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Natur- och kulturvandring vid Wenngarn och Sigtuna 

 

Hittaut har tidigare varit mycket populära utflykter för våra medlemmar i SPF Seniorerna Håbo 

och gärna tillsammans med en hel del kultur. Det blev även så under vår majvandring 2021.  

Vi träffades en skön förmiddag vid parkeringen nära Wenngarns slott. Indelning i grupper om 8 

per grupp gick snabbt och tanken var att alla grupper skulle få höra historian om slottet, både om 

då så väl som nu.  

Vi hann inte mer än stanna förrän 

en ”gosse” med mycken 

kamerautrustning kom springandes 

och menade att vi inte hade något 

här att göra, en filminspelning 

pågick! Nåväl, Elisabeth kunde i 

vilket fall berätta en hel del om 

slottet, dess uppgång och fall samt 

att det nu har ”återuppstått” som 

ett slott vilket normalt är tillgängligt 

för besök och dessutom har ett bra 

fik när inte pandemin sätter stopp. 

Det finns tio stolpar i Wenngarn och alla är gröna, det vill säga tämligen lätta att hitta. Tyvärr var 

en stolpe låst på grund av filminspelningen. En annan gång kanske? 
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Tror alla var vid gott humör när vi hämtade våra fordon för att åka vidare till Sigtuna. Många 

hade fått en Hittaut-karta redan i Wenngarn som också täcker Sigtuna och andra använde den 

förträffliga Hittaut-appen i sina smarta telefoner. Prova gärna den! Några som inte fick kartan 

gjorde första stoppet vid turistbyrån i Sigtuna för att få ett fräscht underlag för utforskningen av 

Sigtuna. 

 

Många fina och kanske lite obekanta ställen fann vi under vårt sökande av de så kallade 

checkpoints (stolpar som jag säger) i Sigtuna men några bekanta ställen hittade vi också! 



 
 
 

 
SPF Seniorerna Håbo, Skeppsvägen 20, 746 32 Bålsta  Sida 3 (4) 
Tel 0171-557 47, spfhabo@spant.se, www.spfseniorerna.se/habo, Org.nr. 817001-1079 
 

 

2021-06-22 

Innan vi lämnade Wenngarn hade vi 

bestämt att vårt eftermiddagsfika skulle 

intas vid klocktornet där stolpe 49 finns. 

Tror det eller ej men alla hittade hit, 

även de som inte var så intresserade av 

Hittaut men kanske mer av kulturen. 

De flesta fick höra historien om 

klocktornet och Börje berättade 

inlevelsefullt om de fina framträdande 

sextiotalets stjärnor hade gjort vid det 

som kanske kan kallas folkets park på 

denna höjd. I vilket fall var det en 

underbar utsikt från tornet. 

Det mer än 300 år gamla klocktornet 

brann ned i juni 2016 men med idogt 

arbete har den återuppbyggds så att 

den återigen kan ringa åtminstone två 

gånger om dagen, klockan tio och 

klockan 16 till alla sigtunabors nöje. 

Efter välbehövlig vila fortsatt många 

att vandra vidare i Sigtuna för att 

bland annat besöka några fina 

kyrkoruiner och kanske inta en glass 

vid ångbåtsbryggan.  
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En fin utflykt började att ta slut och vi tackade alla som följt med oss på en spännande vandring i 

både nutid så väl som i dåtid. 

Elisabeth Andersson, Kent Magnusson samt vissa foton av Rolf Adolfsson 

Kulturarrangemang i samarbete med  


