S:t Olofs kyrka i Sigtuna är en av stadens kyrkoruiner. Foto av Tor Eriksson.

Välkommen att följa med till Sigtuna och Wiks slott!
När våren står i full blom avgår en buss från Närke med destination Sigtuna, Sveriges äldsta
stad. Arkeologi och Historia i Örebro län anordnar resan med Mullhyttans buss. Riseberga
Rediviva och Badelunda hembygdsförening bjuds in för att dela vårt äventyr. Vi gör ett längre
uppehåll i Sigtuna, där vi besöker museet och tar del av utställningen som speglar vad som
grävts fram ur jorden under årens lopp. Tillsammans med en kunnig guide gör vi även en
rundvandring bland gator och gränder i den gamla stadskärnan.
Sedan fortsätter vi till Wiks slott, som till utseendet verkligen liknar en riddarborg från
medeltiden. Slottet ligger mycket vackert vid Lårstaviken, vilket är en inre del av Mälaren. Vi
ser oss runt om slottet i maklig takt och går även in i parken. Besöket avslutas med en kopp
kaffe i slottets café.
Vi tar med oss förmiddagskaffe hemifrån som vi dricker längs vägen mot Sigtuna. Du har
möjlighet att ta med dig matsäck för lunchen, som då intas på lämpligt ställe. Vill du kosta på
dig lite extra kan du tala om det vid anmälan. Då uppsöker vi en trevlig restaurang som ligger
intill Stora Torget i Sigtuna. Efter lunchen återsamlas vi igen.
Avgiften för medlemmar i Arkeologi och Historia i Örebro län är 200 kronor för hela dagen,
exklusive frivillig lunchkostnad. Medlemmar i Riseberga Rediviva och Badelunda
hembygdsförening betalar 400 kronor, exklusive frivillig lunch. Avgiften inkluderar bussresan,
guidningar och kaffe på Wiks slott.

Anmäler dig gör du till Tor Eriksson senast söndagen 15 maj, helst via e-post. Du hittar
uppgifterna nedan! När du har fått klartecken att plats finns på bussen betalar du avgiften senast
söndagen 22 maj till föreningens plusgirokonto 25 88 12 – 7 eller Swish: 123 36 29 748. Var
god, ange ditt namn och märk inbetalningen ”Sigtuna”, så hjälper du vår kassör Anneli
Bernebrand.
Tor Eriksson, färdledare
Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro
Telefonnummer 070-2318222
E-post hummelgruvan1970@gmail.com
Färdplan för bussresan lördagen 28 maj 2022
08.00
Bussen avgår från Mullhyttan.
08.10
Bussen angör Sannabadet i Fjugesta.
08.40
Bussen stannar till på parkeringen vid Längbro kyrka. Här kan du ha din bil
stående över dagen.
10.00
Bussen stannar till vid Anundshög utanför Västerås, där vi dricker förmiddagskaffe och hämtar upp passagerare.
10.20
11.05
11.15
12.15
13.30
14.30

Resan går vidare mot Sigtuna.
Vi anländer till medeltidsstaden Sigtuna.
Den första gruppen bekantar sig med Sigtuna museum. Den andra gruppen följer
med på visning runt i staden.
Grupperna växlar plats.
Lunchen avnjutes under bar himmel eller på Bistro & Café Valvet i Sigtuna.

15.10
16.00

Färden går vidare mot Wiks slott. I närheten av Lurbo bro inleder lokalkännare
guidningen längs vägen.
Bussen anländer till Wiks slott. Här ser vi oss om i lugn och ro på egen hand.
En kopp kaffe med dopp är väl aldrig fel!

16.30
17.05
18.30
19.00
19.15

Bussen vänder hemåt igen.
Bussen angör parkeringen vid Anundshög för avstigning.
Bussen ankommer parkeringen vid Längbro kyrka.
Bussen kommer fram till Sannabadet i Fjugesta.
Målgången sker i Mullhyttan.

Här är ”riddarborgen” Wiks slott. Bilden är hämtad från Internet.

