaliga bebyggelsen, till stor del från 1800-talet, 
ställer speciella krav på anpassning av ny bebyggelse. 
Det är dock viktigt att poängtera att det inte är likrikt-
ning till några gammaldags typhus som eftersträvas. 
Det typiska för den gamla Sigtunamiljön är variation 
och individuella uttryck inom en traditionell ram och 
i en liten skala. Nya byggnader kan ha ett modernt 
formspråk eller efterhärma ett gammalt byggnadssätt. 
Båda sätten ställer dock stora krav på den arkitekt som 
utformar byggnaden. Helhetsintrycket är det viktigaste 
och påverkas, förutom av byggnadens placering, stor-
lek, proportioner och färg, även av fasadens kompo-
sition och detaljeringsgrad. Helhetsintrycket kan inte 
kompenseras av vissa speciellt utförda detaljer. Likaså 
kan ett väl proportionerat och placerat hus förstöras 
av dåliga detaljer och fasadkomposition.

Fastighetsbildning

För den samlade stadsbilden är det viktigt att de ålder-
domliga långsmala tomterna inom centrala staden 
och Malmen inte delas upp på ett sätt som förstör 
strukturen. 

Riktlinjer för nybyggnad

• Byggnadens placering på tomten avgörs av bygg-
nadssättet i närområdet. I de äldsta bebyggelsemil-
jöerna uppförs i allmänhet byggnader längs med 
fastighetens gränser. 

• Byggnader ska i allmänhet förses med sadeltak 
med lutning 25-35°. Avsteg kan dock göras utifrån 
lokala förutsättningar.  

• Byggnadens höjd ska anpassas till omkringliggan-
de bebyggelse.

• Fönster ska placeras i fasadliv. Om fönsterluckor 
används ska de kunna stängas så att fönstren täcks. 

• Fasader utförs i första hand med träpanel eller 
puts. 

• Sockelhöjden ska vara så låg som möjligt.

• Ekonomibyggnader ska underordna sig huvud-
byggnader i skala, utformning, material och 
färgsättning. 

• Takmaterial ska vara lertegel, ståndfalsad plåt eller 
papp.

• Hyvlade träfasader målas med täckande oljefärg, 
ohyvlade bräder med falu rödfärg. Putsfasader 
målas med mineralisk färg utan inslag av organiska 
material (till exempel akrylharts).

Ombyggnad

I den äldre bebyggelsen finns många karaktäristiska 
drag som är viktiga att bevara vid eventuella renove-
ringar. En grundläggande utgångspunkt vid ombygg-
nads- och renoveringsarbeten är att huset skall behål-
la det utseende det för närvarande har. I vissa fall 
bör dock olämpliga detaljer som tillkommit under 
senare tid rättas till. Det kan handla om exempelvis 

Överst: fönster. Mitten: småfönster. Nederst: om fönsterluckor används 
ska de kunna stängas så att fönstren täcks.

Vindfönster på gavelspetsen.



perspektivfönster, fönsterluckor som inte går att 
stänga, olämplig fasadyta, felaktig färgsättning med 
mera. Ett putsat hus bör således få vara putsat även i 
fortsättningen, om inte några särskilda skäl talar för en 
förändring. Likaså bör ett hus som är målat med falu 
rödfärg även i fortsättningen få ha samma ytbehand-
ling och så vidare. 

Det är också angeläget att husen får behålla sådana 
speciella detaljer som exempelvis skorstenar, även om 
de kan ha förlorat sin funktion. I de flesta fall är mura-
de eller putsade skorstenar att föredra framför plåt-
klädda. Eventuella regnskydd bör utformas på plats av 
plåtslagare då de färdiga lösningarna kan bli väl klum-
piga och dominerande. Den enkla bebyggelsen hade 
ursprungligen inga plåtdetaljer. Plåttäckning blev van-
ligare i slutet av 1800-talet. Vid byte av plåtdetaljer bör 
det äldre utseendet vara förebild. Vindskivor täckta av 
plåt är en modern företeelse. Rena takfall ger byggna-
der ett autentiskt utseende. Om man ändå vill inreda 
vinden och få in mer ljus (bygglovpliktigt) så ska man 
hålla takfönster/takkupor så små som möjligt, ge dem 
en nätt detaljering och placera dem där de är minst 
synliga i stadsbilden. 

Byggnader med riktigt gammal träpanel är en sällsynt-
het som bör värnas i Sigtuna. Gamla panelbrädor har 
ofta olika bredder. Vid byte av panel bör man bibehålla 
detta. En ny panel med exakta mått ger ett mera ste-
reotypt intryck.

Sockeln av sten är ofta bredare än själva huset. I 
anslutningen mellan panel och sockel ligger därför en 
dropplist. Denna detalj förändras kraftigt vid utvändig 
tilläggsisolering, om man inte vidtar särskilda åtgärder. 
Utvändig tilläggsisolering bör därför undvikas, invän-
dig isolering är att föredra. Om utvändig tilläggsiso-
lering ändå är aktuell bör den nya fasadbeklädnaden 
utformas i princip lika som den gamla, med oföränd-
rad storlek på taksprånget, utflyttade fönster, sockel 
och andra detaljer. 

Fönster har i alla tider utformats efter rådande ideal 
inom arkitektur och byggnadsteknik. Fönstren har 
olika form, proportioner, indelning, hängning, profi-
lering, beslagning och placering i fasadliv beroende på 
tidsepok. Ett gammalt fönster bör i första hand repa-
reras, till exempel genom att byta ut det utsatta bot-
tenstycket om det är dåligt. Själva glasrutorna spelar en 
viktig roll för husets uttryck. De äldsta fönsterglasen 

Tre varianter av spegeldörrar mot Stora gatan, ett exempel på port i plank respektive snickarglädje på veranda.
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är munblåsta med små blåsor och vallningar i glaset. 
Mellan 1915-1960 är de flesta glasen maskindrag-
na med mer eller mindre synliga dragränder. Sedan 
1970-talet tillverkas floatglas som är helt plana. 
Floatglaset ger mindre reflexer och kan uppfattas som 
mörka hål i fasaden. Nya fönster ska utformas som 
trogna kopior av befintliga fönster. Övermålningsbart 
fönsterkitt ska väljas och även gångjärnen ska målas in 
i fönstrens kulör. Fönsterbeslag som är tidstypiska för 
husets byggnadsår ska användas - det är stor skillnad 
på fönsterbeslag från olika epoker. För inspiration se 
Byggnadsvård i praktiken utgiven av Gysinge centrum för 
byggnadsvård.

Man behöver inte byta ut gamla fönster helt för att 
energieffektivisera. Gamla fönster med enkelglas samt 
lösa innerbågar kan till och med ha goda energivär-
den beroende på den stora mängd luft som finns mel-
lan rutorna. En viktig punkt är att se över drevningen 
runt fönstret som med tiden kan ha sjunkit undan. 
Kopplade fönster kan effektiviseras utan att förstöra 
fasaduttrycket genom att byta ut glaset i innerbågen 
mot energiglas eller isolerglas.

Tegeltak ersätts i regel med likadana pannor, om inte 
belägg finns för att en annan sorts panna eller takma-
terial funnits på byggnaden tidigare. Ett enkupigt ler-
tegel ska därmed inte bytas ut mot ett mer modernt 
tvåkupigt teglet. Gamla takpannor är en tillgång och 
kompletteras i första hand, alternativt sparas i något 
uthus vid takbyte.

Vid ombyggnad bör byggnadsdetaljer tillvaratas och 
återanvändas i största möjliga utsträckning. Exempel 
på sådana detaljer är dörrar, dörr- och fönster- 
omfattningar, takpannor, trapp- och balkongräcken, 
armaturer med mera. 

Trädgårdar och växtlighet

I gräns mot granne eller mot gata, där inte byggnad 
markerar gränsen, uppförs staket eller plank av trä i 
traditionellt utförande, alternativt lövhäckar. 

Vården av en gammal trädgård ställer samma krav på 
intresse och varsamhet som vården av ett gammalt 
hus. Man bör försöka upptäcka trädgårdens egenart 
och utgå från dess förutsättningar, när man röjer och 
odlar den. Trädgården har stor betydelse för karaktä-
ren hos en gammal byggnad, men den är också en del 
av stadsbilden. Det kan ta trettio år innan man får ett 
fullvuxet träd i stället för det som av misstag fälldes. 
Därför är fullvuxna träd i den gamla stadskärnan skyd-
dade i detaljplan och det krävs lov för att ta ner dessa.

Under senare delen av 1700-talet samt under 1800-talet 
vann ett bestånd av växter, som sedan blivit klassiskt, 
insteg i trädgårdarna. Syrener och snöbär saknas sällan 
i någon gammal trädgård och i rabatterna finner man 
vanligen pioner, riddarsporrar, liljor, gullris, malva, 
stormhatt och rudbeckia för att nämna några av de 
mest karaktäristiska prydnadsväxterna. Olika slag av 
anspråkslösa rosor - törn- eller äppelrosor, provinsro-
sor, mossrosor - hör också till den gamla prydnads-
trädgården. I miljön omkring ett gammalt hus är nyt-
toträdgården med sina fruktträd och trädgårdsland ett 
betydelsefullt inslag  som man bör ta vara på.

Stora trädäck och stödmurar av betongsten, slipers och 
dylikt är främmande för den äldre Sigtunamiljön. Om 
stödmurar behöver utföras, ska det ske med kallmur 
av natursten.

Ett vårdprogram för kommunägda trädgårdar med 
höga kulturmiljövärden i Sigtuna stad är under 
framtagande.

Grindar och staket i klassiskt utförande.
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Brandskydd 
Sigtuna stad är till övervägande del bebyggd med trä-
hus, i de centrala delarna ganska tätt. Under tidigare 
århundraden har ett flertal stadsbränder rasat. Även 
idag finns det risk för att en brand som uppstår i gamla 
uttorkade träkonstruktioner kan få en snabb spridning 
och ett förödande förlopp. 

Brandskyddsarbete kan delas in i två delar, organisato-
riskt och byggnadstekniskt. Organisatoriskt arbete är 
förebyggande och syftar till att minska sannolikheten 
för att en brand ska uppstå. Byggnadstekniska åtgärder 
syftar till att minska en brands konsekvenser. Att lyck-
as förebygga bränder är fördelaktigt både ur ekono-
misk och kulturhistorisk synvinkel. Byggnadstekniska 
åtgärder kräver en större ekonomisk insats och kan 
även innebära ingrepp i byggnader som inte är fören-
liga med ett bevarande av byggnadernas kulturhisto-
riska värde.  

Det finns inte något lagkrav på att anpassa äldre 
bebyggelse till nybyggnadsstandard vad gäller brand-
skydd, men kraven blir aktuella vid större ombyggna-
der. Lagen om skydd mot olyckor gäller dock alltid och 
berör både fastighetsägare och hyresgäster: 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för 
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att före-
bygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av 
brand. (Lag om skydd mot olyckor 2003:778 2 kap. 2 §)

Ett skäligt brandskydd innebär att man ska kunna 
utrymma en byggnad på ett tryggt sätt innan kritis-
ka förhållanden uppstår, vilket i en gammal träbygg-
nad innebär kortare tid än fem minuter. Den gamla 
bebyggelsen i Sigtuna klarar oftast inte dagens brand-
krav som säger att man ska kunna hålla en uppkom-
men brand inom ett begränsat utrymme i 60 minuter. 
Därför är det viktigt att arbeta förebyggande. 

Flera enkla åtgärder kan genomföras av såväl fastig-
hetsägare som hyresgäster:

• I alla bostäder ska finnas brandvarnare. Dessa bör 
funktionstestas en gång om året.

• Fastighetsägare bör hålla sig med brandsläckare 
och brandfilt.

• Jordfelsbrytare bör installeras och elanläggningar 
kontrolleras minst vart tionde år.

• Sophantering och löst brännbart material hålls på 
ett avstånd från träfasader, gärna i låsta utrymmen.

• Trapphus hålls fria från brännbart och skrymman-
de material. 

• Reglerna för heta arbeten följs vid till exem-
pel svetsning, lödning och användandet av 
varmluftspistol. 

• Regelbunden sotning och brandskyddskontroll av 
eldstäder. 

Det finns även enkla åtgärder av mer byggnadsteknisk 
karaktär som inte påverkar en byggnads kulturhisto-
riska värde, till exempel:

• I flerbostadshus kan äldre tunna dörrar mot ett 
gemensamt trapphus målas med brandskydds-
färg och/eller förses med svällister. Det ökar 
dörrens brandmotstånd och minskar risken för 
brandspridning. 

• Eventuella ventilationsöppningar i takfot placeras 
mellan fönsteröppningar så att brandspridning 
upp på vind försvåras.

• Gemensamma vindar mellan fastigheter och 
lägenheter kan sektioneras. 

• Fönster som vetter mot varandra kan behöva för-
ses med brandhärdigt glas.

2017 gjorde Attunda brandkår en ny insatsplan för de 
centrala delarna av Sigtuna. Den visar att det finns sto-
ra delar som är svåråtkomliga för utryckningsfordon. 
Det är därför mycket viktigt att hålla tillfartsvägarna 
fria från parkerade bilar, snöhögar och dylikt.

Exempel på mer omfattande byggnadstekniska åtgär-
der för att minska en brands konsekvenser är torr-
sprinklers i fasad, vilket exempelvis används i Eksjö 
trästad, och värmekameror, vilket prövas i Gamla stan 
i Stockholm. Det viktigaste är att installationer under-
hålls över tid och att de utformas för att förenkla för 
brandkåren. Sigtuna kommun och Attunda brandkår 
är positiva till samverkan med fastighetsägare som 
organiserar sig och vill förbättra det brandtekniska 
skyddet.
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6. Stadens färgsättningstradition

Inledning
Detta kapitel är i sin helhet hämtat från den tidigare 
bevarande- och förnyelseplanen från 1986. Bakom 
kapitlet står arkitekten Peter von Knorring. Han ana-
lyserade panelarkitekturens fasadfärger från 1850 till 
1930 och tog fram ett banbrytande färgsättningspro-
gram baserat på ett fåtal traditionella pigment (visas sist i 
detta kapitel). Idag finns tillgång till provsamlingar med 
ett 20-tal traditionella pigment. Riksantikvarieämbetet 
har tagit fram provsamlingar för både linoljefärg eller 
kalkfärg. De traditionella kulörerna finns också över-
satta till det vanligast förekommande kulörsystemet i 
Sverige; NCS-systemet.

Rekommendationer vid typ av målarfärg

Användningen av traditionella färgtyper har ökat 
sedan 1986 och idag finns många olika tillverkare av 
kalkfärg, linoljefärg och slamfärg. Linoljefärg säljs inte 
bara i byggnadsvårdsbutiker utan även i vanliga välsor-
terade måleributiker. Slamfärg är en billig färg som är 
mycket enkel att underhålla.

För bebyggelse i Sigtuna som tillkommit så sent som 
på 1950-talet rekommenderas traditionella material 
och metoder för utvändig målning.

Även för yngre bebyggelse rekommenderas dylika 
färgtyper, till exempel slamfärgsmålning av ohyvlad 
panel på enklare byggnader och målning med oljefärg 
på utsatta partier, till exempel fönster. Om man av oli-
ka anledningar vill använda moderna färgtyper rekom-
menderas ändå att alltid grunda obehandlat trävirke 
med en traditionell linoljefärg. Inträngningsförmågan 
är överlägsen moderna färgtyper, ökar virkets livslängd 
och bevarar det för framtiden.

Det går att åstadkomma traditionella kulörer även med 
moderna, syntetiska färgtyper, men det är viktigt att 
komma ihåg att de åldras på ett främmande sätt och 
att de har en annan materialitet såsom glans och struk-
tur. Dagens färgfabrikanter modifierar ständigt sina 
recept för att efterlikna traditionella färgers positiva 
trädskyddande egenskaper, utan att behöva dras med 
deras negativa sidor, exempelvis lösningsmedel. Man 
har ännu inte nått fram; den dagen man eventuellt gör 
det bör den utprovas på moderna hus först, så att man 
inte riskerar att förstöra kulturhistoriskt viktiga bygg-
nader. Försiktighetsprincipen ska råda.

Färgsättning

Färgsättningsfrågan är ett viktigt led i bevarandeplane-
ringen. Som underlag för en sådan diskussion fordras 
en god kunskap om hur staden tidigare varit färgsatt. 
Intresset riktas då i första hand mot den äldre panelar-
kitekturen, det vill säga de olika paneltyper som använ-
des för att försköna fasaden och för att ge huset högre 
status. Denna dominerar Stora torget och Stora gatan 
samt återfinns i olika utsträckning även runtom den 
centrala staden.

Förutom de provtagningar som genomförts på ett 
tjugotal bevarade äldre fasader, har uppgifter från 
brandförsäkringar och äldre målningar gett värdefull 
information om stadens färgsättning i olika historiska 
skeden. Redovisningen följer en skedesindelning som 
är tydlig i undersökningsresultat och som tycks följa 
den naturliga ommålningscykeln på cirka 20 år.

Beskrivningen tar i huvudsak upp fasadfärgen mot 
gatan då det varit regel att den fina oljemålade pane-
len förbehållits gatufasaden och synliga gavlar. Många 
gårdsfasader har liksom uthusen förblivit rödfärgade 
in i sen tid. De byggnader som ännu idag är rödfärgade 

Fasad med grön träpanel, vita fönsterfoder och engelskt röda 
fönsterbågar. Foto: Sigtuna kommun
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har dock inte undersökts, eftersom de aldrig varit olje-
målade. Det kan dock tänkas att de tidigare ska ha varit 
slamfärgade i annan kulör. Förekomsten av oljemålad 
panel, liksom en del av skillnaderna i kulörval, hänger 
samman med byggnadernas status, bestämt exempelvis 
av ägaren, storleken, användningen och läget i staden.

Förutom en övergripande skillnad mellan Malmen 
och centrala staden kan som exempel nämnas att det 
uppenbarligen finns en statusskillnad mellan norra 
och södra sidan av Stora gatans centrala del, som även 
avspeglas i färgsättningen. I princip kan man säga att 
det finns en tidsförskjutning, där de enklare husen 
söder om gatan, liksom de på Malmen, tar över de 
finare husens färgsättning efter 10-20 år.

Färgsättning under olika epoker

Färgskala före panelarkitekturen

Sigtunas timmerfasader panelas jämförelsevis sent, en 
process som börjar i det tidiga 1800-talet, kulminerar 
vid seklets mitt och i stort sett slutförts vid sekelskif-
tet 1900. En förklaring till detta är att Sigtuna i stor 
utsträckning redan under 1700-talet var en gul stad. 
Gult slamfärgade timmerväggar i kombination med 
oljemålade snickerier och omfattningar gav stadens 
viktigare hus en viss status redan innan den olje-
färgsmålade panelarkitekturen infördes. Den enklare 
bebyggelsen torde ha varit rödfärgad.

Från 1700-talets byggnader i Sigtuna finns flera 
exempel på byggnader som har tidstypisk färgsätt-
ning, exempelvis ”Gamla tvåan” (Humlegården 13) 
som är avfärgade med röd slamfärg på fasaderna, 100 
procent ockra på fönsterspröjs och grön umbra eller 
grönjord på fönsterfoder. Även Slaktaren 5, Rådhuset 
och Malmgården 6 och 7 har färgsättningar som är 
representativa för 1700-talet. Malmgårdens gula fasad 
(2030-Y30R) och grågröna listverk (4005 G50Y) har 
samma färgsättning som Geijersgården i Uppsala. 

Vid 1800-talets början försöker man också få fram lju-
sare slamfärger med hjälp av krita, och undersökning-
en tyder på att sådana vita och rosa slamfärger kan ha 
förekommit i Sigtuna i mitten av 1800-talet. Dessa var 
dock inte så beständiga som den rena rödfärgen, vilken 
därför också kom att dominera bebyggelsen i staden.

1850-1860-talet

De många bostadshus och handelsgårdar som panela-
des vid seklets mitt målades oftast med rödfärg. Detta 
kan sammanhänga med den mer färgbeständiga falu 
rödfärgens spridning som handelsvara. Dessa tidiga 
rödfärgade panelfasader var troligen också enklare till 
sin sort, då de alla senare ersatts med ny panel, en pro-
cess som pågått in i 1920-talet. 

Några byggnader, i huvudsak kring Stora torget, fick 
dock redan i detta skede mer påkostade oljefärgsmå-
lade fasader. De undersökta exemplen visar en färg-
sättning i grårosa och grått, som sedan kommer att 
dominera stadens färgschema under hela 1800-talet. 

Bruket av slamfärg avtog i stort sett i takt med panel-
ningsvågen, men rådhuset stod, liksom många hus vid 
Stora gatan, ännu opanelat vid 1860-talets slut, och 
vissa av de nämnda rosa panelfasaderna kan ha varit 
slamfärgade.

1870-talet

Resten av husen vid Stora torget, ytterligare fler vid 
Stora gatan samt några nybyggnader i västra staden 
oljemålades omkring 1870. Nu användes ljusa pastell-
färger, rosa eller ljusgrönt, ofta med vita knutar, eller 
som tidigare grått eller grårosa. Enstaka vita hus före-
kom också. Fönstren var troligen vita eller grå. Genom 
oljemålningen minskade åter inslaget av rödfärg på 
Stora gatan, samtidigt som den gula slamfärgen för-
svann i stort sett helt från stadsbilden under loppet av 
1870-talet.

1880-1890-talet

Panelningen av Stora gatan slutförs omkring 1880, och 
med enstaka rödfärgade undantag är husen också olje-
målade. Färgskalan rosa och grått dominerar fortfaran-
de, men de ljusgröna fasaderna var tydligen kortlivade. 
Nu kommer i stället det ljusgula som sedan skall domi-
nera nästa skede. Ännu är det lika vanligt med samma 
färg över fasad och knutar, som att knutarna avviker. 
Fönstren är ofta mörkbruna oberoende av fasadfärgen 
i övrigt.
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1900-1910-talet

Den gamla färgskalan från 1800-talet är nu helt för-
svunnen och ersatt av två helt dominerande kulörer: 
ljusgult och gröngrått (umbragrått). Denna varmt grå 
färgtyp ersätter vid sekelskiftet helt den tidigare kall-
lare (blåaktiga) grå färgen, som gjordes med kimrök. 
Detta är samtidigt ett första tecken på de historiska 
intressen som senare skall göra sig gällande, en åter-
klang av 1700-talets och det tidiga 1800-talets varmgrå 
färger. Nya fasader från sekelskiftet görs regelmässigt 
av spontad panel, ofta i liggande och stående fält, en 
teknik som i enstaka fall även förekommit under slutet 
av 1800-talet. I flera fall har dessa fasader varit gröna 
eller ljusgröna. Grönt blir nu även vanligt på fönster, 
omfattningar och knutar.

1920-1930-talet

Den största förändringen i stadens färgsättning inträf-
far under 1920-talet. Samtidigt som staden expanderar 
och många nya hus tillkommer, oftast i mörkgul eller 
brungul färg, genomförs en omfattande renovering 

och restaurering av de äldre husen. Rådhuset restau-
rerades 1925, Drakegården troligen ännu tidigare, lik-
som Malmgården. I denna antikiseringsvåg - försök att 
efterlikna det som man uppfattade som ursprungligt 
- används genomgående en murrig färgskala av dels 
olivgrönt (mörk umbra), dels mörkgult eller brunt. 
Fönstren är gröna, olivgröna eller bruna.

Det är viktigt att påpeka att denna färgsättningsvåg 
inte når Malmen, där sekelskiftets pastellfärgstradition 
hållits vid liv till våra dagar. Exempelvis Malmgården 
restaurerades i rosa.

Andra hälften av 1900-talet

Den fortsatta utvecklingen följer i stort sett två lin-
jer. Dels återinförs i funkisens spår en ljusare färgska-
la i nybyggnader, huvudsakligen gul eller grå, som i 
nutid har sin motsvarighet i pastellfärgstrenden med 
exempelvis grå, rosa och ljusblå färger - och som ofta 
närmar sig 1800-talets färgskala i staden. Dels upp-
rätthålls också den mörka brun-gröna färgskalan från 
1920-talet i stor utsträckning på de äldre restaure-
rade husen, exempelvis rådhuset. Dessutom lever en 
gul färgskala kvar, med de förändringar mot skarpare 
toner som modern färgtillverkning leder till, och röd-
färgstraditionen vårdas fortfarande på en stor del av de 
gamla husen på Malmen och i centrums utkant.

2000-tal

Sedan slutet av 1990-talet har ljust pastellfärgade hus 
med vita knutar minskat i popularitet. Ett intresse 
för byggnadsvård har resulterat i att äldre byggnaders 
ursprungliga, lite kraftigare kulörer ofta har rekonstru-
erats, gärna med olika färgställning på fasad, listverk 
och detaljer. Trefärgade fasader med kulörta föns-
terbågar är vanligt förekommande. Jämte den histo-
riska trenden har nya kulörer som helvitt, grått och 
svart dykt upp. De svala tonerna går hand i hand med 
dagens minimalistiska arkitekturtrend, medan helvita 
hus hämtar sin inspiration från USA och särskilt New 
England. Man bör vara försiktig med att använda dessa 
kulörer i en historisk miljö, medan de kan fungera 
utmärkt i ett nutida sammanhang.

”Gamla tvåan” (Humlegården 13), avfärgad med röd slamfärg på 
fasaderna, 100 procent ockra på fönsterspröjs och grön umbra eller 
grönjord på fönsterfoder.
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NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.

1850-1860-talet

KOPPARDOSAN 1, Slamfärg (ca.5040-Y70R)

Rådhuset, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

HANDELSMANNEN 1, 3010-Y90R

BRASAN 4, 4010-G70Y

BRASAN 6B, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

DRAKEN 1, 3020-Y70R, 2502-Y

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 1, Slamfärg 
(ca.5040-Y70R)

SLAKTAREN 5, Slamfärg (ca.5040-Y70R)

SLAKTAREN 3, Slamfärg (ca.5040-Y70R)

PROFESSORN 3, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

KAMMAKAREN 4, Slamfärg 
(ca.4040-Y20R)
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1870-talet

KYRKOLUNDEN 9, 0502-Y

Rådhuset, 2020-G90Y, 1005-Y

HANDELSMANNEN 1, 1020-G30Y

BRASAN 4, 1020-Y90R

BRASAN 6B, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

DRAKEN 1, 1020-G30Y, 1010-G90Y

SLAKTAREN 3, 2010-R10B

PROFESSORN 3, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

KAMMAKAREN 4, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 4, Slamfärg (ca.5040-
Y70R)

BRASAN 6A, Slamfärg (ca.5040-Y70R)

KAMMAKAREN 1, Slamfärg (ca.4040-Y20R)

URMAKAREN 3, 3010-Y70R, 2502-B

ÖDÅKER 6, 1502-B

GULDET 13, 2010-Y70R

NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.
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1880-1890-talet

Rådhuset, 2010-G90Y

HANDELSMANNEN 1, 2030-Y30R, 1502-B

BRASAN 4, 1502-B, 1005-Y

BRASAN 6B, 0520-Y20R, 3030-Y20R

DRAKEN 1, 2502-B

SLAKTAREN 3, 4030-Y30R

PROFESSORN 3, 2010-Y50R

KAMMAKAREN 4, Slamfärg (ca.5040-Y70R)

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 4, 1002-Y, 2010-
G70Y

BRASAN 6A, Slamfärg (ca.4040-Y20R) KAMMAKAREN 1, 2010-Y50R

URMAKAREN 3, 3030-Y50R, 1005-Y

ÖDÅKER 6, 2020-Y70R

GULDET 13, 2502-Y

NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.
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Rådhuset 2010-G90Y, 3020-G70Y

HANDELSMANNEN 1, 2030-Y30R, 1502-B

BRASAN 43010-G70Y, 4010-G70Y

BRASAN 6B, 3010-G70Y, 5010-G70Y

DRAKEN 1, 3010-Y20R

SLAKTAREN 3, 1020-Y20R

PROFESSORN 3, 3030-Y20R

KAMMAKAREN 4, 1020-Y20R

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 4, 
1020-Y20R

BRASAN 6A, 2030-G30Y, 7020-Y30R KAMMAKAREN 1, 2020-Y20R

URMAKAREN 3, 2020-Y10R, 3020-G50Y

ÖDÅKER 6, 1020-Y20R, 4020-G50Y

GULDET 13, 2030-Y20R, 4502-G

1900-1910-talet

NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.
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1920-1930-talet

KYRKOLUNDEN 9, 3030-Y20R

Rådhuset, 5020-G90Y, 7020-G90Y

HANDELSMANNEN 1, 4040-Y20R, 2502-Y

BRASAN 4, 4010-g70Y, 6010-G90Y

BRASAN 6B, 2010-G50Y, 5050-Y30R    

DRAKEN 1, 4010-G90Y, 3010-G90Y

SLAKTAREN 3, 4020-Y

PROFESSORN 3, 4030-Y10R

KAMMAKAREN 4, 3050-Y20R

TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 4,
3040-Y20R

BRASAN 6A, 6010-G70Y, 3020-G50Y

KAMMAKAREN 1, 4020-Y20R

URMAKAREN 3, 1010-Y20R, 4030-G50Y

ÖDÅKER 6, 1020-Y20R

ÖDÅKER 2, 3040-Y20R

NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.



Färgsättningsprogram för 
Sigtuna från 1986
Färgsättningsprogrammet som togs fram 1986 
bedöms än idag ha en hög grad av aktualitet och kan 
även fortsatt användas som rekommendation och 
inspiration vid färgsättning i centrala Sigtuna.

2502-B

2020-Y70R

1030-Y20R

2020-G30Y

2005-G70Y

7010-Y70R

5040-Y70R

3030-Y20R

5030-G30Y

5010-G70Y
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NEDANFÖR FASTIGHETSNAMNET ANGES KULÖRENS NCS-KOD. 
DENNA FÄRGBETECKNING ÄR UNGEFÄRLIG!
FÄRGÅTERGIVNINGEN KAN VARA MISSVISANDE.
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7. Inventering av bebyggelse & 
miljöer

Så läser du kapitel 7
Följande kapitel är uppdelat i två huvuddelar. Först 
beskrivs och ges riktlinjer för allmän platsmark såsom 
gator och torg. 

Därefter följer kvartersbeskrivningar, uppdelade efter 
olika områden i staden. Varje kvarterstext består av en 
orienterande text med historik och kvartersbeskriv-
ning. Därefter följer en fastighetsbeskrivning där varje 
fastighet med sina byggnader individuellt beskrivs och 
värdebärande karaktärsdrag listas. 

I den orienterande texten görs en översiktlig bedöm-
ning av kvarterets kulturhistoriska värde. Kvarter som 
bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde omfattas av 
förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygg- 
lagen. Kvarter som bedöms ha ett kulturhistoriskt 
värde omfattas av plan- och bygglagens varsamhets-
bestämmelser i 8 kap 17 och 18 §.

Under rubriken Riktlinjer formuleras riktlinjer och 
åtgärder för att bibehålla eller förstärka respektive 
kvarters kulturhistoriska värde och upplevelsen av den.

Grundläggande definitioner

Byggnad = en varaktig konstruktion som består av 
tak eller av tak och väggar samt är avsedd att vara kon-
struerad så att människor kan uppehålla sig i den (1 kap 
4 § PBL). Komplementbyggnad är en typ av byggnad. 

Komplementbyggnad/uthus = fristående uthus, 
garage och andra små byggnader (9 kap 4 § PBL). 
Komplement till bostad eller annan användning. Ej 
permanentbostad.

Inredd vind = Byggnadshöjden är högst 0,7 m högre 
än nivån för vindbjälklagets översida (1 kap 4 § PBF).

Fasad i kvarteret Rådmannen.

Så läser du kapitel 7
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Översiktskartor



KOPPAR-
DOSAN s.68

draken
s.71

brasan
s.105

handels-
mannen

s.114

stora 
torget

s.65

MUNKEN
S.152

gustavs-
borg
s.174

st
ora

 g
at

an

u
p
p
sa

lavä
g

en

prästgatan

sa
n

k
t per

sg
ata

n

BLACKAN
S.149

slaktaren
s.73

sN
IC

K
AR

EN
s.

91

professorn
s.76

BLOMKRUKAN
s.97

LILLGÅRDEN s.96

STYCK-
JUNKAREN

S.85

SMEDEN
S.86

S:
TA

 G
ER

TR
U
D

S.
88

urmakaren
s.82

KAMMAKAREN
s.79

TR
YC

KA
R
EN

S.
94

trädgårds-
mästaren

s.108

HUMLEGÅRDEN
S.111

TUNET
S.164

KÅL-
LANDET
S.166

KÅLSÄNGEN

S.164

ÖDÅKER
S.98

borg- 
mästar-
ängen 
s.65

malmudden
s.123

BORGAREN
S.125

KLO
C
KAREN

S.129

MALMGÅRDEN
S.120

G
R
AN

H
ÄC

K
EN

S.118

garvaren
s.127

rådmannen
s.132

da
nse

n
s.
14

3

KO
M

ÖT
ET

S.
14

5

notbindaren
s.137

LERGÖKEN
S.134

mariakyrkan
s.150

KYRKOGÄRDET
s.150

KLOCKBACKEN
s.66, 153

f.d sigtunaskolan
s.191

s:t olofs skola
s.198

BRÄNNBOGÄRDET, 
BRÄNNBO
S.164, 196

FÅ
G

EL
SÅ

N
G

EN
S.

15
9

S:T LARS
S.154

KLIPPAN
S.159

magistern
s.171

snörin
s.175

TULLEN
S.159

S:T NICOLAUS
S.157S:T PER

S.161

sigtuna-
stiftelsen

s.189

NUNNAN
S.162

guldet s.179

guldet
s.179

s:
t 

g
ö

r
an

 s
.1
82

kyrkolunden
s.102

HARBACKEN
S.139

HARBACKS-
VRETEN

S.147

Utsikten
s.175

offer-
källan

s.175

kanan
s.175

sigtuna
s.175

sand-
vreten

s.175

KYR
KO

STEN
EN

 S.169

ele
veN

 S.16
9

P
LAN

TA
G

E
T S.16

9

STORA GATAN

översiktskarta - kvarter för kvarter

60 Bevarande- och förnyelseplan |  Sigtuna stad



Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad 61

Stora gatan

Beskrivning

Stora gatan - Busstationen till Lilla torget

Denna del av Stora gatan har samma sträckning som 
på medel tiden. Den följer strandlinjen och topogra-
fin och är naturligt framvuxen. Tidigare träbeläggning 
av gatan har konstaterats utmed hela sträckan. Stora 
gatan har varit central handels- och hantverksgata och 
kommunika tionsled inom staden i över 1000 år. 

De äldsta bevarande byggnaderna längs gatan här-
rör från 1700-talet, varav de flesta dock är ombyggda 
under följande sekel. Merparten av byggnaderna har 
emellertid tillkommit under 1900-talet.

Gatubredden är cirka 6 meter. Gatan är belagd 
med asfalt som flankeras av rännstenar av smågat-
sten. Vissa verksamhetsentréer är markerade med 
gatstensbeläggning.

Bebyggelsen består av 1-2 våningar höga, huvudsakli-
gen sammansatta hus med långsidor  mot gatan. Husen 
norr om stora gatan är generellt högre än de södra, 
vilket har sitt ursprung i att de norra tomterna förr 
ansågs finare, med sina torrare markförhållanden en 
bit från vattnet. Husen är klädda med träpanel och 
målade i milda linoljefärger, grönt, gult, brunt, blått 
och rosa, undantaget en faluröd liten komplement-
byggnad i kvarteret Kyrkolunden. Byggnaderna har 
tegeltak och målade knutar. Fönster finns både med 
och utan spröjs.

Stora gatan öppnar upp sig mot Stora torget. Smala 
gränder leder upp till Prästgatan och ned mot 
Strandvägen. Lummiga trädgårdar inramas av låga 
plank. De flesta husen har butiker mot gatan och 
bostäder ovanför.

Stora gatan - Lilla torget till S:t Persgatan

I Trekanten och kvarteret Humlegården har bebyg-
gelse påträffats från stadens äldsta tid. Sistnämnda 
kvarter har ännu för ett halvsekel sedan brukats för 
trädgårdsodling. Kvarteren söder om gatan ingick i 
stadsbebyggelsen på 1600-talet. Stora gatan har här 
samma sträckning som på medeltiden. 

Gatan är cirka 7 meter bred och belagd med asfalt. 
Byggnaderna är 1-2 våningar höga och ligger med 
långsidorna mot gatan, i regel dock utan att bilda sam-
manhängande gatuliv. Husen är företrädesvis klädda 
med träpanel, taken har lertegel. Träplank omger de 
lummiga trädgårdarna. Norr om gatan är bebyggelsen 
indragen i trädgårdarna. 

Stora gatan - S:t Persgatan till Manfred 
Björkquists allé

På 1600-talet låg detta område utanför stadens gränser. 
Marken var obebyggd och användes förmodligen till 
kål gårdar eller annat jordbruk. I området finns rester 
av gravfält från stadens begynnelse. Under 1900-talet 
har området bebyggts med enfamiljshus. Gatan är cirka 
10 m bred inklusive 2 trottoarer. Norr om gatan ligger 
Prästgården och S:t Pers kyrkoruin, i söder friliggande 
villor. Husen är indragna från gatan och tomtgränser-
na markerade med höga häckar eller spjälstaket. Sjön 
skymtar genom trädgårdarna.

Stora gatan - Öster om busstationen

På 1600-talet låg detta område utanför stadens grän-
ser. Marken var obebyggd och användes förmodligen 
till kål gårdar eller annat jordbruk. Rester har påträf-
fats av gravfält från äldsta Sigtunatid. Gatan är kur-
vig, asfaltbelagd och kraftigt trafikerad. Den är cirka 

Allmänna gaturum
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Stora Malmgatan

10 m bred inklusive trottoar. Längst i öster är gatan helt 
öppen mot stranden. Norr om vägen stiger tomterna 
brant uppåt. Trädgårdarna är rikligt bevuxna med sto-
ra lövträd och buskage. Stora, fristående villor ligger 
i sluttning en. En bit nedåt gatan finns även på södra 
sidan villor i stora trädgårdar med fruktträd och syren. 
Mälaren skymtar genom trädgårdarna. Byggnaderna 
har brutna tak eller sadeltak i tegel och ofta spröjsade 
fönster. Där inhägnader finns är det i form av spjäl-
staket. Väster om Malmtorget ligger husen tätare och 
närmare vägen.

Beskrivning

Stora Malmgatan

Delar av Malmen nyttjades som gravfält under Sigtunas 
första tid som stad. Området blev sannolikt bebyggt 
först efter medeltidens slut. På 1600-talet gick stads-
bebyggelsen fram till stadsgränsen, vilket vid denna 
tid innebar nuvarande Lönngränd. Malmen har flera 
välbevarade 1700-talshus och be byggelsen har gene-
rellt bevarade uttryck. Stora Malmgatan, som är asfalt-
belagd, stiger ganska brant mot Stora gatan. Bitvis är 
rännstenen stenlagd.

Gatan är 6-7 meter bred och husen är 1-2 våningar 
höga. Trafiken är numera enkelriktad österut. Med 
undantag för kvarteret Harbacken och Harbacksvreten 
ligger byggnaderna med långsidorna mot gatu-
liv. Trädgårdarna når här och var fram till gatan och 
avgränsas med staket eller låga plank. Genom träd-
gårdarna söder om gatan syns Mälaren. Det gröna 
inslaget i stadsbilden ökar längre österut. I kvarteret 
Harbacken och Harbacksvre ten ligger husen fritt i sto-
ra lummiga trädgårdar.

Husen är byggda i trä med vanligtvis stående panel i 
Falurött, gult eller grönt med vita eller svarta knutar. 
Fönstren är spröjsade och målade i vitt eller milda lin-
oljefärger, ibland med fönsterluckor. Taken är nästan 
uteslutande av lertegel. 

Värdebärande karaktärsdrag
De organiskt framväxta sträckningarna genom flera 
hundra år, och samtidigt det särpräglade stadsplane-
mönster som är resultatet av medveten planering och 
ideal. Variation av öppna kvarter och sammanhäng-
ande fasader i gatuliv. Smala kvarter, gränder och 
grönstrukturer som ger luckor i gatusträckningar, och 
bland annat möjliggör en kontakt med Sigtunafjärden.  

Riktlinjer - Stora gatan och 
Stora Malmgatan

Stora gatans mest centrala sträckning är fullt utbyggd. 
Det är viktigt att bottenvåningar även fortsättningsvis 
innehåller butiker eller verksamheter. 

Generellt gäller för gatorna att nuvarande hushöjder 
och gatubredder samt andra detaljer som är typiska för 
gatans sektion bör bibe hållas. Förändringar av samt-
liga gator ska förhålla sig till miljöernas individuella 
karaktär och den kringliggande bebyggelsen, exempel-
vis avseende våningshöjder, fasad- och takutföranden. 
Inhägnader ska utföras i form av plank, häckar eller 
spjälstaket av traditionell typ.

Riktlinjer om skyltning, markbeläggning och belysning 
återfinns i kapitel 2. 

Allmänna gaturum
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Strandvägen, strandpromenaden

Beskrivning

Strandvägen

Under 1000-talet låg strandlinjen betydligt högre upp, 
ungefär rakt genom kvarteren nedanför Stora gatan. 
Strandvägen finns planerad på en stads karta från 
1857 men byggdes inte ut förrän mot slutet av seklet. 
Strandvägen följer strandlinjen nedanför stads kärnan, 
vars gränder mynnar i denna. Mot sjön finns öppna 
gräsytor med stora alar och karaktäristiska pil träd. 
Vägen är belagd med asfalt och begränsas av kant sten 
mot gräset. Utmed en del av vägen finns parkerings-
platser mot sjösidan.

Bebyggelsen består av ljust färgade byggna der upp-
förda i 1-2 våningar. Vissa är uppförda vid tomt gräns 
men vanligtvis är de indragna från Strandvägen, dock 
med mindre uthus nedanför. Trädgårdarna är stora och 
grönskande, inhägnade av spjälstaket eller med häckar 
på terrassmurar. ”Sigtunas gamla badhus” var ett kall-
badhus som låg vid Strandvägen nedanför Laurentii 
gränd mellan 1922 och 1943. Inträde var 10 öre.

Strandpromenaden

Malmbryggan är stadens äldsta brygga och har anor 
som hamnplats från medeltiden då den betjänade klos-
tret. Trafiken hit gick via Lönngränd. Sedan gammalt 
fanns en gångväg härifrån längs stranden åt nordöst. 
Strandpromenaden, som tidigare kallades Sjögatan, 
anlades och asfalterades under 1960-talet som en 
två meter bred gång- och cykelväg. Strandkanten lig-
ger 5-10 meter söder om vägen. En öppen gräsplan 
bevuxen med pil och al skiljer vägen och stranden åt.  
Den västra delen av strandpromenaden rustades upp 
under 2010-talet med bryggor och soldäck vars former 
associerar till båtskrov. 

Bebyggelsen ligger cirka 20 meter upp mot Stora 
Malmgatan. Enligt Malmens äldre bebyggelsemönster 
står trädgårdarnas uthus vanligen med gavlarna mot 
sjön. Där gränderna mynnar går bebyggelsen ända ner 
till Strandpromenaden. Byggnaderna är 1-2 våningar 
höga, putsade eller panelade och målade i grönt, gult 
eller Falu rött. Taken har i regel lertegel eller ståndfal-
sad plåt. De lum miga trädgårdarna inhägnas av spjäl-
staket, plank eller häckar.  

Värdebärande karaktärsdrag
Strandvägen och Strandpromenaden är organiskt 
framväxta sträckningar som idag bidrar till ett särpräg-
lat stadsplanemönster.

Karaktäristiska uttryck bestående av bevarade grön-
strukturer, planteringar, kantskoning, bryggor, hamn-
strukturer, spår av lastkajer. Enklare uthus och båthus.

Riktlinjer - Strandvägen, Strand-
promenaden
För att säkra karaktären mot stranden ska samtliga för-
ändringar förhålla sig varsamt till dess samlade karak-
tär och den kringliggande bebyggelsen. Detta gällande 
exempelvis trädgårdskaraktär, vegetation och inhägna-
der. Även våningshöjder, fasad- och takutföranden ska 
beaktas. För att säkra den öppna trädgårdskaraktären 
bör till kommande bebyggelse läggas fritt en bit in på 
tom terna med gavlarna mot stranden. Små komple-
menthus kan dock placeras vid gränsen mot stranden.

Allmänna gaturum
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Stadens gränder

Beskrivning

Gränderna i centrala staden

Läget för dagens gränder har troligen sitt ursprung i 
planeringen av tidigare bryggor, mellan vilka man läm-
pade ut avfall uppifrån stadens centrum. Utfyllnader 
och landhöjningen gav efter hand mera byggmark, 
bryggan fick flyttas längre ut och därmed blev den 
gamla början på en gränd. Såväl utgrävningar som 
arkivmaterial har visat att gränderna tidigare varit 
betydligt flera än i dag. Ännu på 1600-talet fanns 10 
gränder mellan Stora torget och nuvarande hamnen. 

Gränderna sluttar rakt ner mot Strandvägen och 
sjön, de är cirka 2-4 meter breda och belagda med 
asfalt, undantaget Lilla Vattugränd och den del av 
Långgatan  som utgör gränd mellan kvarteret Ödåker 
och Lillgården. Trottoarer saknas. I vissa av gränder-
na finns enstaka lyktstolpar. Byggnaderna är låga, 1-1 
våning med inredd vind. De är putsade eller har träpa-
nel och är försedda med lertegel på taken. Husen lig-
ger längs tomtgränserna eller är indragna i trädgårdar-
na, som inhägnas av plank eller spjälstaket som följer 
markens lutning. Bakom inhägnaderna är trädgårdarna 
rikligt bevuxna med stora lövträd och buskar som bit-
vis väller ut över gränderna.

Gränderna på Malmen

Vid utgrävningar har konstaterats att gränderna tidiga-
re varit flera än i dag. Gränderna sluttar rakt ned mot 
Strandpromenaden och sjön. De är cirka 2-4 meter 
breda och belagda i huvudsak med asfalt. Trottoarer 
saknas. I vissa av gränderna finns enstaka lyktstolpar. 

Byggnaderna är generellt låga, 1 våning med eller utan 
inredd vind. De är putsade eller har träpanel och är 
täckta med tegeltak. Husen ligger längs tomtgrän-
serna eller är indragna i trädgårdar na. De inhägnas 
av plank eller spjälstaket som följer markens lutning. 
Trädgårdarna är rikligt bevuxna med stora lövträd och 
buskar som bitvis sträcker sig ut över gränderna. 

Värdebärande karaktärsdrag
Gränderna är organiskt framväxta gatusträckningar 
som är minst lika gamla som stadens äldsta stadspla-
nemönster. Det särpräglade planmönstret med huvud-
gata och långsmala kvarter med gränder samt tvärg-
ränder går tillbaka till anläggningstiden på 900-talet.

Gränderna bidrar i mycket hög grad till stadens unika 
karaktär. De tydliggör även äldre bevarade grönstruk-
turer med öppna trädgårdar och planteringar. 

Riktlinjer - Stadens gränder

Förändringar av samtliga gränder ska förhålla sig till 
dess karaktär och kringliggande bebyggelsen. Detta 
gäller exempelvis våningshöjder, fasad- och takut-
föranden. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
häckar eller spjälstaket av traditionell typ. Gränderna 
ska varken breddas eller minskas. De fåtal gränder 
som idag är grus- eller gräsbelagda bör vara det även 
fortsättningsvis.

Allmänna gaturum
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Torg och parker

Beskrivning

Stora torget

Stora torget har en vidd av cirka 30 x 40 m och är 
grusbelagt. Det begränsas i sydost av ett tegelhus i 2 
våningar med inredd vind vid Stora gatan och i övrigt 
av träbyggnader i en och en halv våning med lertegeltak 
samt öppna, lummiga trädgårdar. Vid torgets östra sida 
står några lindar. Området där Stora torget ligger var 
bebyggt under medeltiden och öppnades först under 
1600-talet, sanno likt efter stadsbränderna vid seklets 
mitt. Det nuvarande rådhuset, invigt 1744, byggdes på 
en gammal rådhus grund men något längre åt väster. 
De tre övriga äldre husen härrör från 1700-talets mitt 
eller senare del. Tegelhuset vid Stora gatan byggdes i 
början av 1940-talet. 

Busstorget och Borgmästarängen

Busstorget är ett öppet torg med parkeringsplatser, 
buss hållplatser, planterade träd och buskar omgivet av 
asfal terade gator. Som en gräns mellan Busstorget och 
Borgmästarängen ligger Stora gatan i söder. Ängen 
är öppen och lätt sluttande mot sjön. I väster ligger 

några putsade 2-vånings flerbostadshus, mot öster en 
parkeringsplats samt de lummiga trädgårdarna i kvar-
teret Granhäcken. Borgmästarängen, som tidigare låg 
helt öppen söder om Mariakyrkan, asfalterades på 
1940-talet i sin norra del i samband med att busstorget 
anlades. Samtidigt uppfördes tidigare nämnda flerbo-
stadshus som de första av modernare typ i staden. 

Lilla torget och Trekanten

Lilla Torget har en yta på cirka 15 x 18 m och ligger i 
direkt anslutning till parken Trekanten. Torget omges 
på två sidor av 1 1/2-vånings höga byggnader med trä-
panel eller i puts och med tak av falsad plåt- eller lerte-
gel. I bottenvåningarna finns butiker. Med gaveln mot 
Lilla Torgets västra del och långsidan mot Stora gatan 
ligger Fornhemmet, ett 1 våning med inredd vinds 
Falurött trähus med brutet tak. Parkeringsplatser har 
anordnats mellan byggnaden och parken. Trekanten 
har riklig trädplantering kring en öppen gräsplan. I 
södra delen av Trekanten har rester hittats av ett så 
kallat klinhus från äldsta Sigtunatid. Trekanten var 
bebyggd ännu i slu tet av 1800-talet.

Malmtorget

På 1600-talet gick stadsgränsen härifrån åt norr. 
Kvarteren kring torget började bebyggas på 1800-talet. 
Malmtorget har en liten grön park med gräsmatta, 
några låga buskar och en fontän. Från 1932 finns en 
bevarad skiss, förslag till ordnande av Malmtorget, av 
John Åkerlund. Skissen visar på en rund plan med öpp-
ningar och trädplanteringar likt dagens utformning. 
Troligen planerades torget i samband med Harbacken 
22-24 vilket även ritades av Åkerlund. Parken omges 
på alla sidor av vägar, i norr av Stora gatan, i väster av 
Jakobs Gränd och i söder av Lönngränd. 

Stora torget med omgivande kvarter

Allmänna gaturum
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Gatorna är belagda med asfalt och utnyttjas till kant-
stensparkering. Torget kantas av 1-2 våningar höga 
byggnader med träpanel eller puts. Taken är av lerte-
gel. Trä husen ligger i fastighetsgränserna medan de 
större putsade byggnaderna ligger något indragna på 
tomterna med en viss vegetation framför.

Klockbacken

Klockbacken är en naturpark med stigar. Den grön-
klädda kullen ligger norr om Prästgatan och sträcker 
sig ända till Brännbo villaområde i norr. Historiskt 
har Klockbacken fungerat som viktig utsiktsplats över 
Sigtunafjärden och som betesplats. En klockstapel har 
funnits här sedan 1600-talet. Den klockstapel som 
förstördes i en brand år 2016 var från 1722. Dagens 
klockstapel invigdes 18 mars 2018. Under tidigt 1900-
tal fanns en dansbana på Klockbacken.

Värdebärande karaktärsdrag
Samtliga torg och parker utgör viktiga rumsbildningar 
i stadsplanemönstret. Stora och Lilla torget balanse-
rar var sin ände av den mest tätbebyggda och slutna 

sträckan av Stora gatan. Borgmästarängen, men även 
Stora torget, öppnar upp staden mot sjön och kopp-
lar ihop viktiga gröna strukturer, Mariakyrkan, och 
kyrkogården.

Riktlinjer - torg och parker
Borgmästarängen och Busstorget har sedan länge 
ut gjort en öppen zon mellan Malmen och centrala sta-
den och den ska förbli obebyggd. Borgmästarängen  
ska fortsättningsvis bibehålla sin öppna karaktär. Den 
öppna kontakten mellan Mariakyrkan och sjön ska 
bevaras. 

Förändringar av torgmiljöer och parker ska förhålla 
sig till miljöernas individuella karaktär och kringlig-
gande bebyggelse, exempelvis avseende våningshöj-
der, fasad- och takutföranden. Inhägnader ska utföras 
i form av plank, häckar eller spjälstaket av traditionell 
typ. Stora torget ska även fortsättningsvis vara belagt 
med grus. Lindarna ska bevaras. Trekantens karaktär 
av parkmiljö ska bevaras. 

Malmtorget
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Centrala staden

Orientering
Området som här delats in i centrala staden är den 
äldsta delen av Sigtuna. Den ursprungliga planen för 
staden från år 970 går fortfarande att se i Stora gatans 
sträckning och de smala gränderna ner mot vattnet. 
Området har drabbats av flera förödande stadsbränder 
varav den senaste 1744, då 21 gårdar i centrala staden 
brann. Hela centrala staden omfattas av äldre stads- 
och kulturlager på upp till 3,5 meter under mark.   

Området karaktäriseras framförallt av den täta och 
slutna bebyggelsen längs med Stora gatan. I väster, 
ner mot hamnen och Stora gatans förlängning till S:t 
Persgatan, är bebyggelsen mer fritt liggande, indragen 
från gatuliv och av blandad ålder. De äldsta bevarade 
byggnaderna i området är från 1700-talet, varav de fles-
ta dock är ombyggda under följande sekel. Merparten 
av byggnaderna har tillkommit under 1900-talet. 



Centrala staden

68 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Kvarteret Koppardosan

Orientering
Kvarter för affärsverksamhet och bostadsändamål, 
med affärsverksamheten förlagd längs Stora gatan. 
Bebyggelsen är tillkommen under 1940- och 50-talen 
och är tidstypisk med stadsmässigt anpassade affärs-
byggnader mot gatan och mer friliggande bostadshus 
mot söder. Kvarterets namn kommer från en koppar-
dosa med runinskrift som hittats i kvarteret.

Byggnaderna på tomt 2 och 4  har sin ursprungliga 
karaktär bevarad i hög grad. Strandvillan på tomt 5 
har i viss mån förändrad karaktär sedan dess uppfö-
rande, men har ändå ett kulturhistoriskt värde som en 
representant för Sigtunas trähusbebyggelse med intakt 
karaktär från början av 1900-talet.  

Riktlinjer
Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag.

Eventuell nybebyggelse ska läggas med långsidan mot 
Torggränd. För att bevara trädgårdskaraktären ner mot 
stranden bör bebyggelse undvikas 10 meter från fastig-
hetsgräns mot Strandvägen räknat, undantaget mindre 
komplementbyggnad/tillbyggnad. Bebyggelsen mot 
Stora gatan bör innehålla verksamheter i bottenvå-
ningen och bostäder i övervåningen.

Vid eventuell nybyggnation ska höjden vara  
2 våningar mot Stora gatan, i övrigt 1 våning med 
inredd vind. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 
25-35°. Fasadmaterialet bör vara träpanel av tradi-
tionell typ eller puts. Takmaterialet bör vara lertegel. 
Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger eller ljus 
puts; dock kan Falu rödfärg användas utom längs Stora 
gatan. Inhägnader ska utföras i form av plank, spjälsta-
ket eller häckar av traditionell typ.

För Koppadosan 5 gäller varsamhetsbestämmelse i 
detaljplan C86 om särskild kulturmiljöhänsyn. 
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Koppardosan 2a 

Koppardosan 2b

Koppardosan 3b och 3a

Koppardosan 4b (4a i bakgrunden)

Fastighetsbeskrivning

Koppardosan 2

2 a Tegelbyggnad i två våningar, uppförd i bör-
jan av 1940-talet efter ritningar av Georg Scherman. 
Sentida genomfört fönster- och dörrbyte med indel-
ning och karaktär i huvudsak bevarad men förändrad 
färgsättning på fönster och dörrar från brunt till rött. 

2 b Slammad tegelbyggnad i två våningar, upp-
förd i början av 1940-talet efter ritningar av Georg 
Scherman. Tillbyggt 1963 för postens räkning. 
Bottenvåningen innehåller affärslokaler medan ovan-
våningen innehåller bostäder.

Koppardosan 3

3 a Putsad 2-vånings tegelbyggnad, uppförd 
på 1940-talet efter ritningar av S. L. Ljungberg, 
Riksbyggens arkitektkontor. Affärslokaler i botten-
våningen och bostäder i ovanvåningen. Ursprungliga 
balkonger mot söder. 

3 b Putsad 2-vånings tegelbyggnad, uppförd 
på 1940-talet efter ritningar av S. L. Ljungberg, 
Riksbyggens arkitektkontor. Affärslokaler i botten-
våningen och bostäder i ovanvåningen. Ursprungliga 
balkonger mot söder.

Koppardosan 4

4 a Putsat bostadshus i 2 våningar med inredd 
vind, 6 lägenheter, byggt under 1950-talet efter rit-
ningar av Bengt Romare.   

4 b Putsat bostadshus i 2 våningar med inredd 
vind, 6 lägenheter, byggt under 1950-talet efter rit-
ningar av Bengt Romare. 

Koppardosan 5

Timrat och panelat före detta varmbadhus, uppfört 
före 1905. Byggdes om 1912 och såldes som privat-
bostad 1927. Ursprungligen saknade huset panel 
och hade entrén mot sjösidan med en farstukvist 
med snickarglädje, vilken har flyttats mot gårdssidan. 
Invändig renovering 2015. 
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Värdebärande karaktärsdrag

Koppardosan 2

2a Naturstensklädd sockel mot Stora gatan, 
tegelfasader med spröjsad tegelfris, spröjsade fönster, 
tegelpannor, draghandtag till banklokalen, granitsteg 
till entréer. Senare tillkommen lägre utbyggnad mot 
söder. 

2b Slammade tegelfasader med spröjsad tegelfris, 
spröjsade fönster, tegelpannor, ursprungliga glasade 
trädörrar med draghandtag, fransk balkong mot Stora 
gatan, granitsteg till entréer.  

Koppardosan 3

3a Lertegeltak, spröjsade fönster, entréer med 
granitsteg och omfattningar, glasade trädörrar, bal-
kongernas karaktär.  

3b Lertegeltak, spröjsade fönster, entréer med 
granitsteg och omfattningar, glasade trädörrar, bal-
kongernas karaktär.  

Koppardosan 4

4a Putsad, rödfärgad fasad med vita fönsterom-
fattningar och andra detaljer, spröjsade träfönster, 
tegeltak, lunettfönster, naturstensomfattade ursprung-
liga entréer med glasade trädörrar och draghandtag.  

4b Putsad, gulfärgad fasad med vita fönsterom-
fattningar och andra detaljer, spröjsade träfönster, 
tegeltak, lunettfönster, naturstensomfattade ursprung-
liga entréer med glasade trädörrar och draghandtag. 

Koppardosan 5

Timmerstomme, rödfärgad locklistpanel, murad 
skorsten med profilerat krön, tegeltak, spröjsade trä-
fönster, vita knutar, vindskivor och fönsteromfatt-
ningar. Rödfärgat trästaket med vita poster och grind. 
Tillhörande trädgård.  

Koppardosan 4a

Koppardosan 5 från söder

Koppardosan 5 från Borgmästarängen
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Kvarteret Draken

Orientering
Kvarteret Draken har fått sitt namn efter provinsial-
läkaren Knut Drake af  Hagelsrum, som köpte gården 
1871 och bodde här till 1919. Huset är enligt tradi-
tionen ritat av Carl Hårleman under förra hälften av 
1700-talet. Byggnaden hade ursprungligen sannolikt 
slamfärgade väggar och oljemålade snickerier; 1839 lät 
enligt uppgift den dåvarande ägaren regementsskriva-
ren Silvius reparera och rödfärga boningshuset. 

Kring mitten av 1800-talet panelades huset och mellan 
cirka 1850 och 1890 hade byggnaden följande färgsätt-
ningar: rosa-grönt, ljusgrönt-grått och grått-grått. Från 
tidigt 1900-tal fick byggnaden den mörkare olivgröna 
ton den har idag. Byggnaden har en bevarad 1700-tals-
indelning med två parallella sviter av rum med förstuga 
och kök mot Stora gatan och stora salen placerad mot 
trädgårdssidan med rum på respektive sidor.

Ursprungligen fanns en veranda på byggnadens östra 
gavel, vilken revs på 1920-talet och ersattes med en glas-
veranda på västra gaveln, vilken finns kvar. Vid samma 
tid ersattes de vid tiden sexdelade spröjsade fönstren 
med de småspröjsade som finns på byggnaden idag. 

Byggnaden var tjänstebostad till Sigtunastiftelsen 
under åren 1935-1946. Därefter blev det värdshus och 
den karaktäristiska draken ovanför entrén kom upp på 
fasaden. Värdshuset Draken drevs till 1962 då huset 
köptes av Sigtuna stad och blev kontor vilket det var 
ända fram till kommunsammanslagningen 1971. Sedan 
slutet av 1970-talet har Drakegården varit stadens 
turistbyrå. 

Kvarteret har en stor öppen trädgård ned mot 
Strandvägen, delvis med äldre prägel i behåll. 
Trädgården har ett flertal äldre äppelträd, vilket förr var 
vanligt förekommande på de äldre Sigtunatomternas 
trädgårdar. I kvarterets sydvästra och sydöstra delar 
stod förr två flygelbyggnader samt ett par mindre 
bodar vilka inrymde stall, vagnslider och bostad för 
körkarlen, vedbod och hönshus med mera. Den sista 
av byggnaderna brann ned på 1940-talet. 

I fastighetens sydvästra hörn står en musikpaviljong 
med tydlig jugendkarakär, hitflyttad 1980 efter att tidi-
gare ha stått i kvarteret Magistern dit den kom i bör-
jan av 1900-talet. Innan dess stod den vid restaurang 
Rullan i Uppsala men kom till Sigtuna efter att den 
pantsatts och sedan inte lösts ut, och därefter följt med 
pantlånare Persson till dennes sommarhus i Sigtuna. 

Centrala staden
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Draken 1a

Draken 1a

Draken 1b

Hela kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde som en representant för de äldre kvartersstruk-
turerna längs Stora gatan med byggnader längs gatan 
och öppen trädgård med undantag för mindre uthus 
mot stranden. 

Riktlinjer 
Sett till kvarterets höga kulturhistoriska värde ska nya 
byggnader och tillbyggnader undvikas. Mindre kom-
plementbyggnad för trädgårds/besöksändamål, såsom 
exempelvis växthus, kan prövas. Vid restaurering ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Linoljefärg ska användas vid fasadmålning, dock 
kan Falu rödfärg användas utom längs Stora gatan. 
Inhägnader ska utföras i form av plank, spjälstaket 
eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Draken 1a - Drakegården

Timrad, panelad byggnad i 1 våning med inredd vind 
och 6 fönsteraxlar med traditionell sexdelad plan av 
1700-talsmodell. Fasaderna är indelade med lisener. 
Plåtinklädda trappade skorstenar med sentida huvor i 
plåt. Putsad gråstenssockel. Trädgård med i viss mån 
bevarad indelning av barockkaraktär med äldre upp-
växta träd. 

Draken 1b - musikpaviljongen

Musikpaviljong, flyttad till dess nuvarande plats 1980. 
Träbyggnad med gulmålad panel och vita detaljer, 
kopparimiterande plåttak, 12-delat spetsbågigt fönster, 
dekorativt smidesräcke och ramverksdörr. 

Värdebärande karaktärsdrag
Draken 1a Byggnadens exteriöra volym med val-
mat tegelklätt tak, spröjsade fönster med fönsterluckor 
mot gatan, fronton mot gata med lunettfönster, panel 
på förvandling (liggande panel där varje bräda sticker 
ut över den undre). Trädgårdens indelning och barock-
karakär. Äldre uppväxta träd. 

Draken 1b Musikpaviljongen är en relativt liten 
och enhetlig byggnad, i princip samtliga delar bedöms 
därmed vara värdebärande. Några förändringar är inte 
möjliga utan att dess karaktär förvanskas, utöver byten 
av skadade delar till kopior.
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Kvarteret Slaktaren

Orientering
Kvarter för handels- och bostadsändamål. De tätt lig-
gande husen på fastigheterna mot Stora gatan härrör 
från 1700- och 1800-talen. Särskilt på nr 5 är det gam-
la tomtmönstret välbevarat och ger med sina dubbla 
gårdslängor en god uppfattning om hur en äldre bor-
gargård i Sigtuna var bebyggd. Kvarterets namn kom-
mer från slaktare Frölings charkuterifabrik som fanns 
på Stora gatan 35 mellan 1921 och 1958.

Äldsta kända ägaren till Slaktaren 3a är landsfiskal 
Olof  Saellwing, som lyckades rädda byggnaden vid 
den stora eldsvådan 1744. I bottenvåningen butiks-
lokaler sedan åtminstone 1750-tal, i övervåningen 
bostad. Under större delen av 1800-talet låg stadens 
apotek här.

Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde 
med några av Sigtunas äldsta träbyggnader med väl-
bevarade karaktärer, och med mycket lång kontinuitet 
med affärslokaler mot gatan. 

Riktlinjer 

Inga ytterligare byggnader, med eventuella undantag 
av mindre komplementbyggnader/tillbyggnader, kan 
uppföras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. 
För att bevara trädgårdskaraktären ner mot stran-
den ska den södra delen av kvarteret inte bebyggas 
ytterligare.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 30-35°. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Takkupor och takfönster mot Stora gatan 
är inte lämpligt. Tilläggsisolering ska inte ske utvän-
digt för att undvika ändrade anslutningar till väggliv 
vid socklar, fönster och taksprång. Takmaterialet bör 
vara lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadfärgerna bör 
vara ljusa linoljefärger eller ljus puts på huvudbygg-
nader; i övrigt kan Falu rödfärg med fördel användas. 
Inhägnader ska utföras i form av plank, spjälstaket 
eller häckar av traditionell typ.

Gårdarnas karaktär är viktig att bevara, därmed ska 
omvandling av gårdsbebyggelse till bostäder endast 
prövas restriktivt.

Centrala staden
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Slaktaren 3a mot gatan

Slaktaren 3a mot gården

Slaktaren 3b och 5c

Gränden vid kvarteret. Slaktaren 4 till höger

Fastighetsbeskrivning

Slaktaren 3

3a Timrad, panelad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, uppförd 1741. Mot gården finns ett sena-
re tillbyggt trapphus med glasveranda i två våningar. 
Fönsterluckorna mot gatan satt tidigare på fönstren 
längre österut på byggnaden, men har flyttats i sam-
band med att fönster och dörrpartier där bytts ut, 
sannolikt på 1930-talet. Byggnaden hade tidigare en 
annan färgsättning med gul panel och gröna snickerier. 
Byggnaden har ändrat sockel längs Stora gatan och 
bytt panel under 2017-2018. 

3b Rödfärgad, timrad länga i 1 våning med inredd 
vind, använt som ylleväveri på 1750-talet och senare 
kakelugnsmakareverkstad. Byggnaden renoverades 
1970 och inreddes till bostad. 

Slaktaren 4

Bostadshus i 1 våning med inredd vind. Äldsta delen 
uppförd i trä vid början av 1900-talet, delen i nordväst 
byggd i tegel ett halvsekel senare. 

Slaktaren 5
5a Panelad, timrad byggnad i 2 våningar, upp-
förd före 1823. Merparten av äldre inredning utbytt 
vid senare ombyggnader. I bottenvåningen verksam-
het, i övervåningen bostad. I bottenvåningens fasad 
mot gatan har de äldre fönstren bytts till skyltfönster, 
sannolikt under 1930-40-tal. Fönstren i ovanvåning-
en mot gatan var tidigare i samma gröna kulör som 
bottenvåningens.

5b Timrad stuga uppförd på 1740-talet, där 
spår som framkom vid en omfattande renovering på 
1960-talet har lett vissa till att datera dess äldsta delar 
till slutet av 1600-talet, vilket i så fall skulle innebära 
att byggnaden är den äldsta träbyggnaden i Sigtuna. 
Gjordes om till kaffestuga vid renoveringen på 
1960-talet, då bland annat ett flertal nya fönster togs 
upp mot gränden. 

5c Uthus byggt på 1920-talet med delvis putsad, 
delvis panelad fasad. 

5d Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i en våning, 
belagd på karta från 1906.
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Slaktaren 5a

Slaktaren 5a, gårdssidan

Slaktaren 6a

Slaktaren 6

6a Putsat bostadshus i 1 våning med inredd vind, 
uppfört på 1960-talet efter ritningar av arkitekt Carl-
Ivar Ringmar. En viss anpassning till miljön skapas 
genom dess förskjutna volymer och branta sadeltak.

6b Garage, uppfört på 1960-talet. 

Värdebärande karaktärsdrag

Slaktaren 3

3a Timmerstomme, naturstenssockel, locklistpa-
nel, knutlådor, spröjsade fönster med fönsterluckor, 
färgsättning, plåtinklädda murade skorstenar med 
profilerade krön, lertegeltak, den glasade verandans 
1800-talskaraktär med säregna fönster.  Trädgårdens 
äldre karaktär med uppväxta träd, staket med granit-
poster vid grind. 

3b Timmerstomme, spröjsade fönster med 
omfattningar, sadeltak med lertegelpannor, fönster- 
och dörrluckor.

Slaktaren 4

Rödfärgad träpanel, skorstenen i den yngre delens 
tidstypiska utformning.

Slaktaren 5

5a Timmerstomme, locklistpanel, knutlådor, pro-
filerad gördellist, entréparti med luckor, lertegeltak, 
spröjsade fönster, färgsättning. 

5b Timmerstomme, naturstenssockel, spröjsade 
fönster, lertegeltak, putsad skorsten med profilerat 
krön, hängränna i trä. 

5c Byggnadens uthuskaraktär, tegelklätt pulpet-
tak, omväxlande putsade och panelade fasadpartier. 

5d Rödfärgad panel, ursprungliga spröjsade föns-
ter med beslag, vindslucka i gavelröste, brant sadeltak 
med lertegel. 

Slaktaren 6

6a Byggnadens volym med förskjutning, sadeltak 
med lertegelpannor, trädgårdens öppna karaktär mot 
vattnet.

Slaktaren 5b
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Kvarteret Professorn

Orientering
Kvarter med bostadshus, biograf  och museum där 
en stor del av bebyggelsen har tillkommit efter 1986. 
Lundströmska gården (Professorn 3) uppfördes på 
1700-talet och köptes 1873 av Carl August Lundström, 
vars släkt bott i Sigtuna sedan 1500-talet. Carl August 
och hans fru Johanna byggde till huset och öppnade 
en ”godtköpshandel”, en dåtida lågprisaffär. Kvarteret 
har sitt namn efter professor Vilhelm Lundström, som 
ärvde Lundströmska gården efter sina föräldrar 1923 
och bevarade dess miljö intakt. Efter hans död 1940 
togs gården omhand av hans tidigare hushållerska frö-
ken Kjellberg, som fortsatte bevara gården med alla 
inventarier intakt. Gården är museum sedan 1958.    

Riktlinjer 
Sedan den förra bevarande- och förnyelseplanen gavs 
ut 1986 har kompletteringar i kvarteret skett i huvud-
sak i enlighet med programmets riktlinjer. Kvarteret 
får därmed anses vara färdigbyggt. Den öppna träd-
gårdskaraktären ner mot stranden ska bevaras. För 
att den generella trädgårdskaraktären ska bevaras 

kan ytterligare byggnader inte tillkomma, med even-
tuella undantag av mindre komplementbyggnader/
tillbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Takvinklarna inom kvarteret bör vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel. Tilläggsisolering ska 
inte ske utvändigt för att undvika ändrade anslut-
ningar till väggliv vid socklar, fönster och taksprång. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger. Uthus kan 
med fördel målas med Falu rödfärg. Inhägnader ska 
utföras i form av spjälstaket eller  häckar av traditionell 
typ.

Lundströmska gården är i huvudsak musealt bevarad 
sedan början av 1900-talet. I princip samtliga karak-
tärsdrag är värdebärande och förändringar bör inte 
tillåtas utöver rena underhållsåtgärder.  

Centrala staden
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Professorn 3a från gårdssidan

Professorn 2a

Professorn 1b och 1a

Fastighetsbeskrivning

Professorn 1 - Gröna ladan

1a  Gröna ladan, uppförd som biograf  kring 1930 
efter ritningar av Uno Åhrén. Delvis förändrad och 
utbyggd under 1970- och 1990-talet men dess funktion 
är bibehållen. Byggnaden hade ursprungligen verandor 
åt trädgården från när lokalen sommartid användes 
som konditoriservering. 

1b Byggnad uppförd kring 2002 i anpassad stil 
med två fasader för att skapa variation i gaturummet, 
ritat av Doris och Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter 
AB.  

Professorn 2 - Gumman Lagerströms stuga

2a Rödfärgad timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, angiven på karta från 1857-62 och upp-
förd av Catharina och Peter Lagerström. Huset var 
poststation och postsparbank 1908-14. Befintliga 
fönsterluckor och plank mot gatan samt svarta knutar 
och vindskivor är sentida tillägg/förändringar. 

2b Bostadshus uppfört kring 1995. Tidigare tim-
rat, panelat och rödfärgat uthus, markerat på karta från 
1857-62.  

Professorn 3 - Lundströmska gården

Fastighet med anor från 1600-talet. Fram till 1965 låg 
här även en uthuslänga. 

3a Timrad och panelad byggnad i 1 våning med 
inredd vind. Äldsta delarna från 1700-talet, tillbyggd 
kring 1875. Museum sedan 1958 och renoverad i bör-
jan av 1970-talet. 

3b Panelat, timrat uthus med naturstenssockel, 
spröjsade fönster och fönsterluckor markerat på karta 
från 1884. 

Professorn 4

Bostadshus uppfört 1996 efter ritningar av K.E 
Hjalmarsson arkitektkontor i anpassad stil med rödfär-
gad träpanel, sadeltak med lertegel, spröjsade fönster. 

Professorn 2b från sjösidan



78 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Värdebärande karaktärsdrag

Professorn 1 - Gröna ladan

1a  Byggnadens fortsatta funktion som biograf  
är dess överordnade värde. Utöver detta sadeltak med 
lertegelpannor, liggande panel, färgsättning, inklädd 
takfot, ursprungliga fönster i ovanvåning mot söder.  

1b Byggnadens anpassning till gatumiljön med 
två fasader mot gatan. Sadeltak med lertegelpannor, 
spetsig respektive rundad takkupa, markerade entré-
partier, färgsättningar. 

Professorn 2 - Gumman Lagerströms stuga

2a Rödfärgad timmerstomme, småspröjsade 
fönster, sadeltak med enkupigt lertegel, murad skor-
sten med profilerat krön. 

2b Rödfärgad träpanel, lertegelpannor, putsad 
skorsten med profilerat krön. 

Professorn 3 - Lundströmska gården

Lundströmska gården (både byggnader och tomt) 
är en del av museimiljön och är känslig för föränd-
ring. I princip samtliga karaktärsdrag bör räknas som 
värdebärande. 

3b Rödfärgad träpanel, lertegelpannor, putsad 
skorsten med profilerat krön. 

Professorn 3b från gränden

Professorn 1b. Byggnaden ger intrycket av att vara två byggnader. 

Professorn 1a. 

Professorn 3a mot gatan
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Kvarteret Kammakaren

Orientering
Kvarter med äldre gårdar mot Stora gatan och yng-
re bostadshus på tomterna österut. Kvartersnamnet 
kommer från kammar och kammakerimaterial som 
hittats vid arkeologiska utgrävningar. Huvudsakligen 
affärslokaler, bostäder och kontor. Kvarterets äldre 
bebyggelse har ett högt kulturhistoriskt värde och är 
en viktig del i den karaktärsskapande äldre trähusbe-
byggelsen längs Stora gatan.

Riktlinjer 

Senare tillkomna tillägg som inte harmonierar med 
den ursprungliga byggnadens arkitektur, exempelvis 
inglasade balkonger eller avvikande fasadkulör, kan 
med fördel tas bort. Ytterligare takkupor mot Stora 
gatan ska undvikas.

Inga ytterligare byggnader eller tillbyggnader kan upp-
föras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. För 
att bevara trädgårdskaraktären ner mot stranden ska 
den södra delen av kvarteret inte bebyggas ytterligare.

Vid ombyggnad eller restaurering ska hänsyn tas till 
byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. Inom kvar-
teret bör takvinklarna vara 25-35°. Takmaterialet bör 
vara lertegel eller ståndfalsad plåt.  Fasadmaterialet bör 
vara träpanel av traditionell typ eller eventuellt puts. 
Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger eller ljus 
puts; uthusbyggnader kan dock med fördel målas med 
Falu rödfärg.

Övrig tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att 
undvika ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, 
fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras i form 
av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Centrala staden
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Kammakaren 4a

Kammakaren 4b

Kammakaren 1a

Kammakaren 1b

Fastighetsbeskrivning

Kammakaren 1 

1 a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, uppförd före 1823 samt om- och tillbyggd under 
1900-talet och 2000-talet. Bottenvåningen utnyttjas för 
affärsverksamhet, i övervåningen finns en bostadslä-
genhet. Skyltfönster mot gatan ersatte spröjsade föns-
ter sannolikt kring 1930-talet. 

1 b Timrat uthus, belagt på karta från 1823. 

1c Uthus, markerat på karta från 1884. 

Kammakaren 2 

2 a  Trähus i 1 våning med inredd vind med sou-
terrängvåning, uppfört 1923 efter ritningar av Victor 
Bodin och ombyggt 1979 för kontorsändamål efter rit-
ningar av Doris och Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter 
AB. Översta våningen används dock fortfarande som 
bostad. Byggnaden ersatte den tidigare fattigstugan. 

2 b  1-vånings trähus byggt 1968, om- och påbyggt 
runt 1989 efter ritningar av Doris och Bengt Jerström, 
Sigtunaarkitekter AB. 

Kammakaren 4 

Första kände ägaren till fastigheten var kopparslagaren 
Olof  Sjöberg som omnämns 1762. Senast hösten 1864 
var fastigheten bebyggd med det nuvarande gatuhuset. 

4 a  Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind uppförd på 1860-talet. I bottenvåningen affärs-
verksamheter, i övervåningen en bostadslägenhet.

4 b  1 våning med inredd vind, trähus byggt 1960 
efter ritningar av Bernt Råberger. I bottenvåningen 
affärslokal, i övervåningen en bostadslägenhet. 

4 c 1-våningsbyggnad med putsad fasad, byggd 
1960 och har använts som kontor och lagerlokal.

Kammakaren 5

Hus med putsad fasad, byggt 1955 i 1- resp 1 våning 
med inredd vind, efter ritningar av Alf  Westergren. 
Tillbyggd åt nordväst 1964.  



Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad 81

Kammakaren 2b

Kammakaren 5

Kammakaren 2a

Värdebärande karaktärsdrag

Kammakaren 1

1a Timmerstomme, locklistpanel med knutlådor, 
färgsättning, Fönsteromfattningar, kupa mot gatan 
med snickarglädje, sadeltak med enkupigt lertegel. 

1b Timmerstomme, rödfärgad locklistpanel, 
sadeltak med enkupiga lertegelpannor, granittrappsteg. 

1c Rödfärgad locklistpanel, dörr- och fönsterom-
fattningar, sadeltak med enkupiga lertegelpannor. 

Kammakaren 2

2a Byggnadens volym med brutet takfall, putsad 
sockelvåning, gulfärgad locklistpanel, ursprungliga 
spröjsade träfönster. 

4a Timmerstomme, lockläktpanel, sadeltak med 
enkupigt lertegel. 

4b Lockläktpanel, sadeltak med enkupigt lertegel.

Kammakaren 5

Byggnadens äldre 1950-talskaraktär med förskjutna 
volymer, omväxlande sprit- och slätputs, ursprungligt 
entréparti i ädelträ och ursprungliga fönster. 
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Kvarteret Urmakaren

Orientering
Kvarter med bostäder och affärslokaler samt, i söder, 
Sigtuna stadshotell. Kvarteret har namn efter det urma-
keri som tidigare fanns i 8 a (varav fasadens urtavla är 
ett minne).

Kvarterets äldre trähus är viktiga representanter för 
Stora gatans äldre trähusbebyggelse och bildar en sorts 
avslut på Stora gatan innan den knäcker av åt väster. 

 Riktlinjer 

Då kvarteret är tätt bebyggt ska inga ytterligare bygg-
nader komma till stånd, med undantag för utnyttjande 
av detaljplan C74, eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader samt ersättningsbyggnader för nyligen 
rivna byggnader, såsom Mynthuset. Tomt 3 ska behålla 
sin ålderdomliga, långsträckta form och inte styckas av.

Urmakaren 8a kan med fördel återgå till en reveterad 
fasad med utgångspunkt i dess ursprungliga utseende. 
Takkupor mot Stora gatan bör undvikas.

För att bevara trädgårdskaraktären ner mot stranden 
ska bebyggelse undvikas 20-25 m in i kvarteret från 
Strandvägen räknat. För stadshotellet gäller dock en 
stadsplan fastställd 1976 som medger bebyggelse 
15 m från kvartersgräns, vilket bedöms acceptabelt om 
parkeringsbehovet delvis tillgodoses i garage i sam-
band med exploatering. 

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Takmaterialet bör vara tegel eller ståndfalsad plåt. Om 
hotellet utnyttjar detaljplan C74, kan sedumtak vara 
lämpligt. Fasadmaterialet bör vara puts eller träpanel 
av traditionell typ. Fasadfärgerna bör vara ljusa linol-
jefärger eller ljus puts; dock kan gårdsbyggnader med 
fördel målas med Falu rödfärg. Inhägnader ska utföras 
i form av häckar eller staket av traditionell typ mot 
gator och gränder.

Centrala staden
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Urmakaren 3a

Urmakaren 1a och 1b (tillbyggnaden) samt 2 (uthuset nere till höger)

Fastighetsbeskrivning

Urmakaren 1 - Plåt-Pelles hus

1a Putsat 2-våningshus, byggt 1917 som plåtsla-
geri efter ritningar av Evert Milles. Efter att tidigare 
ha inrymt plåtslageri, sedermera också cykelverkstad 
på nedre våningen och därovan en bostadslägenhet.  
Byggnaden kom i kommunal ägo 1975 och byggdes 
om för konferensverksamhet. På 1990-talet genomför-
des en renovering och huset hyrs nu som utställnings-
lokal och fik av en kulturförening. 

1b Tillbyggnad till 1a i 1 våning, utförd 1919.

Urmakaren 2 

Uthus av trä, markerat på karta från 1906.

Urmakaren 3 Stridans hus

3a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind uppförd under 1870-talet. Namnet kom-
mer från Anna Strid som bodde i huset till sin död. I 
uthuset som byggdes 1935 hade Annas man Axel sin 
skomakarverkstad. Fastigheten är den enda kvarva-
rande med det för Sigtuna traditionella och troligen 
ursprungliga mönstret, där tomten sträcker sig genom 
hela kvarteret. 

3b Uthus, byggt 1935.

3c Uthus, belagt på karta från 1906.

Urmakaren 4

På tomten låg fram till slutet av 1960-talet ett reveterat 
trähus.  

4a Hus av trä i 1 våning med inredd vind, byggt 
1970.

4b Dubbelgarage av trä, byggt 1971.

Urmakaren 5

5a  Reveterad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, sannolikt med stomme uppförd före 1823. 
I bottenvåningen lokaler, i övervåningen bostadslä-
genhet. Byggnaden har tidigare varit konsumbutik. 

5b Putsad 1-våningstillbyggnad till 5a, uppförd 
1930. Lagerlokal.

Överblick över kvarteret Urmakaren

Urmakaren 5a

STRANDVÄGEN
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Urmakaren 7a

Urmakaren 7a från sjösidan

5c Uthus av trä, byggt under 1920-talet.

5d Uthus med putsad fasad, markerat på karta 
från 1906. Garage och lagerutrymme.

Urmakaren 7 

Sigtuna stadshotell, putsad byggnad i 2 våningar med 
inredd vind, byggd 1908-09 efter ritningar av Vilhelm 
Norrbin. Huvudfasaden har en välbevarad karaktär där 
merparten av fönstren har sin spröjsindelning intakt. 
Ursprungligen fanns en balkong ovan entrén med en 
stor lykta. Större delen av tomten söder om byggnaden 
upptas av uteservering och parkeringsplatser.

Matsalsdel uppförd kring 1959 efter ritningar av Erik 
Svedlund. Konferensdelen byggdes ut runt år 2000 
efter ritningar av arkitektkontor Tham Videgård 
Hansson.

Urmakaren 8  

8 a Panelad (tidigare reveterad), timrad byggnad i 
1 våning med inredd vind, markerad på karta från 1884 
men enligt en källa möjligen uppförd 1866. Huset upp-
fördes av urfabrikör A. P. Bergstrand som var gift med 
församlingens barnmorska, Lovisa Charlotta Ericsen. 
Flera urmakare efterträdde paret som ägare till bygg-
naden. En urtavla på fasaden vittnar om den tidigare 
verksamheten, vilken även givit kvarteret dess namn.

I bottenvåningen affärslokaler, i övervåningen en 
bostadslägenhet. Byggnadens nuvarande karaktär med 
två entréer mot gatan och skyltfönster tillkom sanno-
likt kring mitten av 1900-talet. Tidigare fanns endast 
en entré samt tvåluftsfönster med fönsterluckor i 
bottenvåningen.

Ovanvåningens fönster har minskats och fått föränd-
rad indelning. Innan byggnaden fick träpanel hade den 
reveterade, ljust putsade fasader med hörnkedjor, vil-
ket den enligt en uppgift haft sedan uppförandet. 

Urmakaren 9 

9 a Hus i 1 våning med inredd vind med putsad 
fasad, byggt i början av 1960-talet efter ritningar av 
Kjell Norberg. Garage i källaren. 

Värdebärande karaktärsdrag
Urmakaren 1a och 1b

Byggnadens volym och takform, putsade fasader inde-
lade med lisener, ursprungliga fönster, taktäckning 
med tvåkupigt lertegel.

Urmakaren 2

Äldre smidesgrind. 

Urmakaren 3a

Naturstenssockel, timmerstomme, locklistpanel, färg-
sättning, spröjsade fönster med omfattningar, sadel-
tak med enkupiga lertegelpannor, glasad veranda mot 
gården. 

Urmakaren 4a och 9a

Branta sadeltak med lertegel, ursprungliga kopparkläd-
da takkupor. 

Urmakaren 5a

Timmerstomme, reveterad fasad, skivtäckt koppartak, 
profilerad takfot.  

Urmakaren 7

Putsade fasader med gördellist, skivtäckt plåttak, 
kupor mot gatan, synliga taksparrar, fönsterindelning-
ar, neonskylt, terrassernas stenmurar.

Urmakaren 8

Byggnadens volym som den upplevs mot Stora gatan, 
timmerstomme, skivtäckt plåttak, urtavla. 
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Kvarteret Styckjunkaren

Orientering
Litet kvarter med två bostadsfastigheter. Kvarterets 
namn kommer från en styckjunkare som bodde här 
på 1920-talet. Kvarteret har ett kulturhistoriskt värde 
som representant för den äldre bostadsbebyggelsen i 
den centrala stadens utkant med i huvudsak välbevarad 
karaktär.

Riktlinjer
På grund av kvarterets täthet bör inga ytterligare bygg-
nader komma till stånd med eventuella undantag av 
mindre komplement-/tillbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Takmaterialet bör vara lertegel eller stånd-
falsad plåt. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller puts på huvudbyggnader; i övrigt kan Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Styckjunkaren 2a

Fastighetsbeskrivning

Styckjunkaren 1 

1a Panelad träbyggnad i 1 våning med inredd 
vind, markerad på karta från 1906, om- och tillbyggt 
under 1970-talet.

1b Uthus av trä, belagt på 1906 års karta.

1c Uthus av trä.

Styckjunkaren 2

2a Reveterad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, markerad på karta från 1884. Renoverad 
på 1930-talet.

2b  Uthus av trä, angivet på 1884 års karta. 
Tidigare bostad.

2c Uthus av tegel, dels putsat, dels träpanelat, 
uppfört på 1900-talet.

Värdebärande karaktärsdrag

Styckjunkaren 1

Naturstenssockel, locklistpanel, spröjsade fönster i trä, 
takform, lertegelpannor, staketets utformning. 

Styckjunkaren 2

Spritputs omväxlande med släta partier kring föns-
ter och på knutar, sadeltak med lertegelpannor, syn-
liga taksparrar, smidesgrind med granitpost, staketets 
utformning.

Centrala staden
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Kvarteret Smeden

Orientering
Bostadskvarter med namn efter den smedja som in på 
1950-talet fanns på fastigheten nummer 8.

Riktlinjer 
Smeden 3 kan med fördel återgå till en mer traditionell 
färgsättning. Inga ytterligare byggnader kan uppföras 
inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt, med even-
tuella undantag av mindre komplementbyggnader/
tillbyggnader. För att bevara viss trädgårdskaraktär får 
inga ytterligare byggnader tillkomma mot Strandvägen.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Takmaterialet bör vara lertegel eller stånd-
falsad plåt. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller ljus puts på huvudbyggnader; i övrigt kan Falu 
rödfärg med fördel användas. Inhägnader ska utföras 
i form av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell 
typ. 

 Fastighetsbeskrivning

Smeden 2 

2a Panelad, timrad byggnad i 1 våning markerad 
på karta från 1857-62.

2b 1-våning tillbyggnad i trä till 2 a, utförd 1970 
efter ritningar av B Carlsson.

2c Panelad, timrad byggnad i 1 våning, uppförd 
före 1823. Tidigare använd som bostad, numera uthus.

2d Uthus.

Smeden 3

3a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
vars östra del torde ha tillkommit före 1823. Husets 
nuvarande karaktär är  från början av 1900-talet med 
senare modernisering.  

3b Bod av trä, uppförd före 1910. 

Centrala staden
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Smeden 2a

Smeden 3

Smeden 6

Smeden 6

6a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, uppförd före 1823.

6b 1-våning tillbyggnad i trä till 6 a, uppförd  i 
början av 1970-talet efter ritningar av Gösta Wikforss. 
Samtidigt byggdes ett garage i väster. Garaget byggdes 
om till bostad cirka 1999 efter ritningar av Doris och 
Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter AB.

6c Stenkällare med låg, timrad överbyggnad, 
markerad på karta från 1884.

6d Garage uppfört kring 1991. 

6e Mindre uthus uppfört kring 2010.

Smeden 7 

7a Putsat trähus i 1 våning med inredd vind, upp-
fört på 1930-talet efter ritningar av H Hansson.

7b Garage, byggt 1985.

Smeden 8 

8a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, markerad på karta från 1884. Huset har tidigare 
inrymt en smedja.

8b Uthus av trä, belagt på karta från 1906.

Värdebärande karaktärsdrag

Smeden 2

2a Naturstenssockel, locklistpanel, knutlådor, 
spröjsade träfönster med omfattningar, färgsättning. 

2c Naturstenssockel, timmerstomme, locklistpa-
nel, sadeltak med enkupigt lertegel, överljus vid dörr, 
spröjsade träfönster, färgsättning. 

Smeden 3

3a Naturstenssockel, timmerstomme, omväxlan-
de stående och liggande panel med fasaddekorationer, 
spröjsade fönster med omfattningar, skivtäckt plåttak, 
gjutjärnsgrind med dekorativa stolpar. 

3b Plåttak, träpanel, äldre dörrar. 

Smeden 6a

Timmerstomme, locklistpanel, spröjsade träfönster, 
brutet tak med enkupigt lertegel, murade skorstenar 
med profilerade krön. 

Smeden 7a

Byggnadens volym, spritputs, brutet tak med lertegel-
pannor, spröjsade träfönster. 

Smeden 8

8a Timmerstomme, locklistpanel, spröjsade trä-
fönster, sadeltak med lertegelpannor. 

8b Takform, plåttak.
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Kvarteret S:ta Gertrud

Orientering
Kvarter med bostäder och Sigtuna museum. Museet 
ligger i kvarterets norra del och omfattar ett 1700-tals-
hus med en tillbyggd del från 1960-talet samt ett här-
bre som kan vara från 1700-talet.

Södra delen av kvarteret som sträcker sig ner mot 
hamnen bebyggdes i början av 1960-talet med kedje-
hus och friliggande villor som styckades av från muse-
itomten. Avstyckningen av kvarteret gjordes för att 
bekosta museets utbyggnad.

I museets trädgård finns lämningar från en av  
stadens äldsta kyrkor. Man har kallat den S:ta Gertrud 
och därav har kvarteret fått sitt namn. Museet ligger 
på den plats där kungen kan ha haft sin gård i slutet 
av 900-talet. Kvarteret bedöms i sin helhet ha ett högt  
kulturhistoriskt värde. 

Riktlinjer 
Den ålderdomliga karaktären mot Lilla torget och 
Trekanten ska bevaras. Öppenheten mellan muse-
ets gård och mynthustomten/Stora Nygatan och ska 
bevaras.

Ändringar i den södra delens villaområde ska förhål-
la sig varsamt till den samlade karaktären mot gatan. 
Ytterligare takkupor och takfönster ska undvikas mot 
Stora och Lilla Nygatan. Några ytterligare byggnader i 
bostadsdelen av kvarteret får inte uppföras på grund 
av tätheten i kvarteret.

Ny bebyggelse på museets tomt kan prövas så länge 
den inte äventyrar öppenheten mellan museets gård 
och mynthustomten/Stora Nygatan.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad 
plåt. Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell 
typ eller puts. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefär-
ger eller ljus puts; dock kan Falu rödfärg användas 
på gårdsbyggnader. Inhägnader ska utföras i form av 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Centrala staden
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Fastighetsbeskrivning

S:ta Gertrud 3 - Sigtuna museum 

3 a - Stenhuset Museibyggnad i 1 våning med 
suterräng samt källare och inredd vind. Tegelmurad 
stomme och putsad fasad. Lertegel på tak med flacka 
fall. Fönsterband i fasaden. Byggnaden är uppförd 
efter ritningar av Folke Hederus och underordnar sig 
volymmässigt de äldre byggnaderna i kvarteret. När 
museet stod färdigt 1967 var det toppmodernt med 
reception, utställningar och magasin.

1984 byggdes Stenhuset och 3b-Fornhemmet ihop. 
Sammanlänkningen har en fasad av stående träpanel. 
Under 2014-2015 flyttades museets magasin till andra 
lokaler. Stenhuset renoverades och  tillgänglighetsan-
passades bland annat med ett nytt hisschakt på sidan 
av huset. 

3 b - Fornhemmet Timrad byggnad i 1 våning 
med inredd vind med fasad av stående profilerad lock-
listpanel, sannolikt uppförd kring mitten av 1700-talet. 
Knutlådor, tvåkupigt tegeltak, sexdelad spröjs i samt-
liga bottenvåningens fönster och fönsterluckor. Brutet 
sadeltak utan takkupor mot Lilla torget. Takkupor och 
enkel entréveranda mot gården. Plåtinklädda skorste-
nar med profilerade krön. Huset har inrymt många 
verksamheter genom tiderna, bland annat post, han-
delsbod och en krog som kallades Fördärvet.

1916 köpte Olof  Palme fastigheten och bildade sedan 
Sigtuna Fornhem, det som nu är Sigtuna museum. 
Därav namnet Fornhemmet. Byggnaden renoverades 
under 1950-talet efter ritningar av Tengbom arkitekter. 
2014-2015 gjordes en ombyggnation på övre våningen 
för att inrymma personalarbetsplatser och mötesloka-
ler samt en renovering och tillgänglighetsanpassning 
på nedre våningen.  

3 c Källarbod med synlig timmerkonstruktion, 
lertegeltak, äldre beslag på dörrar. Byggd före 1823.

S:ta Gertrud 3b

S:ta Gertrud 3c, 3b till höger

S:ta Gertrud 3b. Framför Fornhemmet syns lämningarna från kyrkan i 
museets trädgård. 

S:ta Gertrud 3a. Längst ner syns det tillbyggda hisschaktet från 2014-
2015. 
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S:ta Gertrud 6

Från vänster: S:ta Gertrud 10 och 9

S:ta Gertrud 4-10

S:ta Gertrud, Fornhemmet

S:ta Gertrud 4-10

Friliggande villor respektive kedjehus i 1 våning med 
inredd vind, uppförda i början av 1960-talet efter rit-
ningar av dåvarande stadsarkitekten Gösta Wikforss. 
Fasader putsade i ljusa kulörer, enkla slätputsade 
fönsteromfattningar. Kvadratiska fönster med spröjs. 
Detaljer i kopparplåt; takkupor, vindskivor, häng-
rännor/stuprör och fönsterbleck. Tak med glaserat 
lertegel.

Värdebärande karaktärsdrag

3a Putsad fasad, vinkelställda volymer med flacka 
tegeltak. Geometriskt indelade fasader med tidstypisk 
fönsterplacering i band. 

3b  Fasad med träpanel, fönsterluckor och äldre 
spegeldörr med dekorerad omfattning. Rent tegeltak 
mot gata, kupor och farstukvist mot gård.

3c Naturstensgrund, timmerkonstruktion, tegel-
tak och den enkla uthuskaraktären.

4-10 Putsade fasader i ljusa gula kulörer. Detaljer 
i kopparplåt, kvadratiska fönster med spröjs. Sadeltak 
med branta fall och framträdande kupor. 

SIGTUNA
MUSEUM
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Kvarteret Snickaren

Orientering
Kvarteret är i huvudsak ett bostadskvarter som 
avgränsas av Långgatan, hamnen och Hamngatan, 
Bredagränd och Tvärgränd. Kvarteret har en öppen 
karaktär med stora gårdar och uthusbebyggelse cen-
tralt placerad i nord-sydlig riktning. I den södra delen 
ligger hamnpaviljongen och en byggnad med allmänna 
toaletter.

Kvarteret har fått sitt namn efter snickaren Gustaf  
Karlström. Han köpte huset på Snickaren 5a år 1880 
och ägde själv i princip hela kvarteret under en peri-
od. Snickeriverkstaden i 5b har funnits ända in på 
1930-talet. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhisto-
riskt värde. 

Riktlinjer 
Karaktären av småskalig trähusarkitektur och den 
varierade färgsättningen ska bevaras. 

Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Större gårdar/trädgårdar som döljer sig bakom slut-
na häckar och staket ska bevaras. Gårdsbebyggelsens 
struktur, dess centrala placering och nord-sydliga 
längdriktning och proportioner ska bevaras.

Äldre plank och staket eller inhägnader med historiskt 
anpassad utformning ska bevaras.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret ska hushöjden inte överstiga en 
våning med inredd vind. Takvinklarna bör vara 25-35°. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Takmaterialet bör vara lertegel eller stånd-
falsad plåt. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller ljus puts på huvudbyggnader; i övrigt kan Falu 
rödfärg med fördel användas. Inhägnader ska utföras 
i form av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell 
typ.

Centrala staden
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Fastighetsbeskrivning

Snickaren 1 - Lindgården

1a Putsad träbyggnad i 1 våning med inredd vind, 
sannolikt byggd 1875-80. Antikinspirerad entréportik 
med kolonner och trekantsgavel. Sadeltak med lertegel 
och profilerade taktassar. Trädgården är en av få välbe-
varade av traditionell typ i Sigtuna.

1b Uthus/förrådsbyggnad av trä med liggande 
panel och sadeltak. Äldre beslag.

Snickaren 2

2a Putsad byggnad i 1 våning med inredd vind, 
sannolikt uppförd i början av 1900-talet och inredd 
till bostad 1916, efter att tidigare ha utgjort lokaler 
till Bayerska Bryggeriet. Gjuten grund med källare. 
Verandaliknande utbyggnad mot sjösidan med stående 
träpanel och delvis senare fönsterformer. Tegeltak och 
skorstenar med profilerade krön.

2b  Timrad uthuslänga. Tidigare funktion som 
stall. Fasad med stående locklistpanel. Lertegel på ett 
brutet sadeltak.

Snickaren 4

Putsad byggnad i 1 våning. Uppfört 1942 efter ritning-
ar av Georg Scherman. Garage byggt 1970.

Snickaren 5 - Snickare Karlströms gård

5a Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind, 
vars äldsta delar fanns före 1823. Nuvarande karak-
tär från början av 1900-talet. På 1920-talet byggdes 
huset på med övervåning, veranda och kläddes sam-
tidigt med stående locklistpanel. Grund av huggen 
granit.  Lertegel på ett brutet sadeltak och skorstenar 
med profilerade krön. Kapade timmerknutar som mar-
kerats i fasad med lister. Tillbyggnad kring 2010 efter 
ritningar av Fokus Arkitektur.  

5b Putsat uthus från 1900-talets början, 
ursprungligen snickerilokal. Synlig tegelmur mot väs-
ter. Karaktäristisk högre skorsten. Tillbyggnad upp-
förd cirka 2001 efter ritningar av Doris och Bengt 
Jerström, Sigtunaarkitekter AB. Växthus uppfört kring 
år 2005, efter ritningar av Fokus arkitektur.

Snickaren 1

Snickaren 1

Snickaren 5
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Snickaren 6 - Hamnpaviljongen

6a Hamnpaviljongen uppfördes 1884 av ingenjör 
Emil Edling, som vid tiden ägde den Argentinska vil-
lan på S:t Lars 8 och i kvarteret Snickaren även hade en 
mekanisk verkstad. Edling hade tidigare, 1880, uppfört 
en ångfartygsbrygga. Hamnpaviljongen är dekorerad 
med tidstypiska snickerier, spröjsade fönster/dör-
rar och skivtäckt plåttak. Profilerat krön på skorsten. 
Hamnpaviljongen var hamnkontor för hamnfogden.

6b Byggnad av trä i 1 våning. Tidigare låg här ett 
hamnmagasin med trallspår från bryggorna nedanför.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Putsad fasad, i huvudsak rena tegeltak, veran-
da mot sjösida med bevarade snickerier. Långsträckt 
öppen trädgård mot sjösidan med flera fruktträd. 

1b Uthusbyggnad av enkel karaktär med träpanel.

2a Fasad i kombination av puts och träpanel som 
förstärks av den sentida färgsättningen.  

2b Proportioner, långsträckt volym, träpanel och 
tegeltak. 

5a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, lock-
listpanel, spröjsade fönster, i huvudsak rena tegeltak.

5b Uthusbyggnad med industriell karaktär, put-
sad fasad, delvis synlig tegelstensmur/brandmur, skor-
sten, lunettfönster.

6a  Snickarglädje, spröjsade fönster och dörrar, 
skivtäckt plåttak. Profilerat krön på skorsten.

 

Snickaren 5b

Snickaren 6a
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Kvarteret Tryckaren

Orientering
I huvudsak bostadskvarter med namn efter det tid-
ningstryckeri som legat på tomt nummer 9. Kvarteret 
har en stor del äldre bostadsbebyggelse med välbeva-
rad karaktär. 

Riktlinjer 
För att bevara trädgården på fastigheten Tryckaren 
6 får inte marken söder om huvudbyggnaden förses 
med ytterligare byggnad, undantaget eventuell mindre 
komplementbyggnad/tillbyggnad. Några ytterligare 
byggnader kan inte  uppföras i kvarteret på grund av 
dess täthet.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
De äldre uthusen är en viktig del av de äldre gårds-
strukturerna och ska värnas. Inom kvarteret bör tak-
vinklarna vara 25-45°. Fasadmaterialet bör vara träpa-
nel av traditionell typ. Takmaterialet bör vara lertegel 
eller ståndfalsad plåt. Fasadfärgerna bör vara ljusa lin-
oljefärger åtminstone på huvudbyggnader längs Stora 

gatan; i övrigt kan Falu rödfärg med fördel användas. 
Inhägnader ska utföras i form av plank, spjälstaket 
eller häckar av traditionell typ. 

Fastighetsbeskrivning

Tryckaren 3

3a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, uppförd före 1823 och med viss äldre inredning 
i behåll. Under en tid tillverkade pralindopperskan 
Alma Andersson här den populära Lycko-kolan samt 
konfekt och glass. 

3b Uthus av trä, markerat på karta från 1884, 
med pannrum, tvättstuga och bastu.

Tryckaren 6 

2-våningshus av trä byggt 1928 efter ritningar av  
T E:son Lindhberg. Före detta apotek. Bottenvåningen 
har verksamhetslokaler och övervåningen används 
som bostad. 

Centrala staden
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Tryckaren 7 

7a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, markerad på 1857-62 års karta. Nuvarande skick 
efter ombyggnad på 1960-talet, tillbyggd carport 1982. 
Stadens apotek låg i en byggnad på gården vid slutet av 
1700-talet. I den nuvarande huvudbyggnaden låg sta-
dens postkontor mellan 1855-1908. 

7b Garage.

Tryckaren 8 

8a Rödfärgat, panelat trähus i 1 våning med 
inredd vind, belagt på karta från 1906.

8b Verkstadslokal och garage byggt 1964. Putsad 
fasad. Den östra delen av byggnaden, av trä uppfördes 
1928.

Tryckaren 9 

Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i 1 våning, upp-
förd före 1823. Mellan 1883-1920 disponerades huset 
av Sigtuna Veckotidning, senare Sigtuna Nya Tidning.

Tryckaren 10 

10a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, uppförd före 1823.

10b Uthus med putsad fasad, uppförd 1964 och 
sammanbyggt med Tryckaren 8 b.

Tryckaren 11

1 våning med inredd vind bostadshus uppfört 1983 på 
tidigare anlagd grund (efter verkstadsbyggnaden).

Värdebärande karaktärsdrag
3a Timmerstomme, locklistpanel, knutlådor, 
spröjsade träfönster med omfattningar, sadeltak 
med enkupigt lertegel, skorsten med profilerat krön, 
färgsättning. 

6a Locklistpanel, knutlådor, spröjsade fönster 
med omfattningar, färgsättning.

7a Timmerstomme, locklistpanel, knutlådor, 
spröjsade träfönster med omfattningar, sadeltak med 
enkupigt lertegel, gavelornament.

8a Naturstenssockel, rödfärgad locklistpanel 

Tryckaren 7a

Tryckaren 3a

Tryckaren 8a

med vita knutar, spröjsade träfönster med omfattning-
ar, sadeltak med enkupigt lertegel, ursprungliga dör-
rar, putsad skorsten med profilerat krön, trädgårdens 
karaktär med äldre äppelträd.  

9 Timmerstomme, träpanel, spröjsade träföns-
ter, sadeltak med lertegelpannor, trästaket med sär-
präglade grindposter i granit eller konststen. 

10a Naturstenssockel, locklistpanel med vita knu-
tar och knutlådor, spröjsade träfönster med omfatt-
ningar, sadeltak med enkupigt lertegel, färgsättning. 
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Lilllgården 1a

Kvarteret Lillgården

Orientering
Bostadskvarter med äldre bebyggelse. Kvarteret har 
sannolikt sitt namn som motsats till Storgården, en 
tidigare benämning på kvarteret Blomkrukan närmast 
i söder. Kvarteret har ett högt kulturhistoriskt värde 
som en av stadens äldre trähusbebyggelse med välbe-
varad karaktär och bevarat uthus. 

Riktlinjer 
För att bevara områdets trädgårdskaraktär får inga 
ytterligare byggnader tillkomma, med eventuella 
undantag av mindre tillbyggnad.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Uthuset är en viktig del av den äldre gårdsstrukturen 
och ska värnas. Inom kvarteret bör takvinklarna  vara 
30-35°; om husdjupet är litet kan större takvinkel 
användas. Fasadmaterialet bör vara träpanel av tradi-
tionell typ. Takmaterialet bör vara lertegel eller stånd-
falsad plåt. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger. 
Inhägnader ska utföras i form av spjälstaket eller häck-
ar av traditionell typ. 

Fastighetsbeskrivning

Lillgården 1

1a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, uppförd före 1823. 1960 tillbyggd altan i 
väster, därunder pannrum.

1b Uthus markerat på karta från 1823. Mindre 
bod tillbyggd åt öster. Uthuset har använts som slak-
teri, snickeri, tvättstuga, uthyrningsrum med mera.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Naturstenssockel, timmerstomme, locklistpa-
nel, knutlådor, spröjsade träfönster med omfattningar, 
sadeltak med enkupigt lertegel, skorstenar med profi-
lerade krön.  

1b Naturstenssockel, träpanel, pulpettak, murad 
skorsten, spröjsade träfönster. 

Centrala staden
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Kvarteret Blomkrukan

Orientering
Bostadskvarter med enbart en fastighet. Bebyggelsen 
består av etappvis sammanbyggda hus, de äldsta upp-
förda 1742 enligt uppgift och de senaste i början av 
1990-talet. Kvarteret har sitt namn efter stenkärlstill-
verkaren Per Rundlöf  som ägde gården mellan 1875 
till 1901, och vars blomkrukor skeppades från den 
närliggande hamnen till Stockholm. Gården kallas 
Hammars gård efter disponent Fritiof  Hammar som 
ägde fastigheten mellan 1909 och 1952. 

Riktlinjer 
Ingen ytterligare bebyggelse får komma till stånd i 
kvarteret då det redan är tätt bebyggt. Vid restaure-
ring och vid ombyggnad ska hänsyn tas till byggnader-
nas värdebärande karaktärsdrag. Takvinklarna inom 
kvarteret bör vara 25-35°; om husdjupet är litet kan 
brantare takvinkel användas. Fasadmaterialet bör vara 
träpanel av traditionell typ. Takmaterialet bör vara ler-
tegel eller ståndfalsad plåt. Fasadfärgerna bör vara Falu 
rödfärg. Inhägnader ska utföras i form av spjälstaket 
eller häckar av traditionell typ. 

Fastighetsbeskrivning

Blomkrukan 2

2a Rödfärgad, panelad, timrad 1-våningsbygg-
nad, där östra delen är markerad på karta från 1823 
och den västra på 1857-62 års karta.

2b Rödfärgad, panelad, timrad 1-våningsbyggnad 
sammanbyggd med 2 a och 2 c. Huset längs Larmgränd 
fanns före 1823.

2c Rödfärgad, panelad, timrad 1-våningsbygg-
nad, angiven på karta från 1910.

2d Bostadshus, byggt 1985.

2e Förråd, byggt 1985.

2f Rödfärgad, panelad byggnad uppförd 1990 
som fem lägenheter efter ritningar av P-O Kulin, 
Jernbron arkitektkontor.

Värdebärande karaktärsdrag
Blomkrukan 2

Timmerstomme i äldre delar, rödfärgad panel, spröj-
sade träfönster, enkupigt lertegel. Trädgårdens äldre 
karaktär med uppväxta träd.

Tryckaren 2f i förgrunden, sammanbyggd med 2c och 2b

Centrala staden
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Kvarteret Ödåker

Orientering
Kvarter med bostäder och ett par affärer. Kvarterets 
namngivning sägs ha inspirerats av Systembolagets 
tidigare butik i nummer 4, i vilken de saluförde bränn-
vinssorten Ödåkra. 

Riktlinjer 
Inga ytterligare byggnader, med undantag av mindre 
komplementbyggnader/tillbyggnader, får uppföras 
inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. Trädgården 
på fastigheten Ödåker 9 ska bevaras. Takkupor och 
takfönster bör undvikas mot Stora gatan. De äldre 
uthusen och trädgårdarna är en viktig del av de äldre 
gårdsstrukturerna och ska värnas.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret ska våningshöjden inte överstiga  
1 våning med inredd vind utom längs Stora gatan där 
2 våningar kan tillåtas. 

Takvinklarna bör vara 25-35°. Takmaterialet bör vara 
lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadmaterialet bör vara 

träpanel av traditionell typ eller puts. Fasadfärgerna 
bör vara ljusa linoljefärger eller ljus puts. På träbygg-
nader kan dock med fördel Falu rödfärg användas. 
Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ. 

Fastighetsbeskrivning

Ödåker 2

2a Panelad, timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, belagd på karta från 1884. Ombyggnad 1927.

2b Uthus av trä, delvis angivet på karta från 1910. 
Inrymde förr ett hembageri. Renoverat kring 1980. 

Ödåker 4 

4a Putsat stenhus i 2 våningar med inredd vind, 
markerat på karta från 1910. I bottenvåningen lokal, 
därovan en bostadslägenhet. Byggnaden hade flera 
lägenheter fram tills den såldes till Systembolaget 1920, 

Centrala staden
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vilka inredde butik i bottenvåningen. Ej ursprungliga 
balkonger. 

4b Lagerlokal och garage uppförda för 
Systembolagets behov. Östra delen uppförd 1927, den 
västra 1957. Putsad fasad.

4c Sentida uppfört bostadshus med rödfärgad 
träpanel.  

Ödåker 5 - Villa Lund-Bodin

5a Villa uppförd kring 1991 efter ritningar av 
arkitektkontoret Bjurström & Brodin. Modellen till 
byggnaden har varit utställd på arkitekturmuseet 
(nuvarande ArkDes) vid flera tillfällen. Fint exempel 
på bebyggelse anpassad till omgivningen med postmo-
derna karaktärsdrag utan att ge ett för sött uttryck. 

5b Uthus med tälttak, tillkommet efter 1975.

Ödåker 6 

6a Panelad, timrad byggnad i 2 våningar med 
inredd vind, till större delen uppförd före 1823. I bot-
tenvåningen affärslokaler, i övrigt bostadslägenhet. 
I början av 1900-talet låg dåvarande ägaren snickare 
Karlströms verkstad i källaren med ingång från träd-
gården. Påbyggd med en våning på 1930-talet då snick-
are Karlströms mor Lovisa flyttade in. 

6b Garage, byggt 1985.

6c Uthus, byggt 1985.

Ödåker 7 

7a 1-vånings villa i fasadtegel, byggd mot slutet 
av 1950-talet. 

7b Ursprungligen smidesverkstad från slutet av 
1950-talet, nu affärslokal. Putsad fasad samt tegelfasad.

Ödåker 8

8a Putsat hus i 1 våning med inredd vind, byggt i 
början av 1960-talet efter ritningar av Gösta Wikforss.

8b Garage med putsad fasad från början av 
1960-talet.

Ödåker 2

Ödåker 5a

Ödåker 4a (4b i bakgrunden)
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Ödåker 5a (i fonden), vy från Tvärgränd

Modell över Villa Lund-Bodin (Ödåker 5). Byggd av Ulf Randers. 
Foto: Julian Cabezos, ArkDes

Ödåker 6, sedd från kvarteret Humlegården

Ödåker 9 

Ödåker 9

2-vånings reveterat trähus med putsad fasad, byggt 
1922 efter ritningar av John Åkerlund. Kallades förr 
”Ekumeniska”. Ursprungligen enfamiljshus, ombyggt 
1980 till 3 bostadslägenheter.

Värdebärande karaktärsdrag
2 Timmerstomme, locklistpanel, spröjsade trä-
fönster med omfattningar, sadeltak med enkupiga ler-
tegelpannor, ramverksdörrar med överljus. 

4 Putsade fasader med hörnkedjor och pilastrar, 
skivtäckt plåttak, ursprungliga spröjsade fönster.

5a Träpanel, sadeltak med enkupigt lertegel, 
spröjsade fönster, runt fönster i fonden mot Tvärgränd. 

6 Timmerstomme, locklistpanel, befintliga dör-
rar med överljus och omfattningar, Befintliga spröjsade 
träfönster med hörnbeslag och omfattningar, sanno-
likt från ombyggnaden på 1920-30-talet. Snickarglädje 
i takfot och gavelrösten, sadeltak med enkupigt lerte-
gel, färgsättning. 

7a Fasader med sandat tegel, enluftsfönster 
med kopparbleck, förskjutna volymer, entrépartiets 
utformning. 

7b Fasader med sandat tegel, putsad gavel mot 
gatan, betongglaspartier. 

9 Granitsockel, putsad fasad med pilasterindel-
ning, lunettfönsterrad, spröjsade träfönster, ursprung-
ligt entréparti med ramverksdörr med överljus, pilast-
rar och pediment med tandsnitt, nisch ovan entréparti, 
valmat tak med lertegelpannor, vitmenade murar med 
enkupiga tegelpannor, flygelbyggnader med urtag i 
murverk och pelare i trä. 
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Rådhuset

Orientering
Rådhuset vid Stortorget uppfördes 1740-44 och kom 
till på initiativ av den vid tiden nye borgmästaren Eric 
Kihlman, som även stod för ritningarna. Byggnaden 
timrades upp på grunden för det äldre rådhuset och 
även dess klocktorn återanvändes. 

Byggnaden användes som rådhus i 203 år till 1947 och 
byggnadsminnesförklarades 1971. Idag är rådhuset en 
del av Sigtuna museum och rådssalen är populär som 
vigsellokal. Renoveringar har gjorts under åren.

Rådhusets skyddsföreskrifter lyder:

1. Byggnaden må ej utan riksantikvariens samtycke 
rivas eller till sitt yttre ombyggas eller förändras.

2. Åtgärder i byggnadens inre som medför ingrepp i 
befintlig rumsindelning eller ingrepp i byggnadsstom-
men eller i äldre fast inredning skall utföras i samråd 
med riksantikvarien.

3. Byggnaden skall ägnas för dess bestånd erfoderligt 
löpande underhåll.

Rådhusets uppförande är en spännande historia vilken 
återges i boken 1000 år i Sigtuna av Alf  Nordström 
(LiberFörlag 1982). 

Centrala staden



Kvarteret Kyrkolunden
Centrala staden
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Orientering
Kvarteret har en långsträckt form som till stor del 
följer Stora gatan. Fastigheterna har bebyggelse från 
olika tidsperioder och med skilda uttryck. Den östra 
delen domineras av 1980-talets uppförda affärs- och 
bostadshus med sammanhållen och sluten karaktär 
mot Stora gatan. Den västra delen består av friliggande 
bebyggelse som också utgör den äldsta delen av kvar-
teret, från 1700-talets senare del. I norr finns en avlast-
ningsyta mot Prästgatan och Mariakyrkans kyrkogård.  

Kvartersnamnet anspelar på läget söder om 
Mariakyrkan och på karta från 1630 består en stor del 
av dagens kvarter av en trädgård som sträcker sig ända 
upp till kyrkan. 

Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 
Det har som helhet förändrats kraftigt på grund av 
nya byggnaderna i den tidigare obebyggda trädgården, 
men behåller delvis en äldre karaktär mot Stora torget. 

  

Riktlinjer 
Vid restaurering och vid ombyggnad ska hänsyn 
tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den samlade 
karaktären mot Stora torget respektive Stora gatan.

Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras. På Kyrkolunden 9 ska 
gårdsbebyggelsens struktur och dess rumsbildande 
egenskaper bevaras. Äldre inhägnader av traditionell 
typ, exempelvis plank, häckar eller murar, eller liknan-
de med historiskt anpassad utformning ska bevaras.

Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger eller ljus puts 
på huvudbyggnaderna; dock kan Falu rödfärg med 
fördel användas på gårdsbyggnaderna. Inhägnader ska 
utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av tra-
ditionell typ. 

För Kyrkolunden 9 gäller skyddsbestämmelse Q i 
detaljplan som anger att området är ett reservat för 
befintlig kulturhistorisk bebyggelse. För Kyrkolunden 
8,10 och 11 gäller skyddsbestämmelser i detaljplan om 
särskild kulturmiljöhänsyn.
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Kyrkolunden 10

Kyrkolunden 9a

Kyrkolunden 8

Kyrkolunden 10

Fastighetsbeskrivning

Kyrkolunden 8

Trähus i  våning med inredd vind med fasad av stående 
locklistpanel. Sadeltak med lertegel och en större fron-
tespis mot Prästgatan. Byggnaden är uppförd kring 
1995, efter ritningar av arkitekt Torsten Askergren, 
som 1988 vann Träpriset för Villa Olby.  

Kyrkolunden 9 - Bahrmanska gården

9a Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
med fasad av stående profilerad locklistpanel. Sockel 
av huggen granitsten. Profilerade knutlådor, senare 
entrédörr mot Stora torget med dekorerad omfattning. 
Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Uppförd före 1823 
och kan ha spår av 1700-tal.

På 1800-talet blir den Bahrmanska gården ett begrepp 
i Sigtuna på grund av dess ägare, borgmästare Carl 
Wilhelm Bahrmans originella vanor; han gjorde sig 
känd i staden genom att inte gå till stadskyrkan utan 
spikade upp en egen predikstol i ett träd inne i trädgår-
den och bjöd in till sina egna predikningar.

9b Flygelbyggnad i trä. Timrad konstruktion 
på granitsockel, locklistpanel, knutlådor, tälttak med 
tegel, bevarad äldre typ av hängränna i trä, panelklädda 
bräddörrar med beslag, senare fönster. Tidigare fung-
erat som brygghus.  

9c Flygelbyggnad i trä. Timrad konstruktion 
på granitsockel, locklistpanel, knutlådor, tälttak med 
tegel, bevarad äldre typ av hängränna i trä, panelklädda 
bräddörrar med beslag, senare fönster. Tidigare fung-
erat som brygghus.

Kyrkolunden 10

Affärs- och bostadshus med träfasader. Uppfört 
1986-87 efter ritningar av arkitekt Mats Egelius på  
Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB. Volymerna 
på den kvarterstäckande bebyggelsen var vid upp-
förandet avvikande för kvarterets äldre bebyggelse. 
Byggnadskomplex uppfört i en kombination av post-
modern respektive historiskt anpassad stil. Exempel 
på det senare är locklistpanel, sadeltak med lertegel 
och knutlådor. De moderna/postmoderna egenska-
perna består av fönsterformer och fönstrens placering, 
rundfönster, fönster över hörn, men även i detaljernas 
utformning, såsom knutlådor med kapitäl.
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Kyrkolunden 9a

Kyrkolunden 9b

Kyrkolunden 11

Kyrkolunden 11

Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind med fasad av 
stående profilerad locklistpanel. Grundsockeln är en pågju-
ten natursten. Sadeltak med lertegel. Uppförd före 1823 
och kan innehålla spår av 1700-tal. 

Värdebärande karaktärsdrag
8 Småskalig trähusarkitektur med locklistpanel, 
spröjsade fönster, sadeltak med lertegel och markerad 
takfot och hörn.  

9a Timrad konstruktion, naturstenssockel, stå-
ende profilerad panel, profilerade knutlådor, takfots-
gesims, spröjsade fönster med beslag, fönsterluckor, 
sadeltak med lertegel, dekorerad omfattning på dörr 
mot Stora torget. Rumsliga samband på gården med 
9b och 9c. 

9b Timrad konstruktion på granitsockel, lock-
listpanel, knutlådor, tälttak med tegel, bevarad äldre 
typ av hängrännor i trä, panelklädda bräddörrar med 
beslag.

9c Timrad konstruktion på granitsockel, lock-
listpanel, knutlådor, tälttak med tegel, bevarad äldre 
typ av hängrännor i trä, panelklädda bräddörrar med 
beslag.  

10 Locklistpanel, spröjsade fönster, lertegel 
på obrutna sadeltak, sluten fasad med varierande 
färgsättning.

11 Stående profilerad träpanel, sadeltak med 
lertegel. 
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Kvarteret Brasan

Orientering
Kvarter med helt sluten fasad i gatuliv mot Stora gatan 
och öppen karaktär med främst uthus mot Prästgatan. 
Övervägande del äldre bebyggelse till viss del med 
ursprung i sent 1700-tal. 1870-1909 hade stadskällaren 
den så kallade Brasan sina lokaler här, varifrån kvarte-
ret fått sitt namn. Kvarteret bedöms ha ett högt kul-
turhistoriskt värde.

Riktlinjer
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den samlade 
karaktären mot Stora gatan. Gårdsbebyggelsens struk-
tur, dess nord-sydliga längdriktning och proportioner 
ska bevaras. 

Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras.

Äldre inhägnader av traditionell typ, exempelvis plank, 
häckar eller murar, eller liknande med historiskt anpas-
sad utformning ska bevaras.

Bebyggelsen längs Stora gatan bör innehålla verksam-
heter i bottenvåningen samt bostäder i övervåningen. 
För att bevara den öppna karaktären mot Prästgatan 
som ännu delvis finns kvar, får inga ytterligare bygg-
nader tillkomma mot Prästgatan. Detaljplan C23 kan 
behöva ersättas av ny detaljplan.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för 
att undvika ändrade anslutningar till väggliv vid sock-
lar, fönster och taksprång. Fasadfärgerna bör vara lju-
sa linoljefärger eller ljus puts; dock kan Falu rödfärg 
med fördel användas mot gården och mot gränderna. 
Inhägnader ska utföras i form av plank, spjälstaket 
eller häckar av traditionell typ.

Centrala staden
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Fastighetsbeskrivning

Brasan 4

Timrad byggnad i 2 våningar med stående locklistpa-
nel. Grundsockel av pågjuten natursten. Knutlådor ger 
en tydlig fasadindelning. I huvudsak spröjsade föns-
ter undantaget bottenvåningens butiksfönster. Äldre 
gavelfönster mot Laurentii gränd. Östra delen av huset 
har ursprung från före 1823. Tillbyggnaden mot går-
den uppfördes i början av 1900-talet.

Brasan 5

5a Timrad 1-våningsbyggnad med locklistpanel, 
uppförd före 1823. Granitsockel, sekundärt tillkomna 
fönster och dörrar. Bevarad takkupa visar på byggna-
dens äldre funktion som bodlänga. Profilerade vind-
skivor och dekorerade foder på fönster i gavelrösten. 

5b Sommarveranda med valmat tak och lanter-
nin. Putsad skorsten. Uppförd 1984 efter ritningar av 
Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter AB.

5c  Byggnad uppförd kring 2005 som ersatte en 
äldre uthuslänga med garage

Brasan 6

6a  Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind, 
liggande fasadpanel, grundsockel av huggen granit-
sten, taktäckning av lertegel avslutad med fotränna av 
plåt. Framträdande takkupa, med sadeltak, som bry-
ter takfoten. Delar av byggnaden kan ha ursprung i 
1700-talets senare del medan merparten är uppförd 
före 1823.

6b  Hus med putsad fasad i 1 våning med inredd 
vind, uppfört i början av 1900-talet. Gårdsbebyggelse 
av en enklare industriell karaktär som är ovanlig i den 
centrala staden.

Brasan 7

7a  Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
med gjuten grund och fasad av liggande smal träpanel. 
Höga fönster mot gata, mindre kvadratiska fönster. 
Brutet sadeltak med lertegel och skorsten med synligt 
tegel. Markerat på karta från 1884. 

7b  Uthus med garage, fasad av träpanel.

Brasan 4, hörnet vid Stora gatan och Laurentii gränd

Brasan 4, utbyggnad mot gård

Brasan 6a

Brasan 6b, gårdshus
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Brasan 8 

Timrad 2-våningsbyggnad med flera trädetaljer utför-
da i en historiskt anpassad utformning, exempelvis 
fasad av stående smal och profilerad locklistpanel, pro-
filerade fönsteröverstycken och samtliga fönster med 
sexdelad spröjs. Koppardetaljer på tak. Byggnaden är 
i huvudsak uppförd före 1823. Huset är flera gånger 
ombyggt under 1900-talet och har en senare tillbygg-
nad mot gården. 

Brasan 9

Timrad 2-våningsbyggnad med fasad av stående lock-
listpanel. Gjuten grund. Samtliga fönster har sexdelad 
spröjs. Framträdande takkupor mot Laurentii gränd. 
En del av huset är belagd på karta från 1906.

Värdebärande karaktärsdrag
4 Timmerkonstruktion, stående locklistpanel. 
Knutlådor ger tydlig fasadindelning och karaktär. 
Sluten fasad i gatuliv.

5a-b Proportioner och detaljer som bevarar uthus-
karaktären, exempelvis kupa för inlastning 

6a Liggande träpanel, brutet sadeltak med karak-
täristisk takkupa.

6b  Putsad fasad, obrutet tak, den småskaliga och 
industriella karaktären är viktig för gårdsmiljön. 

7 Enkel smal liggande träpanel, höga fönster 
med funktionell placering. 

8-9 Fasader av stående smal profilerad lock-
listpanel samt övriga trädetaljer utförda i en histo-
riskt anpassad utformning, exempelvis profilerade 
fönsteröverstycken.

Brasan 5b

Brasan 5a

Brasan 9

Brasan 7
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Kvarteret Trädgårdsmästaren

Orientering
Kvarteret avgränsas av Nicolai gränd och parken 
Trekanten i sydväst, Prästgatan i norr och Stora gatan 
i sydöst. Bebyggelsen har en sammanhållen och slu-
ten karaktär mot Stora gatan, medan den västra delen 
består av friliggande bebyggelse. 

Under 1700-1800-talet bestod det främst av trädgårdar 
och den äldsta bevarade bebyggelsen har sitt ursprung i 
1800-talet. Under åren 1988-1990 genomfördes i kvar-
teret den största arkeologiska utgrävningen i Sigtunas 
historia. Resultaten ledde till en reviderad syn på sta-
dens grundläggning och stadsplan. Kvarteret har som 
helhet förändrats på grund av 1990-talets nya byggna-
der i den södra delen mot Lilla torget. 

Kvartersnamnet anspelar på Hahnes hus som uppför-
des av trädgårdsmästaren Johan Hahne. Byggnaden 
låg på nuvarande Trädgårdsmästaren 14 mellan åren 
1903-1930. I byggnaden hade Johan och frun Selma 
en handelsträdgård och upp mot Prästgatan låg deras 
odlingar. Trädgårdsodling har historiskt varit en av sta-
dens viktigaste näringsgrenar. Kvarteret bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den samlade 
karaktären mot Stora gatan och delvis Nicolai gränd.

Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras. Bebyggelsen längs 
Stora gatan bör även i framtiden innehålla lägenheter i 
övervåningen och verksamheter i bottenvåningen.

För att bevara den öppna karaktären mot Prästgatan 
som ännu delvis finns kvar, får inga ytterligare byggna-
der tillkomma mot Prästgatan.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Vid eventuell nybyggnation ska inte våningshöjden 
överstiga en våning med inredd vind. Takvinklarna 
inom kvarteret bör vara 25-35°. Takmaterialet bör vara 
lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadmaterialet bör vara 
träpanel av traditionell typ eller puts. Fasadfärgerna 
mot Stora gatan bör vara ljusa linoljefärger eller ljus 
puts. På träbyggnader i övrigt kan dock Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ. 

Centrala staden
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Trädgårdsmästaren 6a

Trädgårdsmästaren 3b

Trädgårdsmästaren 3a

Trädgårdsmästaren 3a och 3c

För Trädgårdsmästaren 14 gäller skyddsbestämmelser 
i detaljplan om särskild kulturmiljöhänsyn. 

Fastighetsbeskrivning

Trädgårdsmästaren 3

3a Trähus med timmerstomme i 2 våningar där 
mittpartiet av huset är belagt på karta från 1884. Huset 
var tidigare apotek fram till 1928. Om- och tillbyggnad 
skedde 1930. Affärslokaler i bottenvåningen, i övervå-
ningen två bostadslägenheter. 

3b Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i 1 
våning, markerad på 1884 års karta. Husets södra del 
ombyggd till bostad 1919, norra delen uthus. 

3c - Johans kiosk Kioskbyggnad med pagod-
tak, uppförd av handlaren Erhard Nordstedt 1930. 
Kallas populärt Johans Kiosk efter Johan Gustavsson 
som drev kiosken från 1960 till början av 1980-talet.  

Trädgårdsmästaren 4

4a Panelad, timrad byggnad i 2 våningar med 
inredd vind, delvis markerad på 1884 års karta, för-
ändrad på 1920-talet och tillbyggd i söder 1936. I 
bottenvåningen affärslokaler, i övervåningen två 
bostadslägenheter.  

4b Uthus i 1 våning med inredd vind, 1946 utökat 
med garage. 

4c Garage med putsad fasad, byggt under 
1920-talet. 

4d Uthus.

Trädgårdsmästaren 6

2-vånings bostadshus med putsad fasad, byggt 1941 
efter ritningar av John Åkerlund. Välbevarat tidsty-
piskt bostadshus med vissa särpräglade karaktärsdrag 
såsom pagodtak typiskt för John Åkerlund.

Trädgårdsmästaren 7

Putsad 2-våningsbyggnad, uppförd under 1930-talet 
efter ritningar av Harry Schedin. I bottenvåning-
en verksamhet, i övervåningen två bostadslägen-
heter. Välbevarat tidstypiskt bostadshus med äldre 
karaktärsdrag. 
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Trädgårdsmästaren 11

Byggnad uppförd som telestation av Televerket 
1946. Särpräglad byggnad genom dess utpräglade 
1920-talsutseende, med tydlig ambition att smälta in i 
omgivningen. 

Trädgårdsmästaren 14

Större byggnad i postmodern respektive pastischstil 
som stod klart för invigning 1993 efter ritningar av arki-
tekt Mats Egelius på Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor. 
Byggnaden uppfördes för vårdcentral och systembolag 
för att ge ett jämnare flöde längs Stora gatan efter att 
handelsytorna i kyrkolunden 10 uppförts vid mitten av 
1980-talet. Två äldre fastigheter sammanslogs och tre 
byggnader från första halvan av 1900-talet revs. 

Värdebärande karaktärsdrag
3a Locklistpanel, spröjsade fönster, valmat tak, 
tegelpannor. 

3b Naturstenssockel, snedställda luckor till käl-
lare, stående panel, spröjsade fönster med foder, löv-
sågade vindskivor, tegeltak utan takfönster, kupor med 
lastluckor, putsad skorsten.

4a Naturstenssockel, stående och liggande panel, 
knutlådor, spröjsade fönster med beslag och foder, 
valmat tak, tegelpannor.  

6 Putsade fasader, ursprungliga dörrar och 
fönster, takform, tegelpannor. 

7 Putsade fasader, ursprungliga spröjsade stå-
ende fönster och rektangulära fönster på högkant, 
ursprunglig dörr med omfattning, garageport, tak-
form, tegelpannor. 

11 Kvadrad betongsockel (som ska efterlikna 
stenplattor), dubbeltrappa i betong med ursprung-
liga räcken och urnor, lockläktpanel, ursprunglig dörr 
med överljus och foder, kvadratiska spröjsade fönster 
med foder, valmat tak med tegelpannor, oxögefönster. 
Invändiga karaktärsdrag som kan kopplas till byggna-
dens ursprungliga funktion bör beaktas vid ändring, 
exempelvis källarvåningens rymd.

14 Omväxlande stående och liggande träpanel, 
asymmetrisk volymhantering, färgsättning, dekorativa 
element, fönstersättning. brutet takfall, omväxlande 
tegel- och plåttäckning på tak. 

Trädgårdsmästaren 7.

Trädgårdsmästaren 11.

Trädgårdsmästaren 14.
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Kvarteret Humlegården

Orientering
Långsträckt kvarter med öst-västlig riktning och 
smalare mittparti. Kvarteret har fått sitt namn efter 
den humlegård som finns markerad på äldre kartor. 
På 1700-talet var ordet ”humlegård” synonymt med 
”trädgård”, i vilken man odlade humle och betor, mes-
tadels rovor. Ägaren till Humlegården 13 ägde hela 
kvarteret Humlegården under 1700- och 1800-talet.

Östra delen består fortfarande idag till stor del av obe-
byggd parkmark med träd och murrester. Karaktären 
på fastigheterna bevarar delvis den äldre lantliga prä-
geln, även om senare tids vårdinrättningar har förtätat 
kvarteret kraftigt. Humlegården 13 innehåller ett av 
stadens bäst bevarade 1700-talshus. Kvarteret bedöms 
ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer

Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar avseende de östra delarna ska förhålla 
sig varsamt till den ålderdomliga prägeln samt den 
öppna parkens karaktär mot Ladugränd. Spåren av 

den gamla humlegården (trädgården) ska bevaras, 
exempelvis jordkällare och trädplanteringar.

Äldre plank och staket, exempelvis gjutna murar och 
pelare mot Ladugränd, eller inhägnader med historiskt 
anpassad utformning ska bevaras.

För att bevara kvarterets öppna trädgårdskaraktär 
bör inga ytterligare byggnader uppföras, med eventu-
ella undantag av mindre komplement-/tillbyggnader. 
Detaljplan C28 kan behöva ersättas av ny detaljplan.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Vid eventuell nybyggnation ska inte våningshöjden 
överstiga 2 våningar. Takvinklarna bör vara 25-35°. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller ljus puts. På träbyggnader kan dock Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ. 

För Humlegården 14a gäller skyddsbestämmelse i 
detaljplan om att byggnaden inte får ändras utvändigt 
eller rivas, samt att underhåll av fasader och tak ska ske 
med ursprungliga material och tekniker.

Centrala staden
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Humlegården 13a och b

Humlegården 13a och b

Fastighetsbeskrivning

Humlegården 3

Jordkällare med delvis gjutna väggar och sadeltak med 
lertegel. Troligen uppförd under 1700-talets senare 
del. Restaurerad 1983. Humlegården 3 består i huvud-
sak av obebyggd parkmark.

Humlegården 6

1-vånings tegelhus. Uppfört i slutet av 1950-talet. 
Obrutet sadeltak med lertegel. Burspråk i avvikan-
de fasadmaterial. Kraftig skorsten med synligt tegel. 
Senare tilläggsisolerad samt dörr- och fönster utbytta

Humlegården 7

1-vånings tegelhus, uppfört i slutet av 1950-talet. 
Obrutet sadeltak med lertegel. Burspråk i avvikande 
fasadmaterial. Kraftig skorsten med synligt tegel.

Humlegården 8

8a  Byggnad i 1 våning med inredd vind med 
fasad av mexitegel. Tvåluftsfönster med spröjs och 
fönsterluckor. Sadeltak med lertegel. Slammad skor-
sten. Uppfört omkring 1960 efter ritningar av Olof  
Malmfors.

8b  Garage med fasad av mexitegel. Uppfört 
omkring 1960.

Humlegården 9

Byggnad i vinkel och 1 våning. Fasad av mexite-
gel. Tvåluftsfönster med spröjs och fönsterluckor. 
Imiterande blyinfattade glas på vardera sidan om 
entré. Valmat sadeltak med lertegel. Uppfört i mitten 
av 1960-talet efter ritningar av Hilding Sundberg

Humlegården 12 

Byggnad i 1 våning med inredd vind, uppförd 1977 efter 
ritningar av Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter 
AB. Spritputsad fasad med slätputsade fönsteromfatt-
ningar. Utformningen är delvis anpassad efter den his-
toriska miljön: volymen, det valmade taket med takku-
por, markerade knutar och takfot. Byggnaden är idag 
sammanbyggd med övriga delar på Humlegården 12 
och även Humlegården 15.

Humlegården 14 a

Humlegården 13 - Gamla tvåan

13a Byggnad i 2 våningar med inredd vind. 
Gatuplanet från 1741, de övre planen från första delen 
av 1800-talet. Fastigheten och byggnaden kallas Tvåan 
eftersom den tidigare var den andra i stadens västra 
kvarter. Under en period innehöll den stadskällaren 
och ägdes därefter från 1829 av porträttmålaren Carl 
Petter Lehman.

Naturstensgrund, timmerkonstruktion med syn-
liga knutlådor, smal locklistpanel, mindre kvadratiska 
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fönster i bottenvåning, större fönster i övervåning, 
spröjsade fönster, kopplade bågar på övervåningen. 
Stuprör med skarpa vinklar. Valmat och brutet sadel-
tak med lertegel. Skorstenar med profilerade krön. 
Entréplan innehåller bevarad 1700-talsinredning 
invändigt. Byggnaden genomgick en omsorgsfull reno-
vering 1980. 

13b  Trähus i 1 våning med inredd vind med 1 
lägenhet. Uppförd i slutet av 1950-talet och ersatte då 
en liknande byggnad på platsen med långsträckt plan. 
Gjuten grund och stående träpanel. Ombyggt i början 
av 1980-talet.

13c  Uthus uppfört 1983 med stående träpanel.

Humlegården 14

14a  Putsat 1-vånings stenhus, uppfört 1920 efter 
ritningar av Victor Bodin. Byggnaden var ursprung-
ligen varmbadhus och inrymmer idag tvättinrättning. 
Spritputsad fasad med markerade putsrusticerade hörn. 
Slätputsade fönsteromfattningar. Enluftsträfönster 
med mörk kulör. Sadeltak med lertegel. Antikinspirerad 
entréportik. 

14b Före detta pumphus, sannolikt samtida med 
varmbadhuset (14a). Tegelklätt säteritak. Spritputsad 
fasad med markerade putsrusticerade hörn. 
Ursprungliga träfönster i mörk kulör. Takspira i metall. 

Humlegården 15

Byggnaden är uppförd efter 1986 efter ritningar av 
Lennart Persson, Arkum arkitekter. Ljust putsad fasad. 
Markerade och regelbundna fönster. Lertegel på flacka 
sadeltak. 

Humlegården 16

Byggnad i 1 våning med inredd vind, uppfört omkring 
1920. Naturstenssockel och timmerstomme med smal 
stående locklistpanel. Regelbunden placering av små-
spröjsade fönster. Entréportar med omfattningar av 
pilastrar och överstycken. Takfot och knutar markerad 
med avvikande fasadkulör. Valmat och brutet sadel-
tak med symmetriskt placerade takkupor. Takkupor är 
framträdande med småspröjs och trekantsgavel. Rikt 
profilerade skorstenar.

Humlegården 17  

Putsad 1-vånings byggnad, uppförd i början av 

1960-talet efter ritningar av stadsarkitekt Gösta 
Wikforss. Sammanbyggd med Humlegården 12.

Värdebärande karaktärsdrag
3  Gjutna väggar och sadeltak med lertegel. Kan 
innehålla spår av 1700-tal.

6  Tegelhus, obrutet sadeltak med lertegel. 
Burspråk i avvikande fasadmaterial. Kraftig skorsten 
med synligt tegel. 

7  Tegelhus, obrutet sadeltak med lertegel. 
Burspråk i avvikande fasadmaterial. Kraftig skorsten 
med synligt tegel.

8a  Fasad av mexitegel, tvåluftsfönster med spröjs 
och fönsterluckor. Sadeltak med lertegel. Slammad 
skorsten. 

9  Fasad av mexitegel, tvåluftsfönster med spröjs 
och fönsterluckor. Valmat sadeltak med lertegel.

12 Spritputsad fasad med slätputsade fönsterom-
fattningar. Utformningen är delvis anpassad efter den 
historiska miljön: volymen, det valmade taket med tak-
kupor, markerade knutar och takfot.

13a Ett av Sigtunas bäst bevarade 1700-talshus. 
Naturstensgrund, timmerkonstruktion med synliga 
knutlådor, smal locklistpanel, mindre kvadratiska föns-
ter i bottenvåning, större fönster i övervåning, spröj-
sade fönster, kopplade bågar på övervåningen. Stuprör 
med skarpa vinklar. Valmat och brutet sadeltak med 
lertegel. Skorstenar med profilerade krön. 

14a  Spritputsad fasad med markerade putsrusti-
cerade hörn. Slätputsade fönsteromfattningar. Enlufts 
träfönster med mörk kulör. Sadeltak med lertegel. 
Antikinspirerad entréportik. 

14b  Spritputsad fasad med markerade putsrustice-
rade hörn. Ursprungliga träfönster med mörk kulör. 
Säteritak med lertegel. Takspira. 

16 Naturstenssockel, timmerstomme och fasad 
av smal stående locklistpanel. Regelbunden placering 
av småspröjsade fönster. Entréportar med omfatt-
ningar av pilastrar och överstycken. Takfot och knu-
tar markerad med avvikande fasadkulör. Valmat och 
brutet sadeltak med symmetriskt placerade takkupor. 
Takkupor är framträdande med småspröjs och tre-
kantsgavel. Rikt profilerade skorstenar.



114 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Kvarteret Handelsmannen

Orientering
Kvarteret ligger väster om Stora torget och har sin 
huvudsakliga bebyggelse mot Stora gatan i söder. 
Kvarteret är glest bebyggt och har en öppen, men 
delvis igenväxt, karaktär mot Prästgatan. Bebyggelsen 
består av 1-2 vånings träbebyggelse som kontinuerligt 
har byggts om och till genom åren.

Den första kända handlaren i fastigheten är från 1700-
tal. Kvartersnamnet kommer från den hökarbod, enk-
lare handelsbod som drevs av handelsmannen och råd-
mannen Uno Hallerström i femtio år fram till 1903. 
Det fanns en handelsbod på torget in på 1980-talet. 
Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 

Riktlinjer 
Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras.

Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Gårdsbebyggelsens struktur, dess nord-sydlig 
längdriktning och proportioner ska bevaras. 

Äldre inhägnader av traditionell typ, exempelvis plank, 
häckar eller murar, eller liknande med historiskt anpas-
sad utformning ska bevaras.

Bebyggelsen längs Stora gatan bör innehålla verksam-
heter i bottenvåningen och bostäder i övervåningen. 
Kvarteret har en öppen karaktär mot Prästgatan som 
ska bevaras. Befintlig detaljplan C23 har förbud mot 
bebyggelse längs Prästgatan, undantaget en långsmal 
byggrätt inne i kvarteret som medger kortsida som när-
mast 6 m från Prästgatan, vilket bedöms acceptabelt.

Öster om kvarteret Handelsmannen står rådhuset, en 
av Sigtuna stads kulturhistoriskt mest värdefulla bygg-
nader. För att uttrycka rådhusets särställning krävs en 
obebyggd, grönskande zon kring byggnaden, vilket 
innebär att byggnad inte får uppföras i fastighetsgräns 
i angränsande del av kvarteret Handelsmannen.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Vid eventuell nybyggnation ska våningshöjden inte 
överstiga 1 våning med inredd vind. Takvinklarna bör 
vara 25-35°. Takmaterialet bör vara lertegel eller stånd-
falsad plåt. Fasadmaterialet bör vara träpanel av tradi-
tionell typ eller puts mot Laurentii gränd.

Centrala staden
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Övrig tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att 
undvika ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, 
fönster och taksprång. Fasadfärgerna bör vara ljusa 
linoljefärger eller ljus puts; dock kan Falu rödfärg med 
fördel användas mot gården. Inhägnader ska utföras i 
form av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell 
typ.

Fastighetsbeskrivning

Handelsmannen 1

1a Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
med fasad av stående locklistpanel, uppförd före 1823.  
Sockel av huggen granitsten. Brutet sadeltak med ler-
tegel och avslutat med fotränna i plåt. Stor frontespis. 
Senare tillkommet perspektivfönster i gavelröste mot 
söder. Huset är flera gånger ombyggt men bibehåller 
en äldre karaktär.

1b Huslänga av trä i 2 våningar med gjuten grund-
sockel. Avskuret hörn med butiksentré i bottenvåning. 
Tilläggsisolerad och delvis uppförd i en historiskt 
anpassad träbyggnadsstil, genom listverk som delar in 
fasaden. Tak belagt med profilerad plåt. Byggnaden är 
uppförd på 1930-talet efter ritningar av Sven Eklöf. 

1c Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
med fasad av stående locklistpanel. Sockel av huggen 
granitsten. Brutet sadeltak med lertegel, avslutat med 
fotränna i plåt. Spröjsade fönster. Byggnaden är mar-
kerad på karta från 1884.

1d Timrad magasinsbyggnad angiven på 1823 års 
karta. Timmerkonstruktion synlig i fasad. Gavelröste 
mot norr har locklistpanel med tandat avslut. Grund 
av natursten. Nyare fönster i bottenvåning och äldre 
fönster i övervåningens gavelröste. Fönsterluckor av 
svartmålat trä. Äldre beslag på fönsterluckor och dörr. 
Sadeltak med lertegel.

1e Källarbod angiven på 1823 års karta. Kraftigt 
ombyggd och/eller påbyggd. Har mer karaktär av 
bostad än uthus. Gjuten sockel, nya fönster, tak med 
lertegel. Sentida takavattning. Äldre och återanvända 
fönsterluckor och beslag. Sammanbyggd med 1d med 
gemensam entréveranda från gården. 

Handelsmannen 1a

Handelsmannen 1b

Handelsmannen 1d och e 

Handelsmannen 1c
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Handelsmannen 1b

Handelsmannen, gård mot Prästgatan

Laurentii gränd mot norr

Värdebärande karaktärsdrag
1a Timmerkonstruktion med synliga knutlådor. 
Locklistpanel i fasad, takfotslist som indelar fasaden, 
spröjsade träfönster i bottenvåning. Undantaget mitt-
partiet, ett obrutet mansardtak med lertegel. Bevarat 
fasaduttryck mot torget.

1b Enkel karaktär, locklistpanel, listverk som 
indelar fasaden och imiterar knutlådor, avskuret hörn 
med entré, dold paneldörr mot Stora gatan.

1c Timmerkonstruktion, naturstenssockel, 
locklistpanel med ålderdomlig karaktär, profilerade 
fönsteröverstycken.

1d Synlig timmerkonstruktion, naturstenssockel, 
äldre beslag, lertegel på obrutet tak 

1e Träpanel, äldre beslag, lertegel på obrutet tak. 
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Malmen

Malmen ligger utanför den äldsta stadsplanen men var 
tidigt bebyggd. Vid den stora stadsbranden 1666 brann 
24 gårdar här.

Malmen har traditionellt bebotts av en stor mängd 
hantverkare som haft verksamheter på sina gårdar, 
exempelvis garveri i kvarteret Garvaren, krukmakeri i 
kvarteret Klockaren. Historiskt hade även stadens väl-
bärgade familjer sommarhus och sjöstugor här.

På Malmen låg även Sigtunas första egentliga skolhus, 
tillkommen på initiativ av borgmästaren Erik Kihlman 
kring 1748. Byggnaden finns inte kvar men flera av 
de bevarade byggnaderna har varit skolor i olika 
tider, bland annat Klockaren 1 och Röda skolan på  
Magistern 3. 

Området var i början av 1900-talet relativt glesbebyggt 
och har förtätats under 1900- och 2000-talet. Under 
de senaste decennierna har förtätningen genomförts 
med utgångspunkt i den äldre bebyggelsens material 
och form varpå området i sin helhet har en ålderdom-
lig karaktär. 
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Kvarteret Granhäcken

Orientering
Kvarteret ligger öster om Borgmästarängen och utgör 
den punkt där stadsdelen Malmen möter den centrala 
staden. Kvarteret är glest bebyggt och i de norra och 
västra delarna ligger parkeringsplatser. Kvarteret har 
historiskt använts för skoländamål. Kvartersnamnet 
kommer från en tidigare kraftig granhäck i kvarteret. 
De bevarade byggnaderna representerar den äldsta 
skolhistoriska epoken i Sigtuna och har innehållit sta-
dens första kända skolhus. Kvarteret bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde.  

Riktlinjer 
Karaktären av enkel 1920-talsklassicism mot Stora 
gatan är viktig och får inte förvanskas. Tillägg ska hål-
las måttfulla för att passa in.  Trädgårdsgatans ålder-
domliga karaktär bör beaktas. Kvarterets öppenhet 
mot Borgmästarängen bidrar, tillsammans med den 
intilliggande Malmgårdens trädgård, till platsens gröna 
rum och bör inte byggas igen. Fler parkeringsytor får 
inte tillkomma inom kvarteret.

Äldre plank och staket, exempelvis med profilerade 
stolpar, eller inhägnader med historiskt anpassad 
utformning ska bevaras.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Inom kvarteret bör våningshöjden inte överstiga 1 
våning med inredd vind. Takvinklarna bör vara 25-35°. 

Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Tilläggsisolering ska inte ske 
utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till 
väggliv vid socklar, fönster och taksprång. Inhägnader 
ska utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av 
traditionell typ.

Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Sigtuna 2:181 - Gula skolan

Den tidigare skolbyggnaden består av ett trähus i 2 
våningar som uppförts omkring 1930. Kallas även 
för gula skolan. Fasad av stående träpanel och föns-
ter med sexdelad spröjs. Drag av 1920-talsklassicism 
genom den symmetriska fönstersättningen, oxöga i 
trekantsgavlar och en antikinspirerad omfattning kring 
entréport mot Stora gatan, spegeldörr med omfattning 
av pilastrar och brutet bågformat pediment. Obrutet 
sadeltak med lertegel.

Sigtuna 2:144 

Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind, byggd 
före 1823. Byggnaden uppfördes ursprungligen som 
skollokal och sannolikt även kombinerad med lärar-
bostad. En skolbyggnad har funnits i kvarteret sedan 
1700-talet då marken testamenterades till staden av 
en privat ägare. Nuvarande byggnad fungerade som 
folkskola fram till 1931 och kallas även gamla skolan. 
Därefter enbart nyttjad som bostad. Grundläggningen 
består av en pågjuten naturstensgrund. Fasaden har 
stående locklistpanel och knutlådor i hörn. Sadeltaket 
med lertegel bryts enbart av en central takkupa mot 
Trädgårdsgatan. Byggnaden är förändrad ett flertal 
gånger, bland annat genom tilläggsisolering, en delvis 
ombyggd veranda mot gården och en senare tillkom-
men dörr med överljus mot Trädgårdsgatan. På gården 
hade skolbarnen sina egna odlingar där de fick lära sig 
att odla. 

Sigtuna 2:241 

Gatuköksbyggnad uppförd 1974, påbyggd veranda 
2017.

Värdebärande karaktärsdrag
Sigtuna 2:181  Fasad av träpanel med spröj-
sade fönster. Drag av 1920-talsklassicism genom den 
symmetriska fönstersättningen, rundfönster i trekants-
gavlar och en antikinspirerad entréport. Obrutet sadel-
tak med lertegel.

Sigtuna 2:144  Timmerkonstruktion, natur-
stensgrund, fasadpanel av trä med synliga knutlådor 
i hörn. Knutlådor och vindskivor i avvikande kulör. 
Spröjsade fönster. Sadeltaket med lertegel bryts enbart 
av en central takkupa. Trädgård med fruktträd och 
vårdträd.

2:181

2:144

Kvarteret Granhäcken från ovan.

BORG-
MÄSTAR-

ÄNGEN
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Kvarteret Malmgården

Orientering
Glest bebyggt kvarter med namn från Malmgården 
som ligger på nr 7. Kvarteret gränsar i väster mot 
Strandvägen och Borgmästarängen. Bebyggelsen är 
anlagd längs kvarterets östra och södra sida med fasa-
der i gatulivet. Den äldsta bebyggelsen i kvarteret har 
ursprung i 1700-talet. En karta från 1800-talet visar att 
kvarteret då var bebyggt med många fler byggnader än 
idag, då tomten även sträckte sig ända ner till vattnet. 
Ett par byggnader har tillkommit under andra halvan 
av 1900-talet. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhis-
toriskt värde och är en tydlig representant för den his-
toriska bebyggelsestrukturen på Malmen.

Riktlinjer

Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot Trädgårdsgatan ska förhålla sig 
varsamt till den samlade karaktären mot gatan. Karak-
tär med varierade fasadmaterial och färgsättning ska 
bevaras. Malmgårdens anlagda trädgård bör bevaras 
obebyggd.

Historiskt sett har den västra delen av kvarteret varit 
obebyggd. I riksintresset för kulturmiljö för Sigtuna 
stad anges att ett av uttrycken för kulturmiljön är den 
obebyggda/sparsamt bebyggda zonen kring den histo-
riska stadskärnan (se kap 4). Malmgårdens västra del 
bedöms utgöra en del av denna zon.

Den västra delen av kvarteret bör därför vara fortsatt 
obebyggd. Eventuell nybyggnation ska hålla en nätt 
skala både till höjd och yta för att reducera inverkan 
på den kulturhistoriskt värdefulla siktlinjen mellan 
Mariakyrkan och Mälaren (se kap 4). Hög arkitekto-
nisk kvalitet fodras, då bebyggelsen hamnar i blickfång 
från strandpromenaden.

Äldre plank och staket, exempelvis med granitpelare, 
eller inhägnader med historiskt anpassad utformning 
ska bevaras.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 

Malmen
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Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. 

Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ

Fastighetsbeskrivning

Malmgården 3

3a  1-vånings bostadshus med fasader i rödfär-
gat timmer, spritputs och träpanel. Kvadratiska föns-
ter. Om- och nybyggd under 1950- och 1960-talet 
för en keramikverkstad. Äldsta delen, i hörnet av 
Trädgårdsgatan, var ursprungligen ett timrat magasin 
som tillhörde Malmgården.

3b  Garagebyggnad. Uppförd 1980 med återan-
vända äldre bräddörrar och beslag.

Malmgården 4

Lekstuga.

Malmgården 5

Carport från 1985.

Malmgården 6

Byggnad i 1 våning, timmerkonstruktion med stående 
smal locklistpanel och synliga knutlådor.  Uppförd 
före 1823. Den före detta kuskbostaden sammanbygg-
des med Malmgården 1972.

Malmgården 7 - Malmgården

Byggnad i en våning med inredd vind. Timmer-
konstruktion med stående smal locklistpanel och syn-
liga knutlådor. Uppförd under 1700-talets senare hälft. 
Ett av Sigtunas bäst bevarade 1700-talshus. Spår av 
en trädgård med äldre prägel finns kvar. Större vård-
träd och fruktträd. Lusthus var typiska inslag på äldre 
malmgårdar.

Nuvarande färgsättning är tidstypisk för 1700-talsbe-
byggelse. Den gula fasaden (2030-Y30R) och grön-
gröna listverken (4005 G50Y) har samma färgsättning 
som Geijersgården i Uppsala.

Kvarteret Malmgården

Malmgården 3a, sedd från Stora Malmgatan

Malmgården 3, sedd från Trädgårdsgatan

STORA MALMGATAN

BORG-
MÄSTAR-
ÄNGEN
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Malmgården 6 och 7

Malmgården 7

Malmgården 3b

Värdebärande karaktärsdrag
3a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, röd-
färgad stående panel med knutlådor, husknutar och 
vindskivor i avvikande kulör, små kvadratiska spröj-
sade träfönster, obrutna sadeltak med lertegel. Äldre 
skorstenar med profilerade krön.

6 Timmerkonstruktion, naturstenssockel, stå-
ende smal locklistpanel, spröjsade träfönster med 
profilerade överstycken, fönsterluckor, obrutet valmat 
sadeltak med lertegel. Dekorerade snickerier på veran-
da mot gård.  

7 Herrgårdsliknande karaktär, timmerkonstruk-
tion med stående smal locklistpanel. Husknutar, knut-
lådor och vindskivor i avvikande kulör. Större fönster 
i bottenvåningen med sexdelad spröjs och kvadratiska 
fönster i övervåningen med fyrdelad spröjs. Träfönster 
med luckor och äldre beslag. Profilerade fönsteröver-
stycken. Bräddörrar på den låga sammanlänkningen 
med 6a. Obrutet valmat sadeltak med lertegel. En 
centralt placerad rundad takkupa mot gata. Äldre plåt-
klädda skorstenar med profilerade krön.
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Kvarteret Malmudden

Orientering
Bostadskvarter med topografiskt betingat namn och 
med en bebyggelse som på värdefullt vis ansluter 
till och kompletterar Stora Malmgatans väl bibehåll-
na äldre miljö. De två tomterna i kvarteret har stora 
öppna trädgårdar mot Strandpromenaden och vattnet. 
Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Inga ytterligare byggnader bör uppföras inom kvarte-
ret då det redan är tätt bebyggt. För att bevara den 
öppna trädgårdskaraktären ner mot stranden ska den 
södra delen av kvarteret inte bebyggas ytterligare, 
med eventuella undantag av mindre komplement-/
tillbyggnader.

Vid restaurering och vid ombyggnad ska hänsyn 
tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Takvinklarna bör vara 25-35°. Takmaterialet bör 
vara lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadmaterialet 
bör vara träpanel av traditionell typ. Fasadfärgerna 
på byggnaderna bör vara Falu rödfärg. Fasaden på 
Malmudden 3a mot Stora Malmgatan får inte för-
ändras. Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att 
undvika ändra de anslutningar till väggliv vid socklar, 
fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras i form 
av plank, spjälstaket eller häck av traditionell typ.

Malmen
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Malmudden 2a

Malmudden 3a

Malmudden 3a

Malmudden 3c

Fastighetsbeskrivning

Malmudden 2

2a Byggnad uppförd i en våning, troligen från 
slutet av 1800-talet. Tillbyggd åt söder 1968 och 1983, 
senast efter ritningar av Doris och Bengt Jerström, 
Sigtunaarkitekter AB. Sockel av natursten, timmerkon-
struktion med träpanel.

2b 1-vånings förrådsutrymme. Uppfört 1982. 

Malmudden 3

3a Timrad byggnad i 1 våning, uppförd före 
1823. Äldsta delen mot öster är från 1700-talet, senare 
utbyggd i tre omgångar under 1800-tal, tidigt 1900-tal 
och tidigt 2000-tal. Fasad av stående träpanel.  

3b Tillbyggnad uppförd kring 1992. 

3c Uthus av trä, troligen uppfört på 1800-tal. 

Värdebärande karaktärsdrag
2a Småskalighet, timmerkonstruktion, natur-
stenssockel, rödfärgad stående panel, spröjsade trä-
fönster, lertegelpannor, bräddörrar. Väl anpassad till-
byggnad till synes i egen volym. 

2b Förråd i en historiskt anpassad utformning 
med stående träpanel och sadeltak med lertegel. 

3a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, röd-
färgad stående panel med knutlådor, husknutar och 
vindskivor i avvikande kulör, spröjsade träfönster, 
fönsterluckor, befintliga fönsterbågar med beslag av 
1700-talstyp, lertegelpannor, bräddörrar, rena takfall, 
äldre skorsten med krön, enkelt spjälstaket. 

3b Småskalig tillbyggnad uppförd i anpassad stil 
mot gränden. Anpassad utformning genom natur-
stenssockel, sadeltak med lertegel, locklistpanel och 
spröjsade fönster. 

3c Naturstenssockel, rödfärgad locklistpanel, 
spröjsade träfönster, tak med lertegel. 
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Kvarteret Borgaren

Orientering
Kvarteret ligger mellan Trädgårdsgatan och 
Klockaregränd samt avgränsas i söder och norr av 
Stora Malmgatan respektive Stora gatan. Generellt ett 
glest bebyggt kvarter, men liksom flera andra kvarter 
på Malmen mer tät bebyggelse i de norra delarna. Flera 
byggnader är placerade med distans från gatan. 

Den äldsta bebyggelsen i kvarteret har ursprung 
i 1700-talet. Ett par byggnader har tillkommit på 
1980-talet. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhisto-
riskt värde och är en tydlig representant för den histo-
riska bebyggelsestrukturen på Malmen. 

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den samlade 
karaktären mot gatan. Karaktär av småskalig trähusar-
kitektur och den varierade färgsättningen ska bevaras. 

Gårdsbebyggelsens struktur, riktning och propor-
tioner ska bevaras. Inga ytterligare byggnader, med 

undantag av mindre komplementbyggnader/tillbygg-
nader, får uppföras inom kvarteret då det bedöms vara 
fullbyggt.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Tilläggsisolering ska inte ske 
utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till 
väggliv vid socklar, fönster och taksprång. Inhägnader 
ska utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av 
traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Borgaren 3

3a  Rödfärgat 1- respektive 1 1/2-våningshus i trä,  
byggt i vinkel med en timmerkonstruktion där spår 
efter timmerknutarna är synliga som listverk. Fönster 
med sexdelad spröjs. Huset tillbyggt under 1920-talet 
efter ritningar av Viktor Holmgren.

Malmen
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Borgaren 8 med stadens enda bevarade portvalv. Den 
amerikanskinspirerade  brevlådan, vilken återfinns på fler hus i Sigtuna,  
är ritad av konstnären Lars Erik Falk och utförd av konstsmeden Bengt 
Bergström.

3b Rödfärgat brygghus av trä på naturstensgrund. 
Äldre dörrar och sadeltak med lertegel. 

Borgaren 4

2-vånings villa byggd 1933 efter ritningar av arkitekten 
Allan Berglund. Gjuten källargrund, träkonstruktion 
med stående locklistpanel i fasaden. Brutet sadeltak 
med lertegel. Enkel överbyggd entréportik i nyklassi-
cistisk stil med kolonner mot Klockaregränd. Fönster 
med sexdelad spröjs och fönsterluckor. Veranda och 
stor frontespis mot gårdssidan. Låg vitputsad mur 
markerar infart från gatan

Borgaren 7

1-vånings trähus uppfört 1957.

Borgaren 8

Timrad byggnad i 1 våning respektive 1 våning med 
inredd vind. Uppförd i vinkel. Stående träpanel och 
delvis synligt timmer i fasad. Knutlådor och kvadratis-
ka fönster med spröjs. Obrutna sadeltak med lertegel. 
Längan som går längs Stora Malmgatan, med stadens 
enda bevarade portvalv, uppfördes före 1823. Porten 
mot Stora Malmgatan har bräddörrar med fiskbens-
mönster och äldre beslag. Hängränna i trä enligt äldre 
typ.

Borgaren 9

9a+b 1- respektive 2-vånings trähus. Uppfört 1982 
med en fasad som delvis är anpassad efter kvarterets 
övriga bebyggelse, via stående träpanel, sadeltak med 
lertegel och kvadratiska fönsterformer med spröjs.

Borgaren 10

10a 1-vånings trähus byggt 1983 efter ritningar av 
Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter AB. Fasaden 
är delvis anpassad efter kvarterets övriga bebyggelse, 
via stående träpanel, brutet och valmat sadeltak med 
lertegel och fönster med sexdelad spröjs. I övrigt flera 
takkupor som bryter takfoten på ett modernt sätt.

10b Garage byggt 1983.

Värdebärande karaktärsdrag
3a  Timrad konstruktion, rödfärgad stående trä-
panel, träfönster med sexdelad spröjs i bottenvåning.

3b Timrad konstruktion. Äldre dörrar och 
naturstensgrund.

Borgaren 4

Borgaren 8 till höger

4 Villa i nyklassicistisk stil: entréportik med 
kolonner, balkongdörr med rundad avslutning, smäck-
ra smidesräcken. Brutet sadeltak med lertegel. Fönster 
med sexdelad spröjs och fönsterluckor.

8  Timrad konstruktion, delvis med synligt tim-
mer och delvis med stående panel i fasad. Knutlådor 
och kvadratiska fönster med spröjs. Stadens enda 
bevarade portvalv.
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Kvarteret Garvaren

Orientering
Kvarteret inhyste förr garveri, därav kvartersnam-
net, och även bryggeri. Bebyggelsen utmed gatan är 
markerad på karta från 1823. Utöver bostadshuset 
på Garvaren 1 fanns redan på 1700-talet flera eko-
nomibyggnader och dessutom garveri nere vid sjön. 
Garveriverksamheten gick i konkurs 1900 och lades 
ner. Husen i kvarteret är i stor utsträckning sam-
manbyggda och byggnadssättet kan anses vara slutet. 
Fastigheterna 5, 6 och 7 är avstyckade från en större 
ursprunglig fastighet. Den större fastigheten innehöll i 
början av 1900-talet ett bryggeri. Kvarteret bedöms ha 
ett högt kulturhistoriskt värde. 

Riktlinjer
Inga ytterligare byggnader kan uppföras inom kvarte-
ret då det redan är tätt bebyggt.

Vid restaurering och vid ombyggnad ska hänsyn 
tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Takvinklarna bör vara 25-35°. Takmaterialet bör vara 
lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadmaterialet bör 
vara träpanel av traditionell typ. Fasadfärgerna på 

byggnaderna bör vara Falu rödfärg eller ljusa linolje-
färger. Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att 
undvika ändrade anslutningar till vägg liv vid socklar, 
fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras i form 
av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Garvaren 1 - Garvaregården

1a Rödfärgad, panelad och timrad byggnad i en 
våning, uppförd före 1823. Tillbyggnad uppförd kring 
2009 efter ritningar av Clas-Göran Guinchard. 

1b Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i  
2 våningar med inredd vind med öppen svale mot 
norr. Tidigare garveriverksamhet numera inrett som 
bostadshus och ekonomibyggnad. Dagens byggnad 
ersatte på 1850-talet en äldre garveribyggnad. 

1c Rödfärgat uthus av trä.

1d Tillbyggnad uppförd kring 2010 i en för 
huvudbyggnaden anpassad utformning; stående träpa-
nel och sadeltak med lertegel. 

Malmen
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Garvaren 5

5a 1-vånings putsat bostadshus, belagt på karta 
från 1910. Renoverat 1986. 

5b Panelad, timrad byggnad, uppförd före 1823. 
Genomgripande ombyggd 1984. 

5a och 5b är sammanbyggda med brandmur av tegel 
mot Garvaren 1. 

Garvaren 6

1 respektive 1 våning med inredd vinds panelat trähus 
belagt på karta från 1910. Södra delen timrad och upp-
förd före 1823. 

Garvaren 7

Panelad, timrad byggnad i 2 våningar i med botten-
våning uppförd före 1823. Nuvarande volym tillkom-
men kring sekelskiftet 1900. Sannolikt moderniserad 
på 1930-talet och senare tilläggsisolerad med dörr- och 
fönsterbyten.  

Värdebärande karaktärsdrag
1a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, röd-
färgad stående panel med knutlådor, husknutar och 
vindskivor i avvikande kulör, spröjsade träfönster, 
befintliga fönsterbågar med beslag av 1700-talstyp, ler-
tegelpannor, rena takfall, äldre skorstenar med profile-
rade krön, enkelt spjälstaket. 

1b Timmerkonstruktion, naturstenssockel, 
rödfärgad stående panel, öppen svale, småspröjsa-
de träfönster, låg liggande takkupa, lertegelpannor, 
bräddörrar. 

1c Byggnadens enkla karaktär med synligt åter-
använt liggtimmer, enkel bräddörr med smidda beslag, 
kvadratiska spröjsade fönster, lertegelpannor på 
pulpettak. 

1d Tillbyggnad i anpassad stil. 

5a Oputsad brandmur i tegel mot väster, putsade 
fasader mot öster och söder, ankarjärn, profilerade 
taksparrar. 

5b Timmerkonstruktion, rödfärgad locklistpanel, 
rent takfall, lertegel.

6 Timmerkonstruktion, naturstenssockel, lock-
listpanel, knutlådor, tegeltak

7 Volym, profilerade taksparrar, skorstenar med 
profilerade krön, tegeltak.

Garvaren 1a

Garvaren 1b

Garvaren 1c

Garvaren 5a och 5b till vänster, 7 i mitten och 6 till höger
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Kvarteret Klockaren

Orientering
Kvarteret ligger mellan Klockaregränd och Jakobs 
gränd samt avgränsas i söder och norr av Stora 
Malmgatan respektive Stora gatan. Kvarteret har fått 
sitt namn av att Klockaregården på Klockaren 7, 
som nyttjades som klockareboställe under det tidiga 
1800-talet. Under en period på 1800-talet fungerade 
den även som socken- och fattigstuga. 

Kvarteret är tätt bebyggt i den norra delen och mer 
glest bebyggt i den södra. Fasader delvis i gatuliv och 
delvis indragen placering på fastigheter. Kvarterets 
norra del var tidigare ett servicehus, numera en 
bostadsrättsförening. Övervägande del av bebyggelsen 
härrör från 1900-talet. Kvarteret bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Den öppna karaktären i områdets södra delar bör 
bevaras. Befintliga spår av verkstadsbebyggelse bör 
bevaras. Ingen ytterligare byggnad, utom på tomt nr 
4, får uppföras inom kvarteret då det redan är tätt 
bebyggt. Eventuell ny bebyggelse bör därmed förläg-
gas med fasad i gatuliv.

Gårdshusen och uthusens placering, struktur och 
utformning bör bevaras. Äldre plank, staket, smides-
grindar, eller andra inhägnader med historiskt anpas-
sad utformning ska bevaras.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Tilläggsisolering ska inte ske 
utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till 
väggliv vid socklar fönster och taksprång. Inhägnader 
ska utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av 
traditionell typ. 

Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Klockaren 3

3a  Rödfärgat, panelat trähus i 1 respektive 1 
våning med inredd vind, byggt i vinkel. Knutlådor 
och småspröjsade fönster. Slammade skorstenar och 
sadeltak med lertegel. Byggnaden uppfördes i början 
av 1900-talet och är flera gånger om- och tillbyggt, 
senast 1953. Bostadshuset är den enda byggnad som 
finns kvar från det äldre krukmakeriet som funnits i 
Klockaren 3 sedan mitten på 1800-talet. Tidigare inne-
höll fastigheten flera verkstadslängor.   

3b  Rödfärgad, panelad gäststuga i 1 våning, upp-
förd 1953 och ombyggd 1974.

3c  Rödfärgat, panelat uthus i trä från början av 
1900- talet, sedermera om- och tillbyggt.

3d  Garage, uppfört 1974.

Klockaren 4

4a  Trähus byggt 1935 i 1 våning med inredd vind. 
Sadeltak med lertegel och frontespis. Balkong som 
bärs av kolonner.

4b  Timmerkonstruktion i 1 våning. Pulpettak 
med lertegel. Små kvadratiska fönster med fyrdelad 
spröjs. Flyttad till platsen från Dalarna 1935.

4c  Uthus byggt 1936, tillbyggt 1966

Klockaren 5

Ursprungligen ett servicehus byggt 1964 efter ritning-
ar av Gösta Wikforss och Viking Göransson. Kring 
1984 påbyggnad efter ritningar av Michelsen arkitek-
ter. Kring 2011 ombyggnad efter ritningar av Annika 
Nurmi, Arkum arkitekter. Byggnaden, som har putsad 
fasad, är uppförd i 3 våningar och innehåller numera 
bostadsrätter.  

Tredje våningen är indragen och utförd med liggande 
träpanel. Balkonger och dess konstruktion framträ-
dande i fasad. 

Klockaren 4b

Klockaren 4a

Kvarteret Klockaren från ovan (inom vitstreckad linje)

Klockaren 3a

Klockaren 5
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Klockaren 6

6  Panelad, timrad byggnad i två våningar, upp-
förd i början av 1900-talet. Tidigare ålderdomshem 
som idag är kraftigt ombyggt och med karaktär från 
senare 1900-talet.

Klockaren 7 - Klockaregården

7 Byggnad i 1 våning med inredd vind. 
Naturstensgrund och timmerkonstruktion med fasad 
av stående träpanel. Tre kupor mot innergård. Den 
före detta klockaregården har ursprung i 1700-talet. 
1805 inköptes fastigheten av stads- och landsför-
samlingarna för att nyttjas som klockareboställe. Vid 
1900-talets början fanns här en skola för barn från väl-
bärgade familjer. Ombyggd på 1970-talet.

Värdebärande karaktärsdrag
3a  Timmerkonstruktion, knutlådor, småspröj-
sade fönster, slammad högre skorsten, bevarade spår 
av före detta krukmakeriverkstaden.

4a  Träpanel, sadeltak med lertegel, kolonner, stor 
öppen trädgård mot söder. 

4b  Timmerkonstruktion, takform, lertegel, 
uthuskaraktären.

6 Timmerkonstruktion, sadeltak med lertegel 
och frontespis. 

7 Timmerkonstruktion, naturstensgrund, enkel-
het, obrutet sadeltak mot gata med lertegel, högres-
ta putsade skorstenar med profilerade krön. Bevarat 
entréparti mot gård med bräddörr och smalt överljus.

Klockaren 6

Klockaren 7
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Kvarteret Rådmannen

Orientering
Kvarter med välbevarade hus från 1700- och 
1800-talet som fått sitt namn efter stadskassören och 
rådmannen Sven Rundbeck, som ägde och bebodde  
Rådmannen 1a mellan 1887-1927. Kvarteret avgrän-
sas åt norr, mot Stora Malmgatan, av ett högt plank 
med stenstolpar. Kvarteret har en sluten karaktär mot 
Stora Malmgatan och en öppnare karaktär med träd-
gårdar mot Strandpromenaden. Kvarteret är en tydlig 
representant för den historiska bebyggelsestrukturen 
på Malmen och bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde.

Riktlinjer
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den sam-
lade karaktären mot gatan. Takkupor mot gatan är 
olämpligt på Rådmannen 1a. Karaktär av småskalig  
trähusarkitektur och den varierade färgsättningen ska 
bevaras. Gårdsbebyggelsens struktur, riktning och 
proportioner ska bevaras.

För att bevara den öppna trädgårdskaraktären ner mot 
stranden, ska den delen av kvarteret som vetter mot 
Strandpromenaden inte förses med ytterligare bygg-
nader, undantaget eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret ska våningshöjden inte överstiga  
1 våning med inredd vind. Takvinklarna bör vara 
25-35°. Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfal-
sad plåt. Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditio-
nell typ. Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu 
rödfärg eller ljusa linoljefärger. Fasaden mot Stora 
Malmgatan får inte förändras. 

Övrig tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att 
undvika ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, 
fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras i form 
av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ. 

Malmen



Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad 133

Fastighetsbeskrivning

Rådmannen 1

1a Timrad byggnad i 1 våning med inredd 
vind, Enligt uppgift uppförd 1768 och renoverad på 
1940-talet.

1b Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i 1 
våning med inredd vind, uppförd före 1823 och med 
del av äldre inredning bevarad. Takkupor mot gården 
sentida. 

Rådmannen 2 - Ekelöfs hus

2a Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind, 
markerad på karta från 1857. Ombyggd 1962 med 
äldre snickerier i behåll. Huset var Gunnar Ekelöfs 
bostad, under hans sista tio år i livet, med specialgjord 
inredning. Äldre glasad altan, sekundärt men med 
bibehållen karaktär. Takkupor mot väster är sekundärt 
tillkomna men med anpassad utformning.

2b Uthus uppfört 1962. Byggnaden är anpassad 
till miljön i skala och material, med fasader i rödfärgad 
träpanel och tak med lertegel.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, lock-
listpanel, knutlådor, spröjsade träfönster, befintliga 
fönsterbågar med beslag, fönsterluckor, skivtäckt plåt-
tak. Dörr med omfattning mot gata. Byggnaden har 
trots flera ombyggnader bevarat ett äldre uttryck. 

1b Timmerkonstruktion, naturstenssockel, röd-
färgad locklistpanel, vitmålade knutlådor och vindski-
vor, spröjsade träfönster, valmat tak, lertegelpannor. 

2a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, lock-
listpanel med ålderdomlig karaktär, profilerade vind-
skivor och fönsteromfattningar. Den glasade veran-
dans karaktär med spröjsade fönster och glasad dörr. 

2b Rödfärgad locklistpanel, tegeltak. 

Rådmannen 1a

Rådmannen 1 - 1a, 1b

Rådmannen 1b

Rådmannen 2a
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Kvarteret Lergöken

Orientering
Kvarteret har en kilformad avslutning i norr mot det 
öppna Malmtorget. Kvartersnamnet kommer troligtvis 
från den lergodsfabrik som låg mellan Jakobs gränd 
och Lönngränd ända in på 1900-talet. I öst och väst 
avgränsas kvarteret av gränder. Lergöken 4 innehåller 
kvarterets och ett av stadens bäst bevarade 1700-tals-
hus. Kvarteret har under senare år förtätats med bygg-
nader i norra delen, vilket delvis påverkat kvarterets 
öppna karaktär. Ny bebyggelse har i sin utformning 
anpassats till gatumiljön med takformer och fasadma-
terial. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde. 

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot Stora Malmgatan i söder ska för-
hålla sig varsamt till den samlade karaktären. Karaktär 
av småskalig trähusarkitektur och den varierade 

färgsättningen ska bevaras. Gårdsbebyggelsens struk-
tur, dess öst-västliga längdriktning och proportioner 
ska bevaras. Äldre plank och staket, exempelvis smi-
desgrindar och granitpelare, eller andra inhägnader 
med historiskt anpassad utformning ska bevaras.

Inga ytterligare byggnader kan uppföras inom kvarte-
ret då det redan är tätt bebyggt, eventuellt undantaget 
mindre till-/komplementbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag.  Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Tilläggsisolering ska inte ske 
utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till vägg 
och vid socklar, fönster och taksprång. Inhägnader ska 
utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av tra-
ditionell typ.

Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Lergöken 1

1a  Panelad, timrad byggnad, sannolikt från tiden 
kring 1900. Renoverad och tillbyggd 1980 efter ritning-
ar av Bengt och Doris Jernström, Sigtunaarkitekter 
AB. Sadeltak med lertegel och frontespis. Profilerade 
taktassar. Spröjsade fönster med fönsterluckor. 

1b  Panelad, timrad byggnad i 1 våning. 
Naturstensgrund. Obrutet sadeltak med lertegel.

1c  Garage gemensamt för Lergöken 1 och 8.

Lergöken 2

2a  Två sammanbyggda 1-våningshus i trä. Det 
södra är en rödfärgad, timrad och panelad byggnad, 
uppförd före 1823 och tillbyggd 1971-72 efter ritning-
ar av Hilding Sundberg. Knutlådor, fönsterluckor, nytt 
större fönsterparti med lunettformat avslut i södra 
gavel. Skorstenar i skilda utföranden.  

2b  Nyuppfört garage.

2c Tillbyggd efter 1986 på fastighetens västra 
sida mot gata. Låg trähusbebyggelse med en historiskt 
anpassad utformning med träpanel, små spröjsade 
kvadratiska fönster och sadeltak med lertegel. 

Lergöken 4

4a  Panelad, timrad byggnad i 1 våning. En 
välbevarad låg och långsträckt 1700-talsbyggnad. 
Sammanbyggd av två mindre hus. Svartmålad natur-
stensgrund. Profilerad locklistpanel, listverk och knut-
lådor som delar in fasaden. Spröjsade fönster med 
luckor. Obrutet sadeltak med lertegel. Vitputsade 
skorstenar med profilerade krön. 

4b  Panelad, timrad byggnad i 2 våningar, sanno-
likt från 1800-talets senare hälft. Naturstensgrund och 
brutet sadeltak med lertegel.

4c  Uthus. Naturstensgrund, stående träpanel, 
plåttak.

4d  Uthus med gjuten grund och stående smal 
locklist panel. Sadeltak med lertegel och profilerade 
vindskivor.

Lergöken 6

Lergöken 6

Lergöken 4a

Från vänster : Lergöken 4b, 4c, 4d



136 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Lergöken 6

6a  Villa, uppförd 1966, av ljus kalksandsten i 1 
våning. Gavelröste med mörk träpanel. Kvadratiska 
fönster. 

6b  Timrad konstruktion i 1 våning med inredd 
vind. Fasad av stående och liggande träpanel. Listverk 
som indelar fasad, dolda dörrar. Kvadratiska fönster. 
Takkupa mot norr som bryter takfot, eventuellt för 
tidigare inlastning. Pulpettak med lertegel. Vitputsad 
skorsten med profilerat krön. Uppförd 1893. 
Naturstenssockel. Mindre uthus i samma utformning.

Lergöken 7

7a  Rödfärgad, panelad, timrad byggnad i 1 
våning med inredd vind, ursprungligen från slutet av 
1800-talet men senare flera gånger ombyggd. Tidigare 
epidemisjukstuga och omkring 1930 ABF-bibliotek. 
Naturstenssockel, brutet sadeltak med mindre takkupa. 

7b  Uthus med naturstensgrund. Helt rödfärgad 
och sluten träfasad med panel. Pulpettak med plåt.

7c  Nybyggt enkelt uthus med kvadratiskt föns-
ter mot gata. Slammad skorsten med profilerat krön. 
Obrutet sadeltak med lertegel.

Lergöken 8

8a  Trähus i 1 våning med inredd vind, byggt 
1979-80 efter ritningar av Bengt och Doris Jernström, 
Sigtunaarkitekter AB. Gjuten sockel. Anpassad 
utformning till den äldre karaktären via stående träpa-
nel och kvadratiska fönster med spröjs. Takfoten bryts 
av större takkupor med två fönster och sadeltak med 
lertegel.  

8b  Uthus uppfört efter 1986.

Värdebärande karaktärsdrag

Nästan samtliga huvudbyggnader och bostadshus 
i kvarteret är placerade med fasader i gatulivet. De 
öppna innergårdarna har mindre uthus med framträ-
dande öst-västlig riktning.

1a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad 
av träpanel, spröjsade fönster, fönsterluckor, obrutet 
tak med lertegel. Grusgångar och fruktträd på gården.

1b Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad 

Kvarteret från ovan (inom vitstreckad linje)

av träpanel, spröjsade fönster, fönsterluckor, obrutet 
tak med lertegel.

2a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad 
av träpanel, spröjsade fönster, fönsterluckor, obrutet 
tak med lertegel. Synliga knutlådor och fönsterluckor.

4a  Välbevarad långsträckt 1700-talsbyggnad. 
Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad av profi-
lerad träpanel, spröjsade fönster, fönsterluckor, obru-
tet tak med lertegel. Listverk och knutlådor som delar 
in fasaden. Öppen gård med bebyggelse av typisk 
uthuskaraktär.

4b  Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad 
av profilerad träpanel, spröjsade fönster, fönsterluck-
or, obrutet tak med lertegel.

6a  Villa av typisk utformning från 1960-talet. 
Kontrasterande mörka och ljusa kulörer i fasad. Flackt 
sadeltak. Kvadratiska fönster utan spröjs. 

6b  Timrad konstruktion. Fasad av stående och 
liggande träpanel. Listverk som delar in fasaden, dol-
da dörrar. Kvadratiska fönster. Takkupa för tidigare 
inlastning. Pulpettak med lertegel. Vitputsad skorsten 
med profilerat krön. Naturstenssockel. Mindre uthus i 
liknande utformning med bevarade dörrar.

7a  Timmerkonstruktion, naturstenssockel, fasad 
av träpanel, spröjsade fönster, fönsterluckor, obrutet 
tak med lertegel. Obrutet tak med lertegel. Synliga 
knutlådor och fönsterluckor.
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Kvarteret Notbindaren

Orientering
Bostadskvarter med bebyggelse som på värdefullt vis 
ansluter till och kompletterar Stora Malmgatans väl 
bibehållna äldre miljö. De två fastigheterna i kvarteret 
har stora öppna trädgårdar mot Strandpromenaden 
och vattnet. Notbindaren 3 var ursprungligen Arvid 
Drakes sommarhus och på gården finns ett uthus 
och en grind med bevarade grindstolpar i granit med 
kula, typisk för Sigtuna. Kvartersnamnet kommer från 
en fiskestuga i kvarteret som kallades Notbindaren. 
Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer
Karaktären av småskalig trähusarkitektur och den 
varierade färgsättningen ska bevaras. 

Områdets slutna respektive öppna karaktär ska  
behållas. Större gårdar/trädgårdar som döljer 
sig bakom slutna häckar och staket ska bevaras. 
Gårdsbebyggelsens struktur, dess centrala placering 
och nord-sydliga längdriktning och proportioner ska 
bevaras.

Äldre plank och staket, exempelvis gjutna murarplank, 
eller inhägnader med historiskt anpassad utformning 
ska bevaras.

För att bevara den öppna trädgårdskaraktären ner mot 
stranden, ska den delen av kvarteret som vetter mot 
Strandpromenaden inte förses med ytterligare bygg-
nader, undantaget eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader. 

Vid restaurering och vid ombyggnad ska hänsyn tas 
till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. Inom 
kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. Takmaterialet 
bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. Fasadmaterialet 
bör vara träpanel av traditionell typ. Fasadfärgerna på 
byggnaderna bör vara Falu rödfärg eller ljusa linolje-
färger. Övrig tilläggsisolering ska inte ske utvändigt 
för att undvika ändrade anslutningar till väggliv vid 
socklar, fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras 
i form av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell 
typ.

Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Notbindaren 3 - Drakeska sjögården

3a Timmerkonstruktion i 1 våning med inredd 
vind med kombination av liggande pärlspont och 
stående panel i fasad, indelad med profilerat listverk. 
Vinkelutbyggnad med veranda i 1 våning med inredd 
vind mot vatten. Byggnadens västra del är troligen upp-
förd på 1700-talet. Tillbyggd senare under 1800-talet 
och omfattande renoverad på 1970-talet.

3b  Uthus av trä med stående panel, brutet sadel-
tak med lertegel och oputsad skorsten. Bräddörr mot 
gård. Uthuset är uppfört i slutet av 1800-talet.

Notbindaren 4

4a  1-våningsvilla uppförd 1965 i en historiskt 
anpassad träbyggnadsstil, genom en fasad med stå-
ende bred locklistpanel, fönster med fyrdelad spröjs, 
små foder och fönsterluckor. Gjuten grundsockel. 
Perspektivfönster mot sjösidan. Kringbyggd gård 
med staket. Obrutet sadeltak med tvåkupigt tegel. 
Byggnaden ersatte en timrad och panelad flygelbygg-
nad till Sjögården, uppförd före 1823

4b  Garage, byggt i mitten av 1960-talet.

Värdebärande karaktärsdrag
3a Småskalighet, liggande panel, detaljer i 
utformning såsom balkong, veranda, profilerade list-
verk. Grind med bevarade grindstolpar i granit med 
kula, typisk för Sigtuna.  

3b  Enkel uthuskaraktär, panelad fasad med beva-
rad bräddörr. Brutet sadeltak med lertegel.

4a Småskalighet och obrutet tak mer lertegel.

Notbindaren 3a.

Notbindaren 3a från sjösidan.

Notbindaren 4a.

Notbindaren 3a.
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Kvarteret Harbacken

Orientering
Kilformat och kuperat kvarter framför allt bebyggt 
med bostäder. Kvartersnamnet kommer från höjden 
som det ligger på vilken heter Harbacken. Byggnaderna 
är i huvudsak uppförda under tidigt 1900-tal. Viss 
bebyggelse har ursprung i 1800-tal. Kompletterande 
bebyggelse har tillkommit efter 1986.

I vissa delområden mycket enhetligt utformade bygg-
nader, generellt större putsade villor i sen 1920-tals-
klassicism mot Stora gatan och mindre träbyggnader 
mot Stora Malmgatan. Stor variation av färger på 
fasader. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde. 

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot Stora gatan i norr ska förhålla sig 
varsamt till den samlade karaktären, exempelvis ljusa 
putsade fasader, fönsterplacering och takfall med ler-
tegel. Ändringar i kvarterets södra delar ska förhålla 
sig varsamt till trähusarkitekturen med varierade färg-
sättning samt karaktären med placering anpassad efter 
terräng. Äldre plank och staket, exempelvis smides-
grindar och granitpelare, eller andra inhägnader med 
historiskt anpassad utformning ska bevaras.

Gårds- och uthus, dess placering, struktur och utform-
ning, bör bevaras. För att bevara kvarterets öppna 

Malmen
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trädgårdskaraktär bör inga ytterligare byggnader kom-
ma till stånd, undantaget till- och komplementbyggna-
der. Tillkommande bebyggelse bör endast undantags-
vis läggas i gatuliv.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu 
rödfärg, ljusa linoljefärger eller ljus puts.

Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Harbacken 5 

5a  Panelat 1 våning med inredd vinds trähus, 
uppfört i slutet av 1920-talet efter ritningar av John 
Åkerlund. Ombyggt 1966. Sadeltak med valmade hörn 
och lertegel, takkupa och veranda mot sjösida, spröj-
sade fönster. 

5b  Garage, uppfört i slutet av 1960-talet.

Harbacken 6 

Reveterad byggnad av trä i 2 våningar, uppförd 1933. 
Fasad med ljus spritputs och släta fönsteromfatt-
ningar, och slätputsade hörnkedjor. Brutet sadeltak 
med lertegel. Antikinspirerad entréportik med kolon-
ner, tandsnittsfris och trekantsgavel. Takkupa med 
trekantsgavel.

Harbacken 7

Hus i 2 våningar med spritputsad fasad, byggt 1930 
efter ritningar av Carl J Forss. Brutet sadeltak med val-
made hörn och lertegel. Frontespis mot Stora gatan. 
Spröjsade fönster. Antikinspirerad entréportik med 
kolonner.

Harbacken 8

Panelat 2-vånings trähus, byggt 1930. Obrutet sadel-
tak med lertegel. Spröjsade fönster med fönsterluckor. 
Veranda mot sjösida. Antikinspirerad omfattning till 
entréportik, utskjutande överstycke. 

Harbacken 6

Harbacken 7

Harbacken 8

Harbacken 22-24
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Harbacken 9

Putsat 2-våningshus med utbyggnad åt väster i 1 
våning, byggt 1933 efter ritningar av arkitekten Viktor 
Bodin. Nedbrunnet 2017, återuppbyggt 2018. 

Harbacken 11

Trähus i 2 våningar med 1-vånings utbyggnad åt väster, 
byggt 1932 efter ritningar av arkitekt Erik Karlstrand. 
Valmat flackt tak med bandtäckt svart plåt. Spröjsade 
fönster.

Harbacken 12

12a  Byggnad med korsplan i 1 våning med inredd 
vind med granitsockel och timmerstomme, uppförd 
före 1823. Fasad med stående träpanel. Tvåluftsfönster 
utan spröjs är senare tillkomna. Sadeltak med band-
täckt svart plåt. Profilerade taktassar. 

12b  Uthus, fasad av stående träpanel med pärl-
spont och spröjsade fönster. Sadeltak med skivtäckt 
falsad röd plåt. Skorsten med profilerat krön. Belagd 
på karta från 1910.

Harbacken 14

Trähus i 1 våning med inredd vind uppfört 1957. 
Gjuten källare i suterräng. Obrutet sadeltak med ler-
tegel. Fasad med stående träpanel och tvåluftsfönster. 

Harbacken 15

Trähus i 2 våningar, byggt 1945. Stående träpanel. 
Obrutet sadeltak med lertegel och slammad skorsten. 
Moderna fönsterformer och placering av fönster. 

Harbacken 16

16a  2-vånings trähus, byggt 1977 efter ritningar 
av Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter AB. 
Anpassad fasadutformning  genom stående locklist-
panel, spröjsade fönster, enkla foder, obrutet sadeltak 
med lertegel, murad och slammad skorsten.  

16b  Garage, uppfört 1977.

Harbacken 17

1-våning trähus med inredd vind och suterrängvåning, 
uppförd tidigt 2000-tal.

Harbacken 15, 1940-tal

Harbacken 17, 1990-tal

Kv Harbacken från ovan, vy från sydöst. Flerbostadshusen i grönt, gult 
och blått på Harbacken 20 till vänster.

Harbacken 16, 1970-tal



142 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Harbacken 18

18a  1-vånings trähus med timmerstomme, natur-
stensgrund, sadeltak med lertegel och en kupa mot 
Stora Malmgatan. Småspröjsade fönsterpartier. Byggt 
1920 efter ritningar av Uno Åhrén. Tillbyggd glasve-
randa i hörn.

18b  Uthus, byggt 1944.

18c  Timrat uthus, troligen från slutet av 1800-talet. 
Nytt dörr- och fönsterparti på gavel mot sjösida.

Harbacken 19

1-vånings trähus med timmerstomme, naturstens-
grund, sadeltak med lertegel och en kupa mot Stora 
Malmgatan. Småspröjsade fönsterpartier. Byggt 1920, 
som radiofabrik, efter ritningar av Uno Åhrén.

Harbacken 20

Bostadshus med träfasader innehållande 32 lägenhe-
ter för äldre, uppfört 1985 efter ritningar av Jörgen 
Michelsens Arkitektkontor. Till viss grad anpassad 
utformning i miljön med förskjutna volymer, sadeltak 
med utskjutande taksparrar och varierat stående och 
liggande träpanel.

Harbacken 21

21a Huvudbyggnaden uppförd i slutet på 1980- 
talet efter ritningar av K.E Hjalmarson arkitektkontor. 
Fasad av stående träpanel, spröjsade fönster, sadeltak 
med lertegel. 

21b  Uthus, belagt på karta från 1910.

21c  Stenkällare, byggd före 1823.

21d Uthus uppfört efter 1986.

Harbacken 22-24

2-våningsbyggnad med 3 lägenheter, uppfört under 
1930-talet efter ritningar av John Åkerlund. Enkel 
klassicism med putsad fasad och spröjsade fönster i 
fasadliv, lägre fönster i övervåningen. Huggen granit-
sockel. Sadeltak med profilerad takfot och små välvda 
takkupor, kuporna centralt placerade mot gata och två 
mot gård. Detaljer i dörrar, stentrappor, balkongräck-
en och grindar.

Harbacken 18

Harbacken 12b

Värdebärande karaktärsdrag
Den enhetliga tidsperioden med merparten av bygg-
nader uppförda under tidigt 1900-tal. Samspel mellan 
putsade stenhus och trähusarkitektur, mot Stora gatan 
respektive Stora Malmgatan.

Generellt ljusa fasadfärger och vissa byggnader med  
Falu rödfärg. Fönsterplacering och utformning, ofta 
med lägre fönster i övervåningen. Generellt tak med 
lertegel och få medvetet placerade takkupor.

Den kuperade terrängen, anpassningen med stenmu-
rar, terrasser, trappor med mera. Öppenheten mot 
Stora gatan i norr. 
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Kvarteret Dansen

Orientering
Kvarteret Dansen begränsas av Stora Malmgatan, 
Strandpromenaden och Lönngränd. Bebyggelsen är 
blandad, delvis tillkommen innan 1823 och delvis 
till- och ombyggd under 1900-talet. Dansen är liksom 
övriga Malmen i huvudsak bebyggd längs med Stora 
Malmgatan men samtidigt delvis öppen mot samma 
gata i jämförelse med övriga kvarter.

I kvarteret finns flera bevarade äldre uthus mot sjösi-
dan. Förr fanns grindar mot sjösidan och gränderna. 
Enligt tradition i Sigtuna brukade det dansas i detta 
kvarter i samband med marknader. Filmen om Tant 
grön, Tant Brun och Tant Gredelin från år 1947 spe-
lades in i kvarteret. Kvarteret bedöms ha ett högt kul-
turhistoriskt värde. 

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot norr, som framförallt gäller fasad-
liv, ska förhålla sig varsamt till den samlade karaktären 
mot gatan. Gårdsbebyggelsens struktur, riktning och 
proportioner ska bevaras.

Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras.

Inga ytterligare byggnader, med eventuella undantag 
av mindre komplementbyggnader/tillbyggnader, kan 
uppföras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. 

För att bevara den öppna trädgårdskaraktären mot 
sjösidan, ska den delen av kvarteret som vetter mot 
Strandpromenaden inte förses med ytterligare bygg-
nader, undantaget eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu 
rödfärg ljusa linoljefärger eller ljus puts. Övrig tilläggs-
isolering ska inte ske utvändigt för att undvika ändrade 
anslutningar till väggliv vid socklar, fönster och tak-
språng. Inhägnader ska utföras i form av plank, spjäl-
staket eller häckar av traditionell typ.

Dansen 2b, Mrs Swansons tvättstuga

Malmen

Dansen 2a



144 Bevarande- & förnyelseplan |  Sigtuna stad

Fastighetsbeskrivning

Dansen 1 - Lokomotivet

Byggnad i 1 1/2- respektive 2 våningar. Timrad kon-
struktion delvis synlig med knutlådor i hörn. Fasaden 
är tilläggsisolerad och klädd med stående locklistpanel. 
2-våningsdelen har valmat plåttak och den lägre delen 
har tvåkupigt lertegel. Lågdelen i väster är belagd på 
karta från 1857 och övriga delar har tillkommit i etap-
per under 1900-talet. Gården har uthus och paviljong 
från tidigt 1900-tal. Paviljongen har tälttak, spröjsade 
fönster, profilerade foder och takpapp.

Dansen 2 - Lars-Erik Falks hus

2a Timmerkonstruktion i 1 våning med inredd 
vind med fasad som är reveterad mot Stora Malmgatan 
och panelad mot gården. Uppförd 1956 efter ritning-
ar av Klas Aström åt skulptören Lars-Erik Falk, vars 
skulptur står kvar i trädgården. Sadeltak med brantare 
takfall åt söder. Skivtäckt plåt mot gård och lertegel 
mot gata. Tre takfönster mot gård. En tidigare fiskar-
stuga och en av stadens äldsta parhus, belagd på karta 
från 1823, revs för att ge plats åt huset.

2b - Mrs Swansons tvättstuga  
Timrat uthus, tidigare tvättstuga, med naturstensgrund 
och tak med lertegel. Bräddörr med äldre beslag. Belagt 
på karta från 1857.

Dansen 5 - Kristinero

5a Byggnad i 1 och 1 våning med inredd vind. 
Den norra delen är i Timmerkonstruktion med stå-
ende locklistpanel och härrör från 1800-talets slut 
medan den södra 1-våningssdelen tillkom 1970. Till- 
och ombyggd även efter 1986. Den yngre delen under-
ordnar sig volymmässigt den äldre men har större hela 
fönsterpartier med moderna former och lägre lutning 
på takvinklar. Tillbyggnad kring 1998 efter ritningar av 
Doris och Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter AB res-
pektive kring 2011 efter ritningar av Fokus arkitektur. 

5b  Garage, byggt 1969.

Dansen 6 - Före detta Sjöstugan

6 a  Två-vånings trähus med ursprung i 1800-tal. 
Den äldsta delen av byggnaden består av en timrad 

Dansen 2a och 1a

konstruktion. Fasad delvis reveterad. Flera gånger 
om- och tillbyggd. Ny entrébyggnad i vinkel uppförd 
efter 1986 mot Stora Malmgatan, med stående panelad 
fasad, historiserande detaljer såsom överljus på bräd-
dörr. Sadeltak med lertegel och takkupor som bryter 
takfoten. Vitputsade skorstenar med profilerade krön. 
Veranda i en våning mot sjösidan.

6b  Pergola.

6c  Uthus.

6d  Garage, byggt 1978.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Timmerkonstruktion och fasad med träpanel. 
Paviljong och uthus med plåttak.

2a+b  Särpräglade proportioner och takform, reve-
terad fasad. Plåttak. Obrutet tak mot Stora Malmgatan. 
Det timrade uthuset, före detta tvättstugan, utgör en 
viktig rest av den äldre bebyggelsen på fastigheten och 
Malmen som helhet. 

5a Timmerkonstruktionen och fasad med panel. 

6a Timmerkonstruktion och reveterad fasad.   
 Uthus.
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Kvarteret Komötet

Orientering
Bostadskvarter med välbevarad bebyggelse från 1700- 
och 1800-talen. Kvarteret gränsar i söder mot ett 
mindre grönområde. Kvarterets namn anspelar på att 
stadsborna, enligt traditionen, brukade mjölka sina kor 
här. Fastigheterna i kvarteret har stora öppna trädgår-
dar mot Strandpromenaden och vattnet. Den öppna 
trädgårdskaraktären, med bebyggelse konsekvent mot 
Stora Malmgatan och uthus friare, dock ofta med gav-
lar mot vattnet, likt generellt över hela Malmen. En 
friare placering av byggnader ökar längre mot öster på 
Malmen. Generellt även välbevarade karaktärsskapan-
de staket och grindar. Kvarteret bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. 

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot norr, som framför allt gäller fasad-
liv, ska förhålla sig varsamt till den samlade karaktären 
mot gatan. Gårdsbebyggelsens struktur, dess nord-
sydlig längdriktning och proportioner ska bevaras. 
Karaktär av småskalig trähusarkitektur och den varie-
rade färgsättningen ska bevaras.

Inga ytterligare byggnader, med eventuella undantag 
av mindre till-/komplementbyggnader, kan uppfö-
ras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt. För 
att bevara den öppna trädgårdskaraktären ner mot 
stranden, ska den delen av kvarteret som vetter mot 
Strandpromenaden inte förses med ytterligare bygg-
nader, undantaget eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Tilläggsisolering ska inte ske 
utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till 
väggliv vid socklar, fönster och taksprång. Inhägnader 
ska utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av 
traditionell typ. 

Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Komötet 1

1a Hästskoformad huslänga i timrad konstruk-
tion med volymer från tre århundraden. Byggnaden 
mot Stora Malmgatan från 1700-talet, i vinkel och med 
gavel mot vattnet från 1800 samt längan längs vatt-
net från 1900. Fasaden har synliga knutlådor och stå-
ende smal locklistpanel. Tillbyggnader i en historiskt 
anpassad utformning genom naturstenssockel, träpa-
nel, knutlådor, kraftiga vindskivor, spröjsade fönster. 
Plåtklädd sockel mot Stora Malmgatan.

1b Garage och förråd, uppfört 1926 samt om- 
och tillbyggt 1974.

Komötet 

2a Timrad byggnad i 1 våning, uppförd före 1823 
och sammanbyggd med Komötet 1 a med brandmur. 
Pågjuten naturstenssockel och fasad med stående pärl-
spontspanel. Plåtklädd sockel mot Stora Malmgatan. 
Sadeltak med tvåkupigt lertegel. Mindre glasveranda, i 
övrigt tvåluftsfönster med sexdelad spröjs.   

2b  Uthus i träkonstruktion, byggt 1891 som 
tvättstuga

Komötet 3

1-vånings trähus i vinkel, byggt 1936. Källarvåning 
med garage. Spritputsad sockel och fasad med stående 
locklistpanel. Tvåluftsfönster utan spröjs. 

Värdebärande karaktärsdrag
1a Hästskoformad huslänga i timrad kon-
struktion. Fasaden med synliga knutlådor och stå-
ende smal locklistpanel. Profilerade fönsterfoder. 
Naturstenssockel, spröjsade fönster. Obrutet sadeltak 
med lertegel. 

2a Timmerkonstruktion, naturstenssockel, stå-
ende panel och spröjsade träfönster. Obrutet sadeltak 
med lertegel. 

3 Enkelhet i 1930-tals villa/trähusarkitektur. 
Flacka och obrutna sadeltak med lertegel. Enkla smi-
desräcken på balkong och veranda samt bevarad sten-
mur/terrass på gården.

Komötet 1a och 2a

Komötet 2

Komötet 2

Komötet 1, 1900-talstillbyggnaden 
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Kvarteret Harbacksvreten

Orientering
Glest bebyggt bostadskvarter med bebyggelse i huvud-
sak från början av 1900-talet. Kvartersnamnet kommer 
från den  intilliggande höjden Harbacken och vret är 
en avsides belägen åker. Kvarteret ligger lågt i terräng-
en i förhållande till Stora Malmgatan och Stora gatan. 
Flera av byggnaderna är till- och ombyggda sedan upp-
förandet. Byggnaderna har en snedställd placering mot 
Stora Malmgatan och vattnet. Kvarteret bedöms ha ett 
högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Flera av byggnadernas takfall är väl synliga från gata 
och ändringar av dessa ska förhålla sig varsamt till den 
samlade karaktären. Ändringar bör även förhålla sig till 
byggnaderna som friliggande solitärer i naturmark.

För att bevara den öppna trädgårdskaraktären mot sjö-
sidan ska den östra långsidan av kvarteret inte förses 
med ytterligare byggnader, eventuellt undantaget min-
dre till-/komplementbyggnader.

Äldre plank och staket, exempelvis smidesgrindar och 

granitpelare, eller andra inhägnader med historiskt 
anpassad utformning ska bevaras. Ursprungliga spröj-
sade fönster som sekundärt byts ut till ospröjsade kan 
med fördel återskapas. 

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°.
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell 
typ eller puts. Fasadfärgerna på byggnaderna bör 
vara Falu rödfärg, ljusa linoljefärger eller ljus puts. 
Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Harbacksvreten 2

2a+b Panelad träbyggnad 1 våning med inredd vind, 
uppförd i början av 1900-talet. Tillbyggnad åt söder 
och med senare garage, båda med putsad fasad och 
uppförda 1961. Garage har därefter byggts ihop med 

Malmen
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Harbacksvreten 4a, sedd från Stora gatan

Harbacksvreten 5a

Harbacksvreten 2a

Harbacksvreten 2c

huvudbyggnaden efter 1986. Sammanlänkning har 
fasad av plåt och trä.

2c  Timmerkonstruktion uppförd i 1 våning, troli-
gen under 1800-talet. Naturstenssockel och äldre föns-
ter. Fasad av stående locklistpanel. Tidigare bostads-
hus med gavel mot vattnet

Harbacksvreten 4

4a  Spritputsat 2-våningshus uppfört i början av 
1920-talet efter ritningar av John Åkerlund. Släta föns-
teromfattningar. Utskjutande entréparti med brutet 
sadeltak. Bräddörrar. Valmat och brutet sadeltak med 
lertegel, takkupor på fall mot gård. Äldre grind och 
staket mot Stora Malmgatan. 

4b  Öppen paviljong med fyra kolonner som bär 
ett brutet tälttak, sannolikt ritad av Åkerlund och upp-
förd samtidigt som huvudbyggnaden. 

4c  Uthus, byggt 1968. Tillbyggt efter 1986.

Harbacksvreten 5

5a  1-vånings trähus, byggt i början av 1900-talet. 
Flera gånger om- och tillbyggt, senast 1983.

5b  1-vånings gäststuga i trä från början av 
1900-talet.

5c  Garage och förråd byggt 1973

Värdebärande karaktärsdrag
2a  Obrutet lertegeltak synligt från gata. Träpanel, 
skorsten med profilerat krön

2c  Timmerkonstruktion, naturstenssockel och 
äldre fönster. Fasad av stående locklistpanel.

4a Putsad fasad i ljus kulör med mörka spröj-
sade fönsterbågar. Fönsterluckor. Mittparti med bru-
tet sadeltak. Brutet sadeltak med lertegel. Fristående 
paviljong.

Kvarterets karaktär mot vattnet med naturtomt, grön-
ska och med friliggande solitära träd. Terrasser och 
stenmurar mot vattnet.
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Kvarteret Blackan

Orientering
Kvarteret är kilformat och beläget i den nordligaste 
delen av stadsdelen Malmen. I kvarteret låg ett sal-
petersjuderi (en del i framställning av krut) anlagt av 
Gustav Vasa på 1500-talet vilket senare flyttades till 
Sjudargården - därav namnet. I den norra delen av 
kvarteret ansluter Strandvägen från sjösidan till Stora 
gatan. Endast en av de tre fastigheterna i kvarteret är 
bebyggda. Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhisto-
riskt värde.

Riktlinjer
Kvarterets öppna karaktär mot sjösidan ska beva-
ras. Fastigheterna Blackan 2 och 3 som ligger öst om 
Blackan 1 (syns ej i kartan) är idag genomkorsade av 
gång- och cykelvägar och ska inte förses med byggna-
der. För att bevara den öppna trädgårdskaraktären mot 
vattnet ska del av Blackan 1 som vetter mot sjösidan 
inte förses med ytterligare byggnad, undantaget even-
tuell mindre till-/komplementbyggnad.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger. Övrig tilläggsisolering ska inte 
ske utvändigt för att undvika ändrade anslutningar till 

Blackan 1c

väggliv vid socklar, fönster och taksprång. Inhägnader 
ska utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av 
traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Blackan 1

1a Trähus i två våningar med gjuten grund, upp-
fört under tidigt 1900-tal. Fasad med stående träpanel. 
Brutet sadeltak med lertegel. Tillbyggd mot sjösidan 
med mittparti/glasad veranda i två våningar och även 
takkupa på 1960-talet.  

1b  Uthus i trä, belagt på karta från 1910, tillbyggt 
med garage 1967.

1c  Uthuslänga belagt på karta från 1910. Tillbyggt 
1934. 

Värdebärande karaktärsdrag
1a  Fasad med stående träpanel. Brutet sadeltak 
med lertegel. 

1b  Enkelhet, fasad med stående träpanel, genom-
gående lertegel på tak. Äldre dörr och beslag.

1c Långsträckt byggnad med gavel mot sjösidan 
som följer fastighetsgränsen, uthuskaraktären, lertegel 
på tak, takvinkel, småspröjsade fönster, äldre beslag 
och vitputsad skorsten. 

Malmen
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Området karaktäriseras framförallt av den samlade 
kyrkomiljön med Mariakyrkan, dess kyrkogård med 
värdefulla gravvårdar, kyrkogårdsmurar, gravkapell, S:t 
Olof  kyrkoruin, bårhus och rester av dominikankon-
ventets grundmurar. Mariakyrkan var ursprungligen 
dominikankonventets kyrka. Klostret anslöt till kyrkan 
på dess sydsida men drogs in omkring år 1530 då bygg-
naderna revs ner till grunden. 

Kyrkan revs dock inte eftersom det var den lämpli-
gaste av Sigtunas kyrkor att användas som protestan-
tisk gudstjänstlokal. Mariakyrkan är den enda medel-
tids-kyrkan i staden som bevarats till vår tid, medan 
de andra kyrkorna avvecklades under 1500-talets gång. 

Mariakyrkan
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Orientering
Området ligger norr om stadskärnan, väster om 
Uppsalavägen. Området består av Mariakyrkan med dess 
kyrkogård,  S:t Olofs kyrkoruin, församlingshemmet 
Munken, före detta brandstationen, Olov Hartmans 
studiokyrka och en villa som används för förvaring 
och omklädningsrum. Området bedöms som helhet 
vara kulturhistoriskt särskilt värdefullt.

Riktlinjer 
Mariakyrkan med dess begravningsplats är utsett till 
kyrkligt kulturminne av länsstyrelsen. Detta innebär 
att kyrkoanläggningen skall vårdas och underhållas så 
att dess kulturhistoriska värde inte minskas och deras 
utseende och karaktär inte förvanskas (4 kap. 2 §). 
För vidare läsning om kulturmiljölagen och kyrkliga  
kulturminnen, se kapitel 2.

Kyrkomiljön som helhet med kyrka, kyrkogård med 
värdefulla gravvårdar, kyrkogårdsmurar, gravkapell, 
kyrkoruin och rester av dominikankonventets grund-
murar och växtlighet utgör en samlad miljö som ska 
bevaras och beaktas i planeringen.

Vid förändringar i de kvarter som gränsar direkt mot 
Mariakyrkan, kyrkogården och S:t Olofs kyrkoruin 
ska särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska  
karaktär och värde. Kvarteren norr om Mariakyrkan 
bör endast kompletteras med bebyggelse som är indra-
gen minst 6-7 m från Uppsalavägen.

Fastighetsbeskrivning

Mariakyrkan, S:t Olofs kyrkoruin och 
församlingshemmet Munken

Mariakyrkan var Dominikanordens konventskyrka och 
invigdes 1247. Den är det första större tegelbyggna-
tionen i det medeltida Sverige och en för landet tidig 
gotisk kyrka, med kvardröjande romanska drag. Teglet 
brändes lokalt i ugnar norr om kyrkan.

Konventet revs på befallning av Gustav Vasa kring 
1530 som en följd av reformationen. Vi ser fortfar-
ande en murrest i gräset söder om kyrkan, samt igen-
murade valv i sydväggen där den anslutit till kon-
ventsbyggnaderna. Själva kyrkan fick leva vidare som 

Kyrkomiljön
Mariakyrkan
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församlingskyrka. Kyrkan används än idag, och har 
således nyttjats för gudstjänster i mer än 750 år.

Norr om Mariakyrkan ligger den så kallade studio-
kyrkan, på Kyrkogärdet 4, ritad av arkitekten Rolf  
Bergh. Under 1960-talet utformade han tillsammans 
med Sigtunastiftelsens Olov Hartman en typ av fly-
ttbar/monteringsbar så kallad vandringskyrka. Denna 
typ skulle både kunna flyttas och enkelt möbleras om 
invändigt för att användas av olika liturgier. Den fick 
efterföljare på flera platser runt om i Sverige med i stort 
sett samma utformning. Studiokyrkan vid Mariakyrkan 
är den första. Den uppfördes först vid Stora Gatan där 
bostadsområdet Nunnan ligger idag, flyttades senare 
till Til och på 2010-talet till dagens plats i utkanten av 
Mariakyrkan.

Söder om kyrkan ligger församlingshemmet Munken, 
uppfört kring 1973 efter ritningar av Rolf  Berg arki-
tektkontor åt Maria församling. Byggnaden har en 
asymmetriskt utformad plan med två flyglar, samman-
byggda med en entrédel. Flyglarna är vridna så att de 
följer Olofsgatans respektive Kyrkogatans riktningar. 
Huvudentrén är vänd mot kyrkan. 

Munken har en sockel i betong och fasaderna är i 
ljusbrun spritputs ovanpå en skönjbar tegelfasad 
med tegelornament under takfoten på ena långsidan. 
Fönstersättningen är asymmetrisk med olika format på 
fönster. På det flacka taket ligger takpapp. 

Församlingsgården byggdes om och till 2015 efter 
ritningar av Fokus arkitekter, men har fortfarande en 
tydlig 1970-talskaraktär bevarad.

Värdebärande karaktärsdrag
Mariakyrkan är Sveriges enda bevarade domini-
kankyrka tillika landets tidigaste monumentalbyggnad 
uppförd i tegel. I den har både ett nytt byggnadsma-
terial och en ny byggnadsstil, gotiken, fått ett av sina 
första genombrott, eventuellt det första i det medeltida 
Sverige.  

Kyrkoruinen S:t Olof  är exteriört en förhållande-
vis välbevarad anläggning. För området är den av 
betydelse både miljömässigt, bland annat med sin  
siluett, och kunskapsmässigt rörande den tidiga kyrko- 
byggnadstraditionen i staden.

Församlingshemmet Munken har asymmetrisk volym- 
och fönsterhantering, tidstypisk färgskala, fasad 
med spritputs ovanpå tegel, äldre skyltar i trä och 
ursprungliga exteriöra armaturer.

Mariakyrkan med rester av klostrets murar framför

S:t Olofs kyrkoruin

Studiokyrkan

Församlingshemmet Munken
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Klockbacken

Orientering
Klockbacken har fått sitt namn efter den klockstapel 
som funnits på platsen sedan 1600-talet. Området 
innefattar Kvarnberget, som fått sitt namn från en 
kvarn som stod här och som syns på äldre kopparstick 
och målningar. I områdets sydöstra del finns ruinen 
efter S:t Lars kyrka. Förr fanns även ruinen efter S:t 
Nicolai på den idag obebyggda delen av klockbacken 
ovanför Prästgatan.

Historiskt har Klockbacken fungerat som viktig 
utsiktsplats över Sigtunafjärden och som betesplats. 
Längs Prästgatan finns större villor från sent 1800- och 
tidigt 1900-tal. Bebyggelsen i områdets östra del är en 
blandning av äldre stugor från 1800- och tidigt 1900-
tal samt egnahem och villor från 1900- och 2000-talet.
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Kvarteret S:t Lars

Orientering
Kvarteret ligger norr om Prästgatan och i direkt 
anslutning till det skogsklädda grönområdet kring 
Klockbacken. Bebyggelsen består framför allt av 
bostäder. I S:t Lars 8 låg tidigare Sigtunas stadsförvalt-
ning och flera av byggnaderna har varit annexbyggna-
der till S:t Lars 8. Kvarteret har fått sitt namn efter den 
här belägna S:t Laurentii kyrkoruin, S:t Lars. Några 
runstenar står bevarade i kvarteret. Kvarteret bedöms 
ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer - S:t Lars
Argentinska villan och klockstapeln dominerar kvarte-
ret med sina placeringar i höjdlägen. Förhållandet mel-
lan dessa och övriga byggnader ska bevaras.

S:t Lars ruin ska fortsatt ha en friliggande placering 
i kvarteret, likt en skulptur i park. Områdets öppna 
karaktär mot Prästgatan ska behållas. Parken utgör en 
del i den gröna zonen som omger den centrala staden.

Eventuell ny byggnad kan förläggas i den norra delen 
av kvarteret (tomt nr 9) som tidigare varit bebyggd. 

Utöver detta får inga nya byggnader uppföras, undan-
taget eventuella mindre till-/komplementbyggnader. 

Äldre plank och staket, exempelvis smidesgrindar och 
granitpelare, eller andra inhägnader med historiskt 
anpassad utformning ska bevaras.

För S:t Lars 8 gäller skyddsbestämmelse i detaljplan 
om särskild kulturmiljöhänsyn.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Inom kvarteret bör takvinklarna generellt vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller ljus puts. På träbyggnader kan dock Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ. 

Klockbacken
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Fastighetsbeskrivning

S:t Lars 1 - S:t Lars kyrkoruin

Ruinen S:t Lars ligger i grönområdet öster om 
Klockbacken och tros en gång ha varit Sigtunas stads-
kyrka. Ursprungligen uppförd i romansk stil under 
tidig medeltid. Kvarvarande delar utgör ett kraftigt 
västtorn av gråsten.

S:t Lars 2 - Familjelärarinnehemmet

Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind. Fasad 
med stående locklistpanel, putsad sockel, skivtäck fal-
sad plåt på sadeltak avslutad med fotränna, profilerade 
taktassar, frontespis, skorsten med profilerat krön. 
Grind med bevarade grindstolpar i granit med kula, 
typisk för Sigtuna. Belagd på karta från 1884. Hem för 
familjelärarinnor mellan 1918-1970. Tidigare fasad i 
gul puts.

S:t Lars 3 - Bergshyddan 

Timrad byggnad i 2 våningar med kombination av 
liggande och stående träpanel, sockel av natursten, 
skivtäck falsad plåt på sadeltak avslutad med fotränna, 
profilerade taktassar. Utskjutande mittparti mot gata i 
två våningar, i bottenvåning veranda med särpräglad 
fönsterspröjs. Skorsten med profilerat krön. Fönster 
med bevarad korspost. Byggnaden uppfördes 1902. 
Namnet kommer från 1920-talet då huset var pensio-
nat och kallades Bergshyddan. Stadens sista klockare 
bodde i huset.

S:t Lars 6

Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind mar-
kerad på karta från 1884. Påbyggd med 1/2 våning 
och utbyggd åt norr efter 1986. Sadeltak, profilerade 
vindskivor, spröjsade fönster, lertegel på sadeltak. 
Profilerade fönsteröverstycken. 

S:t Lars 7 - Gamla polisstationen

1-vånings byggnad, uppförd 1938 efter ritningar av 
Gustaf  Birch-Lindgren. Garageutbyggnad åt öster. 
Tidigare polis- och brandstation, numera vårdcentral. 
Murat stenhus med putsad fasad. Släta omfattningar, 
två-luftsfönster, valmat tak med lertegel, utbyggnad 
med kopparplåt på plant tak.

S:t Lars 8

S:t Lars 2

S:t Lars 2

S:t Lars 3
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S:t Lars 8 - Argentinska villan

Putsat stenhus av tegel i 2 våningar med inredd 
vind, byggt på 1880-talet av ingenjör Emil Edling. 
Ursprungligen bostad, sedermera sjukhem och under 
åren 1936-1971 Sigtunas stadshus. Numera återigen 
bostadshus. Ett särpräglat stenhus i Sigtuna uppfört i 
en Argentinsk-morisk stil, asymmetriska volymer, små 
runda och högt placerade hörntorn, dekorerad tak-
fotsgesims, spetsbågade fönster, balustrad/räcke och 
kraftiga terrassmurar.

Sigtuna 2:98 - Klockstapeln

Klockstapeln från 1600-talet som finns dokumen-
terad med stadens ruiner i Suecian. Byggdes om för 
tre klockor på 1700-talet. En av klockorna hämtades 
från Venngarn och en annan var ett ryskt krigsbyte. 
Den äldre klockstapeln förstördes av en brand 2016 
och återuppbyggdes 2018. I samband med arbeten 
påträffades grundläggningsmassor från 1700-talet. 
Klockstapeln har panelad, delvis rödfärgad och del-
vis svarttjärad fasad med utställd sockel nertill. Taket 
täcks av en svängd spåntäckt huv med spira. Med den-
na utformning avbildas den även på äldre kartmaterial 
från 1810.

Värdebärande karaktärsdrag
1 Ruin-karaktären med samtliga dess restaure-
rings- och konserveringsåtgärder.

2 Timmerkonstruktion, fasad med fönsterut-
formning och panel, profilerade taktassar, obrutet 
plåttak, grindstolpar.

3 Timmerkonstruktion, fasad med fönsterut-
formning och panel, obrutet tak, naturstenssockel, 
profilerade taktassar.

6  Profilerade vindskivor, fönsterutformning 
med överstycken.

7 Volym, fasad med puts och tvåluftsfönster, 
valmat tak, koppardetaljer.

8 Stenkonstruktion, fasad med asymmetriska 
volymer, hörntorn, spetsbågade fönster, orientaliskt 
inspirerade former, balustrad/räcke, terrassmur, kraf-
tig takfot/gesims. 

Sigtuna 2:98 Äldre omgjutna klockor, timmerkon-
struktion, takkonstruktion och -form.

S:t Lars ruin.

Klockstapeln med utsikt över fjärden.
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Kvarteret S:t Nicolaus

Orientering
Kvarteret avgränsas av Klockbacken i norr och öster, 
Runstigen i väster och Prästgatan i söder. De flesta 
byggnaderna är indragna från Prästgatan och har en 
fri placering på fastigheterna. Flera uthus är samlade i 
fastigheternas norra delar. S:t Nicolaus 1a, som ligger 
närmast den centrala staden, avviker genom sin fasad 
i gatuliv.  

Kvarteret har namn efter den numera rivna S:t Nicolai 
kyrka, som låg omedelbart öster om kvarteret. Inom 
kvarteret finns några runristningar i jordfästa block. 
Området bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar ska förhålla sig varsamt till den samlade 
karaktären mot Prästgatan, exempelvis den medvetet 
ljusa färgsättningen av fasader, fönsterplacering och 
takfall med lertegel. För att säkra områdets karaktär 
bör inga nya byggnader tillkomma med undantag av 
eventuella mindre till- och komplementbyggnader.

Gårdshusen och uthusens placering, struktur och 
utformning, bör bevaras. Äldre plank, staket, smides-
grindar, eller andra inhägnader med historiskt anpas-
sad utformning ska bevaras. För vård av fornlämningar 
inom kvarteret gäller bestämmelserna i andra kapitlet 
Kulturmiljölagen. 

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 

Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger 
eller ljus puts. På träbyggnader kan dock Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

S:t Nicolaus 1

1a  Stenhus i två våningar, belagt på karta från 
1906. Tillbyggnad 1917. Klassicistisk putsad fasad 
med symmetrisk placerade och markerade fönsterom-
fattningar. Breda putsade listverk markerar ett mitt-
parti som reser sig något högre än den övriga fasaden. 
Bottenvåningen har stora partier med butiksfönster 
utan spröjs mot gata. Sadeltak med lertegel. Plåtklädda 
karnap (burspråk) och entrétak på båda gavlarna. 

1b  Långsträckt 2-våningshus uppfört 1918. I en 
nationalromantisk träbyggnadsstil med stående träpa-
nel, småspröjsade fönster, infälld balkong med dekore-
rat träräcke. 

1c  Långsträckt 2-våningshus uppfört runt 1920. I 
en nationalromantisk träbyggnadsstil med stående och 
liggande träpanel. 

1d  1-vånings trähus, byggt 1929.

1e  1-vånings trähus, byggt 1929.

1f  1 vånings trähus med inredd vind, byggt 
omkring 1920.

Klockbacken
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S:t Nicolaus 2

2a  1 1/2-vånings trähus, till delar belagt på karta 
från 1906. Spritputsad grund, stående panel med smal 
locklist. Restaurerat 1947 efter brand.

2b  1-vånings tillbyggnad i trä till 2a, uppförd 
1972.

2c  Garage av trä, uppfört på 1920-talet.

S:t Nicolaus 3

3a  2-vånings bostadshus av trä, uppfört i flera 
etapper, från 1905 till 1984.

S:t Nicolaus 4

4a  1 vånings trähus med inredd vind från tidigt 
1900-tal. Den äldsta delen har naturstensgrund, stå-
ende träpanel och brutet sadeltak med lertegel. Om- 
och tillbyggt mot norr i flera etapper i en avvikande 
utformning. Fastigheten innehåller även två äldre 
uthus med ursprung i det tidiga 1900-talet men som 
idag mer har karaktären av sent 1900-talet.

4b Uthus av trä markerat på karta från 1910. 
Nybyggt 1984.

4c Uthus av trä, markerat på karta från 1910.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Högrest stenhus som upplevs som en soli-
tär på den norra sidan av Prästgatan, till stor del på 
grund av närheten till den obebyggda Klockbacken. 
Karaktären förstärks av klassicistiska detaljer såsom 
slätputsade listverk och markerade hörn.  

1b Trähus i en nationalromantisk stil. Gavel mot 
Prästgatan med infälld balkong. Småspröjsade fönster. 
Lertegel på sadeltak med branta takfall. 

1c Trähus i en nationalromantisk stil. Gavel mot 
Prästgatan. Byggnadens enkla karaktär med stående 
och liggande träpanel, kvadratiska spröjsade fönster, 
lertegel på sadeltak med branta takfall. 

2a Högrest trähus, stående panel med smal lock-
list. Valmat sadeltak med lertegel. Spröjsade fönster.

4a Naturstensgrund, stående träpanel och bru-
tet sadeltak med lertegel. Två uthus med äldre place-
ring. 

S:t Nicolaus 1a

S:t Nicolaus 1b

S:t Nicolaus 2a

S:t Nicolaus 1c
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Orientering
Området ligger norr om stadskärnan, mellan 
Uppsalavägen och Klockbacken. Det består i huvud-
sak av bostadsbebyggelse. På 1930-talet fanns här 
knappt ett tiotal hus. Dagens bebyggelse är framförallt 
från 1940- och 1950-talet. Gatusträckningarna är äldre 
och bebyggelsen har anpassats efter detta.

De nordvästliga delarna utgörs av kuperad terräng upp 
mot Klockbacken. Sockenstugan ligger mitt i området 
och hör till de äldsta byggnaderna. Området bedöms 
som helhet ha ett kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Bevarade uttryck för den småskaliga trähusarkitektu-
ren från 1940- och 50-talet, som återfinns i spridda 
delar av området, ska bevaras. Sockenstugan ska beva-
ras som uttryck för äldre tiders samhällsfunktioner.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karak-
tärsdrag. Fasaderna på byggnaderna bör vara målade 
i Falu rödfärg eller ljusa linoljefärger alternativt vara 

utförda i puts eller tegel. Tak bör utformas som sadel-
tak. Tilläggsisolering bör inte ske utvändigt för att 
undvika ändrade anslutningar till vägg liv vid socklar, 
fönster och taksprång. Inhägnader ska utföras i form 
av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Fastighetsbeskrivning

Norra kvarteren

Bebyggelsen i de norra kvarteren består av en bland-
ning av tegel, puts och träfasader i nästan uteslutande 
ljust gula kulörer. Mindre 1950-tals villor såväl som 
enstaka större byggnader från tidigt 1900-tal med brut-
na sadeltak och spröjsade fönster. Flera fastigheter har 
tillbyggts och förändrats under 1900-talets sista årtion-
den. Takmaterial är i huvudsak lertegel. Byggnaderna 
är fritt placerade, indragna från gatan, men med en 
anpassning efter terrängen.

Klippan, Tullen och Fågelsången

Området består liksom de norra kvarteren av en 
åldersmässigt blandad bebyggelse som delvis föränd-
rats och tillbyggts genom åren. Karaktären är som 

Klockbacken
Norr om centrala staden
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helhet olikartad. Kvarteret Klippan är beläget direkt 
väster om Mariakyrkans kyrkogård och S:t Olofs kyr-
koruin. Klippan 20 innehåller den gamla Sockenstugan 
som idag ägs av hembygdsföreningen. Sockenstugan 
uppfördes 1865 som fattigstuga. En tidigare fattigstu-
ga fanns i kvarteret Kammakaren men också i nuva-
rande Klockaren 7. Byggnaden har en synlig timrad 
konstruktion på svartmålad naturstenssockel. 

Klippan 15 innehåller en byggnad uppförd för frikyr-
korörelsen. Fågelsången är ett kvarter med fyra enhet-
liga och välbevarade 1950-tals hus i grupp. De har ljust 
putsade fasader, sadeltak och tvåluftsfönster.  Tullen är 
det kvarter i området med störst del yngre bebyggelse 
från slutet av 1900-talet.

Värdebärande karaktärsdrag
Aktuella delområden och fastigheter har sinsemellan 
olika karaktär men är i vissa fall tydliga representan-
ter för sin tids byggande. Till- och utbyggnader under 
sena 1900-talet har gett området en delvis tätbebyggd 
karaktär. Av central betydelse är den sammanhållna 
bebyggelsen, i den norra delen, som klättrar upp på 
Klockbackens sluttningar och har en välutformad ter-
ränganpassad placering. 

Flera av de äldsta byggnaderna, från tidigt 1900-tal, 
i området har om- och tillbyggts i flera omgångar. 
Fasader med stående träpanel i ljusa kulörer, vitt och 
gult. Delvis småspröjsade fönster. Brutna sadeltak. Ett 
fåtal uthus eller byggnader med uthuskaraktär finns 
bevarade.

Sockenstugan hör till den äldsta bebyggelsen i området 
och bidrar till en särprägel. Byggnaden berättar om 
såväl den socialhistoriska utvecklingen som den 
kommunaladministrativa ordningen hos de äldre stads- 
och landsförsamlingarna. Byggnaden har ett exteriört 
välbevarat uttryck; synlig timmerkonstruktion, 
stenssockel och sadeltak med lertegel och skorsten 
med profilerat krön.

Stenvreten 2

Klippan 15

Klippan 20

Klippan 20
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S:t Per

Området som kallas S:t Per definieras av S:t Pers 
ruin och den intilliggande Prästgården. Övrig bebyg-
gelse består i huvudsak av egnahemsvillor uppförda 
under 1900-talets första decennier med några äldre 
inslag, exempelvis den tidigare skolan i Kållandet 
2 som flyttats till dess nuvarande plats på 1920-talet 
efter att ha stått intill Prästgården och fungerat som 
arrendatorsbostad.

I områdets nordvästra del ligger ett relativt nytt 
bostadsområde uppbyggt kring en äldre gård. Väster 
om ruinen ligger Sigtunastiftelsens byggnader och 
söder om Prästgården finns ett äldreboende uppfört 
på 1990-talet. Norr om ruinen ligger S:t Pers skola från 
1960-talet. Söder om Prästgården ligger ett äldrebo-
ende uppfört 1989. Området har stora grönytor vilka 
igår i den gröna krans som riksintresset för kulturmiljö 
har pekat ut. 
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S:t Per och Nunnan

Orientering
Området har under förhistorisk tid och medeltid varit 
begravningsplats och är i stadsplan kulturpark till 
skydd för S:t Pers ruin. Prästgården hade ursprung-
ligen ett flertal byggnader på tomten varav de flesta 
är borta; arrendatorsbostaden, vilken stod i vinkel 
mot huvudbyggnaden, flyttades 1920 till Runstigen 
3. Ruinen och Prästgården har höga kulturhistoriska 
värden som exponenter för två av Sigtunas främsta 
utbyggnadsfaser; dels den medeltida expansionsfasen, 
dels den utbyggnadsfas som skedde under borgmäs-
tare Eric Kihlman, som även tog initiativ till det nuva-
rande rådhuset, samtida med Prästgården.

Riktlinjer

Området ingår i den ”gröna krans” som är en av 
de utpekade kvaliteter som ingår i riksintresset för  
kulturmiljö. Ytterligare byggnader bör inte uppföras på 
området, undantaget eventuella mindre komplement-/
tillbyggnader. Uppväxta träd som inte hotar ruinens 
konstruktion bör bevaras. För fornlämningarna gäller 
bestämmelser enligt kulturminneslagen.

För Nunnan 1 gäller skyddsbestämmelser i detaljplan 
om särskild kulturmiljöhänsyn. 

S:t Per
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Prästgården och S:t Per

Bostadsområdet Nunnan

S:t Pers ruin

Fastighetsbeskrivning 

Sigtuna 2:138 - Prästgården

a Ruin efter S:t Pers kyrka, byggd på 1100-talet 
sannolikt för att fungera som biskopskyrka. Nuvarande 
västparti uppfört på 1220-talet. Ruin sedan slutet av 
1600-talet. En restaurering sker under 2019. 

b Prästgården. Timrat, panelat trähus i 1 våning 
med inredd vind och brutet tak. Byggt på 1740-talet 
på initiativ av Eric Kihlman med stor hjälp av kyrko-
herden Gabriel Frolander, som enligt Kihlman gjor-
de ”med egen hand 2 a 3 dörrar til thenne bygnad”. 
Senare tillbyggt mot norr och öster efter ritningar av 
Olof  Malmfors. Byggnaden hade på bilder från tidigt 
1900-tal en inbyggd veranda. 

c Uthus i trä, tidigare smedja.

d Garage av trä på regelstomme, byggt 1958.

Nunnan 1

Bostadsområde byggt 1989 efter ritningar av 
Brunnberggruppen Arkitekter. Anläggningen består 
av sex byggnader med bostäder och förråd och en 
samlingslokal. Bebyggelsegruppen har ett postmo-
dernt angreppssätt gällande gruppering av husen, där 
byggnadskropparna bildar ett intimt rum med tydlig 
riktning. 

Bebyggelsegruppen har postmodernt motiv genom 
siktlinjen från gatan mot samlingslokalen, där de två 
förråden får karaktären av flyglar. Samlingslokalen 
och förråden har även en sorts tolkningar av karolin-
ska säteritak, utförda i plåt, där samlingslokalen har 
ett förhöjt fönsterparti på ett tidstypiskt manieristiskt 
vis medan förråden har mer av en stilistisk markering 
i form av en förhöjd flagförsedd topp utan egentlig 
funktion.

Värdebärande karaktärsdrag

Sigtuna 2:138 - Prästgården

b Timmerstomme, locklistpanel, mansardtak 
med lertegelpannor, spröjsade fönster, spegeldörr 
med överljus, veranda i trä vilken bärs upp av doriska 
kolonner i trä med hög bas, murade skorstenar med 
profilerade krön. 
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Tunet, Kålsängen, Brännbogärdet

Orientering
Området ligger väster om Klockbacken och nordost 
om S:t Pers kyrkoruin och S:t Persgatan. Området är 
som helhet glest bebyggt och har en öppen karaktär. 
Nästan samtliga byggnader är uppförda under ett par 
årtionden  på mitten av 1900-talet och har därmed en 
sammanhållen karaktär. Många fastigheter har stora 
öppna gårdar. Byggnaderna längs Tunvägen uppfördes 
på 1930-talet som 1- eller 2-våningsvillor. Staden gick i 
borgen för personer som med eget arbete kunde bygga 
sig ett eget hus. Tunet och Kålsängen kom sedan att 
kallas ”Epadalen”. Området bedöms ha ett kulturhis-
toriskt värde.

Riktlinjer 
Ändringar i området ska förhålla sig varsamt till den 
samlade karaktären, framförallt avseende Kålsängen 
och Tunet. Karaktären av funktionalistisk arkitektur 
och egnahem ska bevaras. Eventuella till- och utbygg-
nader i området ska inte påverka den sammanhållna 
gatu- och gårdsmiljön. Takkupor och takfönster bör 
undvikas mot S:t Persgatan.

Öppna trädgårdar ska bevaras. Bebyggelsens struktur, 
dess placering och anpassning till vägar samt terräng 
ska bevaras. 

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag.  Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad 
plåt. Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell 
typ eller puts. Fasadfärgerna på byggnaderna bör 
vara Falu rödfärg, ljusa linoljefärger eller ljus puts.  
Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till vägg liv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

S:t Per och Brännbo
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Fastighetsbeskrivning

Kålsängen 1-4

Byggnaderna är enhetlig utformade i en funktiona-
listisk arkitektur. Kubiska volymer med flacka tält-
tak täckta med antingen svart falsad plåt eller svarta 
betongpannor. Fasader är ljust- eller vitputsade. 
Tvåluftsfönster utan spröjs. 

Tunet 1-7

Bebyggelsen består huvudsakligen av 1-2-våningsvil-
lor med stående träpanel, brutna sadeltak med lerte-
gel och takkupor. Byggnadernas placering i landskapet 
följer terrängen och Klockbackens växtlighet på ett 
välplanerat sätt.  

Brännbogärdet

Enklare villaarkitektur framför allt i 1 våning med 
inredd vind från 1940-50-talet, även bebyggelse från 
2000-talet. På Brännbogärdet 23 finns den gamla man-
gårdsbyggnaden för gården Stora Brännbo.

Värdebärande karaktärsdrag
Kålsängen 1-4 Byggnader som är starkt 
funktionalistiskt präglade med raka och kubiska voly-
mer. Ljust putsade fasader med få och symmetriskt 
placerade fönster. Flacka och obrutna tälttak. Enkelt 
utformade detaljer, såsom exempelvis skärmtak 
över entréer. Placeringen av byggnaderna följer S:t 
Persgatans sträckning.

Tunet 1-7 I huvudsak rödfärgade trähus med 
fasad av stående panel. Brutna sadeltak med lertegel. 
Kvarteret är avskilt som en egen liten by. Detta och 
den enkla utformningen bidrar till en egnahemskarak-
tär. Fasader är i de flesta fall endast prydda av förstu-
kvistar och takkupor.

 

Kålsängen 1-4

Kålsängen 3

Brännbogärdet 27

Kvarteren från ovan
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Kvarteret Kållandet på håll, sett från Sankt Persgatan

Kvarteret Kållandet

Orientering
Kvarteret ligger i det norra hörnet av korsningen mel-
lan Prästgatan och S:t Persgatan. Direkt västerut ligger 
Prästgården och S:t Pers kyrkoruin. Samtliga byggna-
der är uppförda på 1920-30 talet med huvudfasad vänd 
mot Runstigen. Området bedöms ha ett kulturhisto-
riskt värde.

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska behål-
las. Ändringar mot väster och S:t Persgatan ska för-
hålla sig varsamt till den samlade karaktären.

Kvarteret betraktas som fullbyggt. Därmed ska inga 
ytterligare byggnader, med undantag av mindre till- 
och komplementbyggnader, komma till stånd.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-45°.  
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ  
eller puts. Fasadfärgerna bör vara ljusa linoljefärger  
eller ljus puts. På träbyggnader kan dock Falu rödfärg 
med fördel användas. Inhägnader ska utföras i form av 
plank, spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

S:t Per
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Fastighetsbeskrivning

Kållandet 1

Trähus i 1 våning med inredd vind med stående träpa-
nel, uppfört under 1930-talet. Spröjsade fönster. Brant 
sadeltak med lertegel och flera takkupor på båda fal-
len. Utbyggd veranda och  skärmtak mot S:t Persgatan 
senare tillkommen. Byggnaden nyttjades tidigare som 
församlingshem, idag är den stadens bibliotek.

Kållandet 2

2a  Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind. 
På 1920-talet flyttad till platsen från Prästgården. 
Stående locklistpanel. Brutet sadeltak med lertegel och 
frontespis mot väster. 

2b  1-vånings bostadshus av trä, timrad konstruk-
tion som delvis ändrats på 1960-talet.

2c  Uthus av trä.

Kållandet 3

2-vånings trähus uppfört på 1930-talet. Fasad av stå-
ende träpanel. Flackt utformat tälttak med skivtäckt 
falsad plåt. Treluftsfönster. 

Kållandet 4

1-vånings trähus uppfört på 1930-talet. Fasad av stå-
ende träpanel. Obrutet sadeltak med lertegel.

Värdebärande karaktärsdrag
Fyra sinsemellan olikartade exempel på 1930-talets 
funktionalistiskt präglade trähusarkitektur. Enkelhet, 
stående träpanel, flacka tak, karaktärsskapande 
fönsterformer. 

Församlingshemmet, med branta takvinklar och hög-
resta spröjsade fönster, visar på närheten till kyrkan 
och Prästgården.

Få uthusbyggnader med gavlar mot gata, i övrigt öppen 
karaktär mot S:t Persgatan.

Kållandet 1

Kållandet 3

Kållandet 4

Kållandet 2 (byggnad 2a i mitten)
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Harberget och Snurrin

Harberget är ett stort område i stadens östra del.  Fram 
till 1900-talets första årtionden fanns endast ett fåtal 
byggnader uppförda här, men Sigtunaskolans upp-
förande 1924 kom att förändra områdets karaktär. 
Senare större tillskott består bland annat av de stjärn-
formade flerfamiljshusen uppförda på 1990-talet, vilka 
är synliga från många delar av staden. I övrigt består 
området i huvudsak av villor från 1900-talet. 

Området som kallas Snurrin ligger utanför den älds-
ta stadsplanen och är beläget på Harbackens östra 
sluttning, i blickfånget vid entrén till Sigtuna via 
Märstavägen/Färjestanäset. Innan 1835 skedde över-
farten via färja. Bebyggelsens utbredning är anpassad 
efter den kuperade marken. Fram till 1900-talets första 
årtionden fanns endast ett fåtal byggnader uppförda 
här; ett av undantagen är Lilla Snurrin, en låg och lång-
sträckt timrad stuga med ursprung från 1700-talet. 
Under början av 1990-talet uppfördes ett flertal villor 
som finns bevarade. Området har senare förtätats och 
byggts ut med villor under 1900- och 2000-talet. 
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Orientering
Området består av kvarteren Eleven, Kyrkostenen och 
Plantaget och har en nord-sydlig utsträckning mellan 
Uppsalavägen, Skolbacken och Rektor Cullbergs väg. 
Bebyggelsen i den västra delen består av enfamiljsvil-
lor som har uppförts under senare delen av 1900-talet. 
En planterad trädallé och en kvartersväg skiljer 
Uppsalavägen från bebyggelsen. De första villorna i 
södra delen av området uppfördes under första hal-
van av 1900-talet. De första villorna i norra delen av 
området uppfördes i slutet av 1950-talet.  Byggnaderna 
däremellan uppfördes i huvudsak under mitten av 
1970-talet efter ritningar av Sigtunaarkitekter AB. I 
områdets östra del finns flerbostadshus uppförda efter 
1986. 

Området representerar Sigtunas utveckling under hela 
1900-talet och bedöms som helhet ha ett kulturhis-
toriskt värde. Villaområdet är en tidstypisk årsring 
som visar på Sigtunas utveckling av stadsbebyggelsen 
i närheten av Mariakyrkan. I områdets södra del har 
murrester som sannolikt härrör från ett domini-
kankonvent påträffats

Riktlinjer 
Karaktär av småskalig trähusarkitektur mot Uppsala-
vägen och den varierade färgsättningen ska bevaras. 
Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag.

1950-talskaraktären på tegelvillorna mot Skolbacken 
ska bevaras. Vid nybebyggelse ska så små ingrepp som 
möjligt göras i befintlig terräng och växtlighet. I den 
mån trädgårdsanläggningar utförs bör dessa ske med 

Kvarteren längs Uppsalavägen
Harberget

Vy söderifrån ovanför Stora gatan, med Skolbacken i mitten som går 
norrut.
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samma växtmaterial som i dag finns representerat i 
området.

Fastighetsbeskrivning

Eleven 2-7

Samtliga byggnader uppförda på 1950-talet. Fasader 
består i huvudsak av stående träpanel men enstaka i 
gult tegel. Sadeltak med obrutna fall mot Uppsalavägen 
är täckta med lertegel. Enstaka uthusbyggnader. 

Kyrkostenen 6-15

Byggnaderna uppförda under senare halvan av 
1970-talet. Som helhet är kvarteret enhetligt uppfört 
men med viss variation i kulörer och fönsterutformn-
ing. Återkommande egenskaper är stående träpanel, ett 
utskjutande mittparti med glasade partier som bryter 
takfoten. Sadeltak med lertegel. Kvadratiska enlufts-
fönster i de flesta fall utan spröjs. Friliggande garage-
byggnader mot gatan.

Plantaget 5-9

Byggnaderna i kvarteret är i huvudsak uppförda under 
första halvan av 1900-talet. Enkla byggnader med 
tegelfasader i 1 våning med inredd vind från 1940-tal. 
Plantaget 9, som gränsar mot Stora gatan, innehåller 
ett panelat trähus från 1930-tal som har tillbyggts i vin-
kel 1975. 

Sigtuna 2:202 - 2:225, 2:184-2:201

Flerbostadshus med viss radhuskaraktär, uppförda i 
början av 1990-talet. Flacka takfall med stora takku-
por, stora balkonger och uteplatser. 

Värdebärande karaktärsdrag
Villabebyggelsen karaktäriseras i huvudsak av enkelhet 
och enhetlighet. Byggnaderna är delvis anpassade efter 
Sigtunas äldre trähusarkitektur med stående träpanel, 
sadeltak med lertegel och i kulörer. 

Tegelvillorna från 1950-talets tegelomfattningar kring 
fönster och dörrar, smidesräcken och ursprungligt 
växtmaterial. För karaktären är det viktigt med placerin-
gen i rad längs med och på avstånd från Uppsalavägen, 
Mariakyrkan och kyrkogården. 

Plantaget 5

Sigtuna 2:202 - 2:225

Vy från norr. Fastigheterna Sigtuna 2:214-2:225 upp till vänster, i 
bildens nedre del kvarteret Kyrkostenen som sen går över i Plantaget 
längre upp.

SK
OLB

ACKEN
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Kvarteret Magistern

Orientering
Kvarteret ligger norr om Stora gatan och omgärdas av 
Skolbacken och kvarteret Gustavsborg. Norr om kvar-
teret finn en mindre grönstruktur som avskärmar kvar-
teret från flerbostadshusen högre upp på Harberget. 
Kvarteret har fått sitt namn efter den folkskola som 
tidigare varit inrymd i 2:29 och bedöms som helhet ha 
ett högt kulturhistoriskt värde. De bevarade byggna-
derna representerar både den skolhistoriska och kyrk-
liga utvecklingen i staden. Kvarteret har som helhet en 
enhetlig karaktär från tidigt 1900-tal.

Riktlinjer 
Områdets slutna respektive öppna karaktär ska beva-
ras. Magistern 1 har direktkontakt med Stora gatan; 
övrig bebyggelse ligger indragen från gaturummet. 

Ändringar mot Stora gatan ska förhålla sig varsamt 
till den samlade karaktären, exempelvis fasader med 
rödfärgad träpanel, symmetrisk fönsterplacering och 

takfall med lertegel.  Den enhetliga karaktären från 
tidigt 1900-tal, men delvis även variationen av fasad-
material och färgsättning ska bevaras. Äldre plank och 
staket, exempelvis med profilerade stolpar, eller inhäg-
nader med historiskt anpassad utformning ska bevaras.

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska 
hänsyn tas till byggnadernas värdebärande karaktärs-
drag. Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara Falu rödfärg 
eller ljusa linoljefärger.

Tilläggsisolering ska inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till väggliv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Harberget
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Fastighetsbeskrivning

Magistern 1

1a  Byggnad uppförd som frikyrkligt Salemkapell 
och invigt 1892. Pengar till bygget donerades av en 
person som utvandrat från Sigtuna till Chicago. Om- 
och tillbyggd redan 1909 och därefter i flera omgång-
ar. Ljust gul putsad fasad med vit takfot, listverk och 
fönsteromfattningar. Tilläggsisolerad, nya fönsterbå-
gar men delvis bevarade fönsterformer och placering. 
Delvis ändrad takform och förlängd entré mot Stora 
gatan. Utbyggd mot norr 1945. Naturstenssockel på en 
del av byggnaden, rundbågade fönster i bottenvåning 
och t-post fönster i övervåningen. Gavelparti med 
indragen takfot och rundfönster. Sadeltak med tegeli-
miterande plåt.

1b  Uthus av trä från 1900-talets början, små 
ljusinsläpp, överljus till dörrar, profilerade fönster-
omfattningar och dolda paneldörrar. Dörrarna har  
bandgångjärn. Sadeltak med plåttäckning. Småspröjsat 
gavelfönster med spetsigt avslut upptill. Typisk uthus-
karaktär från tidigt 1900-tal. 

Magistern 2

2a  Byggnad i 1 våning med inredd vind som är 
uppförd omkring 1880. Ursprunglig timmerkonstruk-
tion, senare utbyggd mot öst. Naturstensgrund av gra-
nit och förlängd med senare gjuten grund delvis klädd 
med imitation av natursten mot gata. Fasad av stående 
locklistpanel. Veranda mot Stora gatan med spröjsade 
fönster. Sadeltak med lertegel och centralt rundad tak-
kupa. Profilerade taktassar. Plåtklädd skorsten med 
profilerat krön.  

2b Uthus uppförd efter 1986. 

2c  Timrat uthus med stående fasadpanel. Brutet 
tak med lertegel. Markerat på karta från 1910.

Magistern 4

Byggnad i 1 och 2 våningar uppfört vid mit-
ten av 1940-talet efter ritningar av Bengt Romare. 
Vinkelbyggnaden åt väster har garage i källarvåningen. 
Bred stående locklistpanel. Obrutet sadeltak med ler-
tegel. Markerad mittdelslist. Fönsteromfattningar, knu-
tar och vindskivor i avvikande kulör. Tvåluftsfönster. 

Magistern 1b

Magistern 1a till höger, 9 till vänster

Magistern 1a
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Magistern 8

8a  2-våningshus av trä byggt i början av 1930-talet 
efter ritningar av arkitekten Osvald Almqvist. Fasad av 
stående smal locklistpanel. Drag av 1920-talsklassicism 
genom den symmetriska fönstersättningen, centralt 
placerade lunettformade takkupor och en antikinspi-
rerad entréveranda. Flackt valmat tak med lertegel.

8b  Uthus uppförd i slutet på 1980-talet.

Magistern 9

Timrad byggnad i 1 våning med fasad av träpanel. 
Uppförd i början av 1900-talet, delvis med uthus-
karaktär. Tillhörde ursprungligen Salemkapellet på 
Magistern 1. Spröjsade fönster, brant sadeltak med ler-
tegel. Lunettfönster i gavelparti. 

Sigtuna 2:29 - Röda skolan

Byggnad i 1 våning med inredd vind, sannolikt 
uppförd omkring 1900 som folkskola. Den så kallade 
Röda skolan används idag som förskola. Byggnaden 
har en naturstensgrund av granit med källarvåning. 
Fasad av stående smal locklistpanel. Fönster med 
korspost och spröjs samt dekorerade överstycken. 
Profilerade taktassar och gavelrösten med profilerade 
konsoler under det kraftiga taksprånget. Sadeltak med 
lertegel. Takkupor mot både gata och gård. Plåtklädda 
skorstenar med profilerade krön. Tillbyggnad mot 
gårdssidan senare tillkommen. Tillbyggnaden har 
ett antikinspirerat entréparti med pelare, fris och 
balusterräcke.

Timrat uthus på naturstensgrund och med panelad 
fasad. Markerat på karta från 1910. Pulpettak med pro-
filerad plåt och profilerade taktassar. Enkla bräddörrar 
med äldre beslag till fem förvaringsutrymmen, enstaka 
utbytt till dörr med senare utformning.

Värdebärande karaktärsdrag
1a Naturstenssockel, ljust putsad fasad med mar-
kerad takfot, listverk och fönsteromfattningar i avvi-
kande kulör. Trekantsgavel och takfot indragen vid 
gavel. Rundbågade fönster i bottenvåning och t-post 
fönster i övervåningen. Särpräglad byggnad i kvarteret.

1b Enkelhet med typisk uthuskaraktär från tidigt 
1900-tal. Små ljusinsläpp, överljus till dörrar, profile-
rade fönsteromfattningar och dolda paneldörrar med 
äldre beslag. Sadeltak med plåttäckning. Gavelfönster.

2a Timmerkonstruktion, naturstensgrund, trä-
panel, spröjsade fönster och profilerade taktassar. 
Sadeltak med lertegel och centralt rundad takkupa. 
Plåtklädd skorsten med profilerat krön.

4 Enkelt och funktionellt präglad trähusarkitek-
tur med bred stående locklistpanel, obrutet sadeltak 
med lertegel och symmetriskt placerade tvåluftsfönster. 

8a Fasad av stående smal locklistpanel. 1920-tals-
klassicism, symmetrisk fönstersättning, centralt place-
rade lunettformade takkupor och en antikinspirerad 
entréveranda. Flackt valmat tak med lertegel.

9a Timmerkonstruktion med träpanel, uthus-
karaktär. Spröjsade fönster, brant sadeltak med lerte-
gel.  

2:29 Naturstensgrund, fasad av stående smal 
locklistpanel, fönster med korspost och spröjs samt 
dekorerade överstycken. Profilerade taktassar och 
gavelrösten med profilerade konsoler, kraftigt tak-
språng. Plåtklädda skorstenar med profilerade krön. 
Antikinspirerat entréparti på gårdssida i vinkel. 
Bevarad karaktär från den äldre folkskolebyggnaden.

Magistern 2:29 från Skolbacken.

Uthus på Magistern 2:29.
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Kvarteret Gustavsborg

Orientering
Kvarter norr om Stora gatan som avgränsas av Läraren 
2, Väringavägen i norr och ett grönområde i väster. 
Kvarteret bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer 
Ändringar mot Stora gatan ska förhålla sig varsamt till 
den samlade karaktären, exempelvis ljust putsad fasad 
och symmetrisk fönsterplacering samt takfall med fal-
sad plåt. Inga ytterligare byggnader, med undantag av 
eventuella mindre till-/komplementbyggnader, kan 
uppföras inom kvarteret då det redan är tätt bebyggt.

Inom kvarteret bör takvinklarna vara 25-35°. 
Takmaterialet bör vara lertegel eller falsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ 
eller puts. Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara lju-
sa linoljefärger eller ljus puts. Inhägnader ska utföras 
i form av plank, spjälstaket eller häckar av traditionell 
typ.

Fastighetsbeskrivning

Gustavsborg 2

Trähus i 1 våning med inredd vind, byggt i slutet 
av 1970-talet. Fasad av liggande och stående träpa-
nel. Infälld balkong i gavel mot gata. Sadeltak med 
betongpannor. Dubbelgarage av trä samtida med 
huvudbyggnad. 

Gustavsborg 3

2-våningshus markerat på karta från 1906. Fasad med 
äldre ljust gul spritputs. Bevarade äldre t-postfönster 
utan omfattningar. Utskjutande tornliknande mittpar-
ti. Sadeltak med bandtäckt falsad plåt lagd efter 1986, 
kraftiga takutsprång och profilerade taktassar. 1 våning 
med inredd vinds putsad låg tillbyggnad mot öst.  

Värdebärande karaktärsdrag
3  Högrest fasad med äldre spritputs, symme-
triskt placerade fönster med bevarade fönsterbågar 
och t-post. Obrutet sadeltak med falsad plåt.

Gustavsborg 3

Harberget
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Östra Harberget och Snurrin

Orientering
Bostadsområde som huvudsakligen är bebyggt med 
enfamiljsvillor. Området är beläget på Harbackens 
östra sluttning och i blickfånget vid entrén till 
Sigtuna via Märstavägen/Färjestanäset. Bebyggelsens 
utbredning är anpassad efter den kuperade marken. 

Fram till 1900-talets första årtionden fanns endast 5-10 
hus uppförda här. Stora delar av området bebyggdes 
kring mitten av 1900-talet. I början på 1970-talet upp-
fördes ytterligare hus, dels i norra delen av området, 
dels som förtätning bland den tidigare bebyggelsen. I 
kvarteret Sandvreten byggdes 1983 två flerfamiljshus 
med totalt 16 lägenheter. 

Bebyggelsen i kvarteret är i huvudsak friliggande 
och anpassad efter Harbackens kuperade mark. 
Byggnadssättet är öppet. Området bedöms i sin helhet 
ha ett kulturhistoriskt värde. Enskilda mindre intres-
santa byggnader minskar inte hela områdets värde 
då det till stora delar består av värdefull bebyggelse; 
1900-talsvillorna, 1950-talsvillorna och det samman-
hållna 1970-talsområdet är av kulturhistoriskt intresse.

Riktlinjer 

Bevarade uttryck för den småskaliga trähusarkitektu-
ren från 1940- och 50-talet, som återfinns i spridda 
delar av området, ska bevaras. 

Vid restaurering och om- och tillbyggnad ska hänsyn 
tas till de enskilda byggnadernas värdebärande karak-
tärsdrag, exempelvis vad gäller material, utformning, 
proportioner, uppförandetid etcetera. Fasadmaterialet 
bör vara träpanel, tegel eller puts av traditionell typ. 
Vid nyuppförande på avstyckad tomt kan ett friare 
förhållningssätt tillämpas, om så bedöms lämpligt 
med hänsyn till kulturmiljön. Fasadernas kulör bör ta 
sin utgångspunkt i Sigtunas historiska färgsättnings-
tradition.

Tilläggsisolering bör inte ske utvändigt för att undvika 
ändrade anslutningar till vägg liv vid socklar, fönster 
och taksprång. Inhägnader ska utföras i form av plank, 
spjälstaket eller häckar av traditionell typ.

Norr och öster om Malmen
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Fastighetsbeskrivning

Tidigt 1900-tal: fastigheterna Snurrin, 
Utsikten, Offerkällan och Sandvreten 

Gjutna grunder, fåtal naturstenssocklar och timrade 
konstruktioner. I huvudsak fasader med stående trä-
panel i ljusa kulörer, vitt och gult. Delvis småspröj-
sade fönster. Merparten har sadeltak, vissa brutna och 
enstaka valmade tak. Lertegel vanligast förekommande 
takmaterial men även falsade plåttak förekommer. Ett 
fåtal uthus eller byggnader med uthuskaraktär finns 
bevarade.

Offerkällan 1, även kallad Borgmästargården, är ritad 
av en ung Uno Åhrén. Byggnaden har en klassicerande 
stil men med tydliga drag av funktionalism. Putsad 
fasad med särpräglad fönstersättning. Byggnaden har 
en välanpassad placering i terräng med bevarade tallar 
och rosenbuskar. Borgmästare Gustaf  Dahl bodde i 
huset till sin död vid 102 års ålder år 1992. Sedan dess 
är byggnaden en del av Sigtuna museum och inred-
ningen är intakt.     

Snurrin 1, Lilla Snurrin, är en låg och långsträckt tim-
rad stuga med ursprung från 1700-talet. Tillhörande 
uthus/verkstad, jordkällare och bevarat högre slutet 
plank. Gården följer svängningen på den gamla lands-
vägens vägren.

Omkring 1950-tal

Gjutna konstruktioner, suterränghus, enkelhet, ljusa 
kulörer i vitt, grått och gult. Träpanel men även en 
stor del putsade fasader, enstaka i tegel. Stående två-
luftsfönster utan spröjs och kvadratiska fönster. Flacka 
sadeltak med lertegel och falsad plåt. Balkonger och 
verandor med enkla staket.

1970-tal: fastigheten Branten med flera

1- och 2-vånings villor i betongkonstruktion med trä-
panel/bred locklist på övervåningens fasad, kubiska 
former, platta tak, fönsterband, fönster över hörn, 
rödfärgad fasad med svarta/mörka detaljer såsom 
fönster och dörrar.

Värdebärande karaktärsdrag
Aktuella delområden/fastigheter har sinsemellan olika 
karaktär och är samtidigt tydliga representanter för sin 
tids byggande. Till- och utbyggnader på 1970-talet har 

Snörin 18

Snörin 11

Harbergsvägen norrut

Norra delarna av kvarteren Snörin och Utsikten
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gett området en delvis tätbebyggd karaktär i jämförelse 
med andra kransområden. Centrala karaktärsdrag är 
att bebyggelsen klättrar på sluttningen och att gatunä-
tet är terränganpassat.

Tidigt 1900-tal i fastigheterna Snurrin och 
Utsikten

Flera av de äldre byggnaderna från tidigt 1900-tal,  
har byggts om och till i flera omgångar. Fasader med 
stående träpanel i ljusa kulörer, vitt och gult. Delvis 
småspröjsade fönster. Brutna sadeltak. Ett fåtal uthus 
eller byggnader med uthuskaraktär finns bevarade. 
Snurrin 1 är enda byggnaden med ursprung i 1700-tal. 
Offerkällan 1 är ritad av arkitekten Uno Åhrén med 
en klassicerande stil med tydliga drag av funktionalism 
och en putsad fasad med särpräglad fönstersättning

Omkring 1950-tal

Enkelhet, ljusa kulörer, vitt/grått/gult, lika delar 
träpanel som putsade fasader, enstaka tegelfasader. 
Stående tvåluftsfönster utan spröjs och kvadra-
tiska fönster. Flacka tak med framförallt lertegel. 
Karaktärsfulla entrépartier och räcken.

1970-tal i fastigheten Branten med flera

Kubiska och rakt avslutade former, platta tak, fönster-
former och placering. Kontrasterande kulörer: rödfär-
gad fasad med svarta/mörka detaljer. Större enhetlig-
het än i övrigt inom området. 

Offerkällan 1, där Sigtunas sista borgmästare levde fram till 1992.

Branten från norr
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Orientering
Hamnen anlades 1880 på dåvarande Lundbergs udde. 
Uppdraget gick till civilingenjören Emil Edling, 
upphovsmannen till den så kallade Argentinska villan 
vid S:t Lars ruin. Hamnen hade sin glanstid under 
ångbåtsepoken kring sekelskiftet 1900. Resenärer 
från och till Uppsala och Stockholm hade flera 
konkurrerande båtar att välja mellan, vilket ledde till att 
båtarna lockade resenärer med fria turer eller frukost 
ombord. Allt gods sommartid kom även via hamnen 
då vägförbindelserna till staden var bristfälliga. På 
1930-talet minskade färjetrafiken markant på grund 
av konkurrensen med väg- och spårbunden trafik och 
hamnen används idag mest för fritidsbåtsändamål. 
Den välbevarade hamnpaviljongen uppfördes några år 
efter att hamnen invigts. 

Hamnen
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Kvarteret Guldet

Orientering
Bostadskvarter med gles bebyggelse som ligger i den 
centrala stadens yttre gräns. Kvarteret gränsar i norr 
mot Stora gatan. Merparten av bebyggelsen är upp-
förd efter 1910 och kvarteret som helhet är av olik-
artad karaktär. Generellt låg 1-våningsbebyggelse mot 
sjösidan och högre 2-våningsbyggnader mot Stora 
gatan. 

Kvarteret bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och 
representerar Sigtunas utveckling under senare delen 
av 1900-talet med moderna anpassningar av den histo-
riska bebyggelsestrukturen. Ett flertal av byggnaderna 
har ritats av Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter 
AB. 

Riktlinjer 
Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till de enskilda byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag, exempelvis vad gäller material, utform-
ning, proportioner, uppförandetid etcetera.

Vid eventuell nybyggnation bör takvinklarna vara 
25-35°, med undantag av Guldet 4 och 5 där 45° kan 
tillåtas.

Takmaterialet bör vara lertegel eller ståndfalsad plåt. 
Fasadmaterialet bör vara träpanel av traditionell typ. 
Fasadfärgerna på byggnaderna bör vara ljusa linolje-
färger, ljus puts eller Falu rödfärg. För att trädgårds-
karaktären skall bevaras ska bebyggelsen läggas fritt 
i kvarterets mellersta och västra del. Inhägnader ska 
utföras i form av plank, spjälstaket eller häckar av tra-
ditionell typ.

Trots att viss bebyggelse tillkommit efter 1986 så är 
den glesa karaktären hos kvarteret bevarad. Vissa 
gårdsmiljöer med strukturer  ska bevaras och inte 
bebyggas, exempelvis trädgård och träd på Guldet 14.

Hamnen
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Fastighetsbeskrivning

Guldet 3

1-vånings trähus, uppfört 1970 efter ritningar av  
Bengt & Doris Jerström, Sigtunaarkitekter AB. I väster 
tillbyggt med garage. 

Guldet 4

1-vånings souterränghus med fasad av mexitegel, 
uppfört i början av 1960-talet. Källare, tak med lerte-
gel, burspråk med spröjsade fönster och kryssindelad 
fasad. Utbyggd efter 1986.

Guldet 5

5a Trähus i 1 våning med inredd vind, belagt på 
karta från 1906. 

5b Uthus i trä, delvis putsad fasad.

Guldet 6

2-vånings trähus uppfört efter 1986. Byggt i en del-
vis anpassad historisk utformning, såsom liggande 
träpanel, korta taksprång, småspröjsade fönster, svart 
tegelimiterande takmaterial, snickerier. Fasaden är 
indelad med dekorerade horisontella listverk. 

Guldet 7

Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind, sannolikt 
uppförd omkring 1900, med fasad av kombinerad stå-
ende och liggande träpanel. Verandan längs med hela 
byggnadens fasad mot Stora gatan. Bandtäckt plåttak. 
Profilerad gördellist som indelar fasaden.

Guldet 8

1-våningsbyggnad uppförd efter 1986 med stående 
träpanel. Fönster med olika placering och form 
(stora, trekants, runda etcetera). Tak med bandtäckt 
plåt. Uthus har ursprung från tidigt 1900-tal men 
har anpassats efter den nya huvudbyggnadens 
utformning.

Guldet 10

1-våningshus med stomme av tegel och trä från 
mitten av 1960-talet. Om- och utbyggd senare vilket 
gör att fasaden har karaktär av 2000-tal. Liggande 

Guldet 6

Guldet 7

Guldet 11

Guldet 12
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träpanel och stora fönsterpartier. Tegelimitation på 
tak.

Guldet 11

Timmerbyggnad i 1 våning med inredd vind med smal 
liggande och stående träpanel. Byggnaden är uppförd 
1905-06 samt delvis om- och tillbyggt 1984. Upplands 
Enskilda Bank hade kontor i bottenvåningen från 
1908. Valmad nock och tak med svängda former på 
takkupa. Enkel högrest entréveranda. Snickeridetaljer 
och fönster. Tegelimiterande taktäckning som har 
ersatt tidigare skivtäckt falsad plåt.

Guldet 12

12a+b    1-våningshus i mexitegel, byggt i mitten av 
1960-talet efter ritningar av Gösta Wikforss. Fönster 
högt placerade på fasaden, låga och mörka, direkt 
under takfot. Utskjutande fönster/burspråk i koppar. 
Entré med välvt överstycke och putsad, kraftigt utskju-
tande, omfattning. Valmat tak med glaserade lertegel. 
Garage är samtida och med likande utformning.

Guldet 13

13a Timrad byggnad i 1 våning med inredd vind 
med smal stående träpanel, delvis med stomme från 
1760-talet. Synliga knutlådor. Frontespis mot gatan 
och två mindre kupor mot gård. Lertegel på ett brutet 
sadeltak. 

13b 1-vånings panelad träbyggnad sammanbyggd 
med 13a. Garage i källaren.

Guldet 14 

14a 1 1/2-vånings trähus, byggt i början av 
1920-talet. Stående locklistpanel. Brutet sadeltak med 
tre välvda kupor mot norr. Sentida lunettfönster och 
rundfönster.

14b  Garage byggt 1965. Ombyggt 1985.

Guldet 15

15a Trähus, 2 våningar i vinkel, uppfört 1982-
1986 efter ritningar av Bengt & Doris Jerström, 
Sigtunaarkitekter AB. Delvis anpassad utformning 
genom stående träpanel, sadeltak och spröjsade föns-
ter. Men även postmoderna uttryck såsom markerad 
entré mot Hamngatan. Vidbyggda garage mot norr.

15b Uthus i trä.

Guldet 16

16a+b 1-våningshus med putsad fasad, uppfört 1961 
och tillbyggt 1969. Garage med putsad fasad.

Guldet 17 

17a Träbyggnad i 2 våningar. Byggnaderna har 
tidigare använts som vandrarhem och elevhem. Om- 
och tillbyggt 1986 efter ritningar av Bengt & Doris 
Jerström, Sigtunaarkitekter AB.

17b  Panelad, timrad byggnad i 1 våning med 
inredd vind, äldsta delen uppförd före 1884. Om- och 
tillbyggt 1986 i utformning lika 17a.

Guldet 19

Panelad, timrad byggnad i 1 våning, angiven på karta 
från 1857-62. Utskjutande taksprång. Två vitputsade 
skorstenar med profilerade krön och karaktäristiska 
röksug med vindflöjel. Byggnaden är utbyggd med 
garage i vinkel efter 1986. Utbyggnad i en anpassad 
utformning.

Värdebärande karaktärsdrag
Fasader av träpanel alternativt stenhus med fasad av 
mexitegel. I området som helhet finns såväl inslag 
av Sigtunas äldre och typiska trähusbebyggelse, som 
senare moderna/postmoderna inslag. Trots att viss 
bebyggelse tillkommit efter 1986 så är den glesa karak-
tären hos kvarteret bevarad.

7 Timrad konstruktion, fasad av kombinerad 
stående och liggande träpanel. Snickerier, profilerad 
gördellist som delar in fasaden, fönster och fönsterfo-
der. Byggnad indragen från gata på fastighet.

11 Naturstensgrund, träpanel, fönsteromfatt-
ningar typiska för tidigt 1900-tal, valmad nock och tak 
med karaktäristisk kupa mot gata. Former på takkupan 
och dess fönster bevarade. Trots senare ombyggnader 
behåller byggnaden i huvudsak sitt jugend-uttryck.

12 Fasad av mexitegel, kvadratiska fönster med 
spröjs högt placerade direkt under takfot. Utskjutande 
fönster/burspråk i koppar. Entré med välvt överstycke.

13a Timmerkonstruktion med smal stående träpa-
nel. Synliga knutlådor. Frontespis mot gata. Tvåkupigt 
lertegel på brutet sadeltak.

19  Timmerkonstruktion med stående träpanel. 
Kraftiga takutsprång. Vitputsade skorstenar med pro-
filerade krön och karaktäristisk röksug.
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Kvarteret S:t Göran

Orientering
Bostadskvarter med bebyggelse från framför allt 
1900-talet. Inom kvarteret finns rester av ett av 
Sigtunas gravfält. Kvarteret har namn efter det med-
eltida S:t Görans sjukhus som förmodas ha legat här. 
Kvarterets äldsta byggnader är från 1930 och 40-talet, 
men en stor del är från 1970-tal. 

Flera byggnader har blivit om- och tillbyggda i relativt 
stor omfattning, bland annat med senare fönster dörr- 
och fönsterpartier, och har idag mer karaktären av sent 
2000-tal. Kvarteret bedöms utifrån dess historia ha ett 
kulturhistoriskt värde.

Riktlinjer
Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag.

Hamnen
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Fastighetsbeskrivning

S:t Göran 1

1 våning med inredd vind, trähus uppfört 1942. Fasad 
med stående locklistpanel. Tvåluftsfönster, sadeltak 
med lertegel och takkupor mot norr och söder, till-
läggsisolerat och tillbyggd i vinkel och med en 1/2 
våning.   

S:t Göran 2

2a 1 våning med inredd vind, byggnad med fasad 
av stående träpanel. Kvadratiska fönster utan spröjs, 
burspråk, takkupor. Uppfört 1949 men har karaktären 
av 2000-tal. 

2b  Två garage uppförda efter 1986 med träpanel 
och pulpettak mot Skeppargränd.

S:t Göran 3

1 vånings suterränghus med stående locklistpanel, 
uppfört före 1950. Sadeltak med shingel. Större veran-
da med glasräcke, dubbelgarage. Om- och tillbyggt 
efter 1986.

S:t Göran 4

1 våning med inredd vind, suterränghus med stående 
locklistpanel. Sadeltak med bandtäckt plåt. Kvadratiska 
fönster med spröjs, burspråk och veranda, takkupor. 
Uppfört i mitten av 1970-talet efter ritningar av Doris 
och Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter AB. Tillbyggt 
garage och förråd i norr. 

S:t Göran 5

1-våningshus i kombination av gult tegel och trä. Två 
förskjutna volymer. Uppfört i mitten av 1970-talet 
efter ritningar av arkitekt Hans Forchhammer. Obrutet 
sadeltak med lertegel. Fönster i band på gavlar.

Värdebärande karaktärsdrag
Generellt fasader av stående träpanel, sadeltak med 
lertegel. 

S:t Göran 5 Kombinationen av tegel, trä och glas i 
fasad. Obrutet sadeltak med lertegel. Fönsterplacering 
i band på gavlar.

S:t Göran 5

S:t Göran 3

S:t Göran 4

S:t Göran 4 från sjösidan
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Aludden med flerbostadshusen på Aludden 1:181 och 1:182 till vänster och SSHL:s idrottsanläggning till höger.

Orientering
Aludden bestod ursprungligen av gården med samma 
namn, vars huvudbyggnad, som fortfarande finns beva-
rad, uppfördes 1759. Vid en beskrivning 1796 beskrevs 
flera av numera försvunna byggnader på gården, såsom 
en väderkvarn, ett brännvinsbränneri och några hol-
mar i sundet; Broholmen och Horkarlsholmen, senare 
omdöpt till Kärleksholmen. Gården och dess marker 
ägdes och brukades av olika storbönder och godsägare 
tills Manfred Björkquist köpte den i slutet av 1920-talet 
för att använda som studenthem till Humanistiska 
läroverket. Markerna intill gården var åkrar långt in på 
1900-talet men bebyggdes med flerfamiljshus kring år 
1986.

Riktlinjer 
Ändringar i området ska förhålla sig varsamt till beva-
rade delar av den gamla gården, där kopplingen mellan 
huvudbyggnaden (Aludden 1:80) och bevarade eko-
nomibyggnader, allé samt bostadshuset vid Manfred 
Björkkvists allé (Aludden 1:90) är viktig.

Aludden Väster om hamnen

För radhuslängan (Sigtuna 2:148) gäller att byggna-
dernas sammanhållna karaktär beaktas och karaktärs-
bärande delar bevaras. Förändring av färgsättningen 
ska undvikas. Ytterligare takkupor och takfönster bör 
undvikas mot S:t Görans gränd. Även bevarade detal-
jer ska bevaras eller renoveras varsamt, såsom äldre 
dörrar, fönster och räcken. 

Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag. 
Takvinklarna bör vara 25-45°. Färgen på takmaterialen 
bör vara rödbrun.
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Väster om hamnen

Fastighetsbeskrivning
Aludden 1:80

Huvudbyggnad på Aludden, uppförd 1759. Byggnaden 
har vissa drag bevarade från 1700-talet såsom dess 
volym och brutna tak men även senare tillkomna 
äldre karaktärsdrag som figursågade fönsterfoder och 
jugenddetaljer som dörromfattning.  Gårdens allé 
finns bevarad samt några ekonomibyggnader från 
tidigt 1900-tal.

Aludden 1:181 och 1:182

Flerbostadshus av radhuskaraktär uppförda kring 
1985 och ritade av Ettelva arkitekter.  85 lägenheter 
där merparten har egna entréer. Till viss grad anpassad 
utformning i miljön med relativt låga förskjutna voly-
mer, sadeltak och omväxlande stående och liggande 
träpanel i varierade kulörer med vitmålade knutar och 
fönsteromfattningar.

Sigtuna 2:148  

Radhuslänga uppförd på 1950-talet som lärarbostäder. 
Fin anpassning till terräng, variation i fasad och vis-
sa bevarade äldre detaljer, såsom räcken och fönster. 
Ursprungligen lärarbostäder.

Sigtuna 2:182, 2:183

Parhus i 1 våning längs S:t Görans gränd uppfört på 
1950-talet som lärarbostäder. Betongkonstruktion 
med putsad fasad, indelad med listverk, markerade 
omfattningar på fönster och dörrar. Sadeltak med 
tegelimiterande plåt, plåtklädda kupor.

Värdebärande karaktärsdrag
Aludden 1:80  

Volym, takfall, fönsterfoder, dörromfattning, altan 
med pelare och tandsnitt.

Sigtuna 2:148  

Radhuslänga med fin anpassning till terräng, variation 
i fasad och vissa bevarade äldre detaljer, såsom räcken 
och fönster.

  

Sigtuna 2:148

Aludden 1:80

Sigtuna 2:148

Aludden 1:181
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Ropsten

Platsen har under lång tid varit industrimiljö; i slu-
tet av 1700-talet låg här en tobaksfabrik vilken ägdes 
av borgmästare Sundström. Sigtuna glasbruk låg här 
mellan 1874 - 1885 och sedan Sigtuna såg i början av 
1900-talet. Området stadsplanelades 1966 och 1968-71 
bebyggdes platsen med envåningsvillor. 

Bebyggelsen består, utöver en gammal brovaktar-
stuga,  av friliggande villor och kedjehus. De flesta är 
1-våningshus i suterräng, men vissa även i 2 våningar. 
Byggnaderna i östra delen längs Ropstensvägen ner 
mot vattnet är uppförda av stadsarkitekten Gösta 
Wikforss. Den nordvästra delen, som avgränsas av 
Manfred Björkqvists allé är uppförda av Doris och 
Bengt Jerström, Sigtunaarkitekter AB.

Ropsten representerar Sigtunas expansion under sena-
re halvan av 1900-talet som en tidstypisk årsring och 
utveckling av stadsbebyggelsen. Området bedöms som 
helhet ha ett kulturhistoriskt värde utifrån dess homo-
gena karaktär och enhetlighet.

Väster om hamnen och centrala staden
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Väster om hamnen och centrala staden

Riktlinjer 
Ändringar i området ska förhålla sig varsamt till den 
samlade karaktären mot Manfred Björkqvists Allé. 
Takkupor och takfönster bör undvikas mot den norra 
sidan. Friliggande garage mot Herrhagsvägen är karak-
tärsskapande. Eventuella till- och utbyggnader i områ-
det bör inte påverka den sammanhållna kvartersmiljön. 
Vid restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hän-
syn tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag.

Fastighetsbeskrivning

Hyveln 1-8, Sågen1-5, Timmerbommen 
1-5, Klyven 1-3  

1-våningshus med källare. Fasad av mexitegel, gavel-
röste med stående panel i trä, i huvudsak svart/mörkt 
bruna, enstaka röda. Spritputsad sockel. Kvadratiska 
fönster med fyrdelad spröjs, enkla skärmtak ovanför 
entréer, koppardetaljer i plåtbleck. Betongglas vid 
entrédörrar och betongpannor på flacka tak.  

Charlottenborg 8-16

Spritputsade fasader, ljust gula kulörer i olika nyanser, 
slätputsade hörn och fönsteromfattningar. Gavelrösten 
med träpanel, sadeltak med lertegel. Takfall är rena och 
utan kupor mot Manfred Björkqvists Allé. Kvadratiska 
fönster med spröjs. Fönsterplacering direkt under tak-
foten och i band på fasad mot allé och större fönster 
mot kvartersgatan. Små variationer, som senare till-
komna takkupor och/eller takfönster, kan ses på vissa 
av fastigheterna. Friliggande garage med sadeltak och 
träpanel mot kvartersgata.

Charlottenborg 1-6

2-våningshus, med källare. Fasad av mexitegel, 
gavelröste med stående panel i trä, i huvudsak svart/
mörkt bruna, spritputsad sockel, kvadratiska fönster 
med fyrdelad spröjs, sadeltak med bandtäckt plåt och 
flack lutning. Friliggande garage mot gångväg.

Stapeln 2

Byggnad från 1960 med fasad av gult tegel i löpför-
band med 1/2 stens förskjutning. Gjuten grund och 
sadeltak med betongpannor. Kvadratiska fönster med 
1- och 2-lufts fönster.

Aludden 1:84 - brovaktarstugan

Gammal brovaktarstuga från 1800-talets senare del. 
Rödfärgad locklistpanel, vita knutar och fönsterfo-
der, spröjsade fönster och sadeltak med lertegel. Två 
skorstenar.  

Värdebärande karaktärsdrag
Området har som helhet en väl sammanhållen karak-
tär vad gäller fasadmaterial, utformning och kulörer. 
Gemensamt för området är huvudbyggnader i putsa-
de eller murade ljusa fasader med mörka detaljer och 
garagebyggnader i trä. 

Hyveln 1-8, Sågen1-5, Timmerbommen 
1-5, Klyven 1-3

Karaktären med ljusa fasader och mörka detaljer. 
Flacka obrutna sadeltak med glaserat tegel. 

Charlottenborg 8-16

Färgskalan mellan ljus och mörk gul med bruna/
mörka gavelrösten. Obrutna sadeltak med lertegel mot 
Manfred Björkqvists allé. Små variationer mellan olika 
fastigheter avseende fönsterutformning och senare 
tillkomna takkupor mot kvartersgata. Friliggande gara-
gebyggnader med enhetlig placering och utformning.

Aludden 1:84

Rödfärgad locklistpanel, vita knutar och fönsterfoder, 
spröjsade fönster och sadeltak med lertegel. 

Aludden 1:84
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Institutionsmiljöer

Humanistiska läroverket

Sigtunastiftelsen
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Sigtunastiftelsen

Orientering
Manfred Björkquist, präst och biskop i Stockholms 
stift, ville i början på 1900-talet att ”Sigtunastiftelsen 
skulle bli en borg, ett hem, en skola och en helgedom. En slu-
ten plats, inåtvänd för stillhet och ro, men ändå inte fjärmande 
från omvärlden.” Detta var utgångspunkten till bildan-
det av Sigtunastiftelsen 1915. Stiftelsen var avsedd att 
fungera som ett centrum för tidens ungkyrkorörelse. 
Verksamheten bestod till början av folkhögskola och 
hospis/gästhem sedan 1917 respektive 1918.

Samtliga byggnader, utom en, har ritats av arkitek-
ten John Åkerlund. Ny- och tillbyggnader har gjorts 
vid ett flertal tillfällen. Området bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde. Institutionsmiljöerna utanför 
den gamla stadskärnan representerar en viktig utveck-
ling för skolstaden och speglar arkitektur och rörel-
ser inom Svenska kyrkan och utbildningsväsendet 
vid 1900-talets början. Kärnan av byggnaderna inom 
Sigtunastiftelsen är sedan 1991 skyddade som bygg-
nadsminne enligt kulturmiljölagen.

Riktlinjer
För vård av Byggnadsminnet Sigtunastiftelsen, Sigtuna 
2:74 gäller bestämmelserna i tredje kapitlet kulturmil-
jölagen. Specifika skyddsbestämmelser finns besluta-
de av länsstyrelsen 1991-02-14. Dessa innebär bland 
annat rivningsförbud och förbud att ändra exteriörer 
på vissa av byggnaderna samt att ett utpekat område 
kring byggnaderna ska hållas i ett visst skick. 

Den samlade karaktären såväl inom som ut från anlägg-
ningen ska bevaras. Rumsbildningar, samspelet mellan 
byggnaderna och viktiga siktlinjer ska bevaras. Särskild 
hänsyn ska tas till områdets karaktär vid eventuell om-, 
till- eller nybyggnation. Ingen bebyggelse bör förläg-
gas nordost om tillfartsvägen. Vegetationen, framfö-
rallt tallarna, ska hanteras som en del av den historiska 
anläggningen och är av betydelse för upplevelsen av 
anläggningen.
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Fastighetsbeskrivning
a  2-våningsbyggnad med inredd vindsvåning, 
uppförd 1915-18. Här samsades folkhögskola, hospis 
och elevhem om lokalerna. Utbyggnaden åt söder 
inrymmer Olaus Petri kapellet, som förlängdes söde-
rut 1934, med Sigtunastiftelsens karaktäristiska torn. 
En sluten arkadomgiven gård med kolonner i norr 
(Rosengården), står i förbindelse med en öppen arka-
domgiven gård i söder. Liksom nästa alla andra bygg-
nader i komplexet är denna uppförd i slammat tegel.

b  Gamla skolbyggnaden, färdig 1924 och upp-
förd i 3 våningar. Byggnaden var avsedd för folkhög-
skolans ökade behov av lokaler och inrymmer bland 
annat hörsal och administration.

c  Biblioteksbyggnad i 2 våningar, uppförd 1935. 
Har ett klocktorn i nordöst.

d  Tillbyggnad till gästhemmet i 3 våningar, upp-
förd 1937.

e  Nya skolbyggnaden, färdig 1958 för att till-
godose ökat lokalbehov. Byggnaden är uppförd i 3 
våningar, nordöstra delen är pelarburen. Byggnaderna 
a-e är förbundna med täckta gångar.

f  Vinkelbyggnad i 2 våningar, uppförd i revete-
rat trä 1930, ursprungligen rektorsbostad. Ombyggd 
1976-77 till refugium, ett tystnadens hus. Samtidigt 
gjordes en tillbyggnad åt norr som förläggningsut-
rymme. Öster härom placerades också en i berget 
insprängd lokal som andakts- och meditationsrum, 
kryptan. Dessa sentida nybyggnationer, ritade av Rolf  
Bergh, är de enda som inte har ritats av John Åkerlund.

g  Ekumeniska. Reveterat trähus i 2 våningar, 
byggt 1926. I bottenvåningen tjänstebostad, ovan 
kontorslokaler.

h  2-våningsbyggnad, nyttjad som tjänstebostad 
och elevhem. Bestod ursprungligen av tre äldre frilig-
gande hus, Storstugan, Lillstugan och Längan, som 
fogades samman 1945 samtidigt som en större till-
byggnad gjordes. På gården finns en mindre byggnad 
som lär ha varit den första konsumaffären i Sigtuna.

i  Reveterat trähus i 2 våningar, byggt 1926. 
Tidigare rektorsbostad.

Värdebärande karaktärsdrag
Framträdande skolbyggnader väster om stadskärnan, 
på en skogshöjd med många tallar. Byggnadskomplexet 
upplevs klättrande på berget och påverkar viktiga vyer 
ut mot, och från Sigtunafjärden. 

Flera karaktäristiska och högresta delar i komplexet, 
det mest tydliga exemplet är det rakt avslutade och 
ockrafärgade tornet (på byggnad a).

Oregelbunden placering av huslängor, väl anpassad 
efter terrängen, vilket skapar rumsligheter och per-
spektiv inom och ut från anläggningen. 

Tunga osmyckade murlängor och torn med branta 
tak och slammade tegelmurar. Ytbehandlingen är 
av särskild vikt eftersom väggytor ofta är enkla och 
osmyckade.

Borg- och klosterliknande anläggning med längor som 
bildar gårdar, delvis arkadomgivna och med kalkstens-
beläggning på mark. Rosengården med springbrunn 
och arkadgång utgör centrum i anläggningen. 

Brunmålade träfönster av olika format och nära fasad-
liv, ofta med fyrdelad spröjs. Högresta fönster med 
rundbågad avslutning, främst på kapellet. Oxögon/
rundfönster. Kraftiga kolonner av grovhuggen granit 
med stiliserade kapitäl. Rusticerade hörn.

Rundbågade arkadvalv. Stentrappor av granit och räck-
en av smide. Inspiration delvis från den engelska Arts 
and Craft-rörelsen, vilket låg i den nationalromantiska 
tiden med äkta material, traditionellt hantverk och 
enkla former.

Byggnad a, fasaden på Olaus Petri kapellet som också kallas 
utomhuskyrkan
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Sigtunaskolan

Orientering
Sigtunastiftelsen beslöt 1925 att upprätta ett humanis-
tiskt läroverk/gymnasium i Sigtuna. Platsen för detta 
blev Kvarnberget, höjden väster om Sigtunastiftelsen. 
Undervisningen startade med 10 elever 1926, dock i 
provisoriska lokaler. Den nya skolbyggnaden med 
elevhem ritades, liksom Sigtunastiftelsen, av John 
Åkerlund i en nyklassicistisk stil och togs i bruk 1929.

En sammanslagning av Humanistiska läroverket och 
Sigtunaskolan skedde 1980. Dessa skolor ägs nume-
ra av Sigtuna skolstiftelse där Sigtunastiftelsen och 
Wallenbergsstiftelsen är huvudmän.

Området bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 
Institutionsmiljöerna utanför den gamla stadskärnan 
representerar en viktig utveckling för skolstaden och 
speglar arkitektur och rörelser inom Svenska kyrkan 
och utbildningsväsendet vid 1900-talets början.

Riktlinjer 
Den samlade karaktären såväl inom som ut från anlägg-
ningen ska bevaras. Rumsbildningar, samspelet mellan 
byggnaderna och viktiga siktlinjer ska bevaras. Särskild 
hänsyn ska tas till områdets karaktär vid om-, till- eller 
nybyggnation. Ny bebyggelse ska underordna sig 
huvudbyggnaderna på kullens topp. Norr om Manfred 
Björkquists allé kan endast ny bebyggelse som är nöd-
vändig för skolans fortsatta verksamhet prövas. Vid 
ny bebyggelse ska så små ingrepp som möjligt göras 
i befintlig terräng. Ny bebyggelse skall hålla sig inom 
kullens bryn mot omgivande åkermark. 

För att inte bryta kullens naturliga silhuett bör tillkom-
mande bebyggelse inte nå över omgivande träd, cirka 
15 meter. Vegetationen bör hållas efter så att inte fasa-
den mot öster och sydost döljs.

Humanistiska läroverket, Läroverket (SSHL)
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Fastighetsbeskrivning
a Gymnasiebyggnad i 3 våningar, färdig 1929. 
Byggnaden har putsad fasad liksom de flesta andra 
byggnader inom skolområdet. Mezzaninvåning avde-
lad med listverk, mindre kvadratiska fönster, dekormå-
lad takfot. Öppen överbyggd passage till 1b.

b Midgårdens elevhem, uppfört 1927 i 2 res-
pektive 3 våningar. Uppförd i murverk av tegel och 
slammade fasader. Klassisk tempelgavel med kolossal-
kolonner och joniska kapitäl. Flackt plåttak av olika 
åldrar.    

c Kvarnbrantens elevhem, byggt 1928 i 2 
våningar. Byggnaden inrymmer även en del undervis-
ningslokaler. Uppförd i en nyklassicistisk stil.

d  Elevhemmen Backa och Berga, uppförda 
1940.

e  2-vånings putsade tegelhus med undervis-
ningslokaler i källarvåningen.

f Skoga elevhem, uppfört 1960 av tegel i 1 res-
pektive 2 våningar.

g  2-våningsbyggnad av tegel, uppförd 1965. 
Undervisningslokal. Utbyggd mot norr 2002.

h  Trähus i 2 våningar. Tjänstebostad.

i  Tre reveterade trähus i 1 1/2 och 2 våningar, 
byggda mellan 1936-39. Tjänstebostäder.

j  Herrgårdens elevhem, uppfört 1930 i 2 
våningar.

k  1-våningsbyggnader, byggda omkring 1950 
som personalbostäder. De tre östra byggnaderna sam-
manbyggda efter 1986.

l  Alhem, 2-vånings trähus, byggt före 1925. 
Administrationsbyggnad.

m  Ängsbackens elevhem. Efter brand på 
1970-talet återuppfört i likhet med tidigare 1920-tals 
utförande. Huset var ursprungligen byggt för Svenska 
kyrkans lekmannaskola. En ny byggnad är uppförd 
direkt norr om Ängsbacken efter 1986.

n  Gymnastikbyggnad, uppförd 1930. Uppförd i 
en nyklassicistisk stil men även med funktionalistiska 

Byggnad b med tempelgavel.

Tempelgavel på byggnad b, i närbild

Huvudentré till byggnad c
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drag, putsad fasad, kraftig takfot, stora spröjsade föns-
ter direkt under takfot, bågformat tak med plåttäck-
ning, rundfönster, kraftig antikinspirerad entréportik, 
med fris och kapitäl, på gavel mot gata.  

o  Tidigare sporthall från 1960-tal riven och 
ersatt efter 1986. Den nya hallen har en utformning 
som liknar n.

p  Tjänstebostad av trä i 11/2 våning, byggd i 
början av 1900-talet. Naturstenssockel och liggande  
träpanel i fasad. Spröjsade fönster. Tidigare inspek-
torsboställe vid Aluddens gård.

q - r Matsal respektive elevhemmen Sandvreten, 
Haga, Tallåsen och Björka uppförda 1987, i viss mån 
anpassad arkitektur med förskjutna volymer och varie-
rade byggnadshöjder inom samma volym där exempel-
vis tak ligger på olika nivåer, vilket är en blinkning till 
äldre bebyggelses karaktär.

Värdebärande karaktärsdrag
Framträdande skolbyggnader, framförallt på 
Kvarnbergets höjder men även längs Manfred 
Björquists allé, som utgör viktiga vyer ut mot och 
från Sigtunafjärden. Ett akropolis-liknande läge, där 
anläggningen öppnar sig mot sydost och med ”proces-
sionsväg” som en viktig del i arkitekturen.

Byggnaderna 1a-c skapar en viktig rumslighet. Flera 
karaktäristiska delar för 1900-talets tidiga nyklassicism, 
dominerande tempelgavel, med fem joniska kolonner 
på en väldig granittrappa. Bakom kolonnerna finns 
glasade portar och fönster. Öppna gårdsplaner med 
sammanlänkning via arkad som även fungerar som 
portal till gården: slanka kolonner med dekorerade 
kapitäl och fasettak.

Oregelbunden placering av huslängor, anpassning 
och utnyttjande av platsspecifik terräng, osmyckade 
fasader. Lätta och flacka plåttak av grön falsad skiv-
täckning, generellt större spröjsade fönster i botten-
våningen och mindre i övervåningen. Dekorationer, 
geometriska mönster i klara kulörer, på takfotens 
undersida. Slammade tegelmurar likt Sigtunastiftelsen. 
Ytbehandlingen är viktig eftersom väggytor ofta är 
enkla och osmyckade.

Utsikt över Mälaren från gårdsplanen för byggnad a, b och c

Arkad mellan byggnad a och b

Byggnad g, vy genom tallar från öst
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Övriga skolor och institutioner

F.d. Sigtunaskolan
Sigtunaskolan startades 1924 som internatskola. Sedan 
1980-talet har den slagits samman med Humanistiska 
läroverket, och skolverksamheten flyttades dit. 
Sigtunaskolans ursprungliga byggnader är nu bostä-
der, hotell samt publik sim- och sporthall. Kärnan 
av Sigtunaskolans äldre och kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelse är uppförda efter ritningar av John 
Åkerlund i en nyklassicistisk stil.

Riktlinjer

De kulturhistoriskt intressanta husen som utgör kär-
nan i Sigtunaskolans anläggning bör bevaras. Området 
söder om Stora skolhemmet, byggnad f, och öster om 
bollplanen innehåller ett gravfält på mark som är av 
värde som park. Detta område bör lämnas obebyggt. 
För att inte bryta kullens naturliga siluett bör tillkom-
mande bebyggelse inte nå över omgivande träd, cirka 
15 meter. Om bebyggelsen läggs i områdets södra 
delar, bör denna inte göras högre än 2 våningar. Vid 
restaurering och vid om- eller tillbyggnad ska hänsyn 
tas till byggnadernas värdebärande karaktärsdrag.

I kärnan av Sigtunaskolans bebyggelse finns viss rums-
lighet och förhållanden mellan byggnaderna som är 
viktig att bevara.
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Fastighetsbeskrivning

a Sigtunaskolans tidigare huvudbyggnad. 
Uppförd i slutet på 1920-talet i 2 våningar med put-
sad fasad. Om- och tillbyggd 1953 och 1975. Sockel av 
huggen granit, fasad med putsrusticering nertill mot 
sockel. Kraftiga och dekorerade portomfattningar. 
Sadeltak med lertegel som är brutet, valmat och med 
takryttare. Tak med flera karaktäristiska takfönster och 
oxögon.  

b Putsad 2-våningsbyggnad, uppförd i slutet 
av 1930-talet. Valmat sadeltak med bandtäckt plåt. 
Högrest portomfattning på gavel mot söder.

c  Putsad tegelbyggnad i 2 våningar, uppförd i 
mitten av 1940-talet. Tillbyggd mot norr efter 1986.

d  Putsad 2-våningsbyggnad uppförd 1931. 
Rusticeringar i puts kring entréer. Små kvadratiska 
fönster med spröjs. Brutet sadeltak med lertegel och 
rundade takkupor. Nyuppförd efter brand.

e Putsad 2-våningsbyggnad uppförd på 
1920-talet. Putsrusticeringar kring entréer. Små kvadra-
tiska fönster med spröjs. Brutet sadeltak med lertegel 
och rundade takkupor. Före detta gymnastikbyggnad.

f Stora skolhemmet är en putsad 2-vånings-
byggnad uppförd 1935-36. Den nuvarande byggnaden 
ersatte ett tidigare skolhem från 1925, vilket var den 
första byggnaden i anläggningen. Den nya byggnaden 
fick en helt ny funktionalistisk karaktär, både till sitt 
yttre och sitt inre. Byggnaden är uppförd i vinkel och 
öppnar sig mot sydväst. Nuvarande hotell Kristina.

g Putsad 2-våningsbyggnad, uppförd 1939 som 
lärarbostad.

h Elevhemmet Björka, uppförd i vit fasadsten 
efter ritningar av Lars Rothstein.

i Sim- och sporthall med karaktäristiska lim-
träbågar uppförd 1937. Ombyggt invändigt samt vis-
sa fasadförändringar år 2018 efter ritningar av TOL 
arkitekter.

j Bostadsförtätning inom skolområdet. Fler-
bostadshus uppförda på 1990-talet i så kallad stjärn-
form (en hustyp som utvecklades av Backström och 
Reinius i Gröndal, Stockholm och som innebär goda 
ljusförhållanden för fler lägenheter). Putsade fasader 
med väl tilltagna balkonger. De utskjutande byggnads-
kropparna har mansardtak och ett särpräglat fönster-
motiv i gavelröstena. 

Övriga samtida flerbostadshus har verandor i två 
våningar som anknyter till befintliga sekelskiftesvillor 
i området. 

Sigtunaskolan a

Sigunaskolan i, sim- och sporthall

Sigtunaskolan f, nuvarande hotell Kristina

Värdebärande karaktärsdrag

I Sigtunaskolan har arkitekten John Åkerlund förhållit 
sig fritt till att blanda element och stilar. Sigtunaskolans 
karaktär är närmast en eklekticism av nationalroman-
tik och klassicism i grunden men har också drag av 
nyrenässans och senare tillkommen funktionalism. 
Sten och ljust gulaktigt putsade fasader. Detaljer som 
takkupor, oxögon, spröjsade fönster, brutna och val-
made takformer. Rusticerad puts och dekorerade 
portomfattningar. 
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Stora Brännbo 
f.d. Kommunskolan
Platsen Brännbo har sitt ursprung i en äldre gårdsmil-
jö, troligen medeltida. Nuvarande anläggning uppför-
des 1956 för dåvarande kommunskolan. Syftet var att 
utbilda förtroendevalda och anställda i svenska lands-
kommuner, köpingar och städer. Idag är Brännbo kon-
ferensanläggning och består av flera byggnader, varav 
de flesta är uppförda i gult tegel, flera med stora gla-
sade partier. Tidstypiska 1950-tals byggnader ritade av 
Tore Axén. Området omges av tallar.

Riktlinjer

Nya byggnader inom Brännbo ska utföras med hänsyn 
till terräng och befintliga rumsbildningar inom nuva-
rande bebyggelseområde. Vid restaurering och vid 
om- eller tillbyggnad ska hänsyn tas till byggnadernas 
värdebärande karaktärsdrag.
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Fastighetsbeskrivning

a  Huvudbyggnad med reception. Gul tegel-
byggnad i 1 respektive 2 våningar, färdig 1956. 

b  Köks- och matsalsbyggnad, uppförd 1973. 

c  Annex av tegel, uppfört i slutet av 1950-talet.

d  Gul tegelbyggnad i 1 våning, uppförd 
omkring 1970. Hörsal. 

e  Rektorsbyggnad av tegel, uppförd 1956. 

f  Tegelbyggnader i 1 respektive 2 våningar, 
uppförda 1956. 

g  Rumsförläggningar. 

h+i Tegelbyggnader i 1 respektive 2 våningar, 
uppförda om  och kring 1960. Rumsförläggningar. 

j  1-våningsbyggnad, uppförd i slutet av 
1970-talet.

Värdebärande karaktärsdrag

Brännbo representerar en typisk 1950-tals arkitektur; 
gult tegel, stora glasade partier, olika fönsterstorlekar 
och fönsterformer skapar ett särpräglat arkitekto-
niskt uttryck. Detaljer i kopparplåt och skolklocka på 
fasad. Byggnaderna är place rade och utformade med 
stor hänsyn till terrängen. Interiörer med tidstypisk 
materialrikedom.

Stora Brännbo a, matsalsdelen med sedumtak.

Stora Brännbo a, matsalsdelen med sedumtak ovanpå.
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S:t Olof
Den äldsta delen av S:t Olofs skola uppfördes i slutet 
av 1960-talet. Skolbyggnaden är idag en vinkelställd 
byggnad i 1-3 våningar. 1960-talsdelen ritades av stads-
arkitekten Gösta Wikforss och har en fasad av gult 
tegel, sadeltak med flack lutning och koppardetaljer. 
Fönsterpartier mot Skolbacken har mörka fönsterbå-
gar och är placerade i band. Skolan tillbyggdes mot 
norr på 1970-talet av Jörgen Michelsens arkitektkontor 
och har tillbyggts även efter 1986.

Riktlinjer

S:t Olofs enhetliga och regelbundna fasaduttryck mot 
Skolbacken bör bevaras. Vid restaurering och vid om- 
eller tillbyggnad ska hänsyn tas till byggnadens värde-
bärande karaktärsdrag.

Värdebärande karaktärsdrag

Den äldsta delen av S:t Olofs skola är uppförd i en, 
vid mitten av 1900-talet, tidstypisk skolarkitektur, med 
gult tegel och särpräglade fönsterformer. 
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Sigtuna folkhögskola 
(före detta Svenska kyrkans 
kursgård)
Svenska kyrkans lekmannaskola, som senare bytte 
namn till Svenska kyrkans kursgård och ytterligare 
något senare till Sigtuna Folkhögskola, var den sista 
större skolanläggning som uppfördes på stadens  
kullar. Den startade sin verksamhet med utbildning av 
diakoner 1923 i en av Sig tunastiftelsen uthyrd bygg-
nad (Ängsbacken). Skolan började 1928 bygga en egen 
anläggning väster om Humanistiska läroverket. Två 
elevhem med provisoriska undervisningslokaler var 
färdiga 1930, huvudbyggnaden 10 år senare. 

Kursgården ägs och drivs av Svenska kyrkans central-
råd för evangeliskt församlingsarbete. De ursprungliga 
byggnaderna, utformade i en nationalromantisk stil, är 
alla ritade av arkitekten John Åkerlund.
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Huvudbyggnad (Hus a)

Ansgarsliden (Hus c)

Riktlinjer

Kursgårdens samlade uttryck av gårds- eller bykaraktär 
ska beaktas. Vid restaurering och vid om- eller tillbygg-
nad ska hänsyn tas till byggnadernas värdebärande 
karaktärsdrag.

Fastighetsbeskrivning

1a Skolans huvudbyggnad Storgården, uppförd 
1939-40. Rödfärgat trähus i 2 våningar med kök, mat-
sal och undervisningslokaler. Söder om byggnaden lig-
ger en klockstapel som uppfördes 1942.

1b  Putsad tillbyggnad till Storgården i 3 våningar, 
uppförd 1966. 

1c  Kapell, uppfört 1960 i vitputsat tegel, benämnt 
Ansgarsliden. 

1d  Träbyggnad i 2 våningar, uppförd 1930. Elev-
hemmet Norrgården. 

1e  Tre 2-våningsbyggnader med mellanliggande 
1-våningshus, uppförda omkring 1960. Elevhem met 
Mellangården.

1f  Träbyggnad i 2 våningar. Elevhemmet 
Sörgår den. 

1g  Träbyggnad i 2 våningar, uppförd omkring 
1930. Rektorsgården. 

1h  Putsad 2-våningsbyggnad, uppförd 1964. Elev  
hemmet Västergården. 

1i  Trähus i 1 våning från 1900-talets början. 

1j  Trähus i 1 våning med inredd vind, byggt 
1960. Personalbostad. 

Värdebärande karaktärsdrag

Svenska kyrkans kursgård representerar genom sin 
mångfald av uttryck och stilar flera år av utveck-
ling inom området. I princip hela första halvan av 
1900-talet finns representerad. Gestaltningsmässigt 
fritt utformad och tolkad bond- eller kyrkby. Generellt 
träbyggnader uppförda med traditionella material, för-
stukvistar. S:t Ansgars kapell (Ansgarsliden). 
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S:t Per
Låg- och mellanstadieskola som stod färdig 1958 efter 
ritningar av Nils Tesch Arkitektkontor. En utbyggnad 
av skolan genomfördes 1965 då två nya lågstadiebygg-
nader tillkom. Byggnaderna är uppförda i 1 och 2 
våningar med putsade fasader. På gården, mot söder, 
finns en tvåvåningsbyggnad av tillfällig karaktär. I syd-
öst gränsar skolområdet mot S:t Pers kyrkoruin. 

Fram till och med 2010-talet har endast mindre reno-
veringar och anpassningar gjorts. Mellan 2016 och 
2019 genomförs mer omfattande, i huvudsak invändig, 
renovering för att anpassa lokalerna till dagens krav. 
Ena kortsidan av långbyggnaden kompletteras med 
skärmtak och ytterligare entréer tas upp i fasad.

Värdebärande karaktärsdrag

S:t Per skola karaktäriseras av några lägre, långsträckta 
putsade volymer, sammankopplad med en större, mer 
kvadratisk volym. 

Riktlinjer

Eventuella till- och utbyggnader vid S:t Pers skola bör 
hålla ett lämpligt avstånd till S:t Pers kyrkoruin och 
anpassas till de ursprungliga volymerna. 
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