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Besök på Wenngarns Slott och Sigtunastiftelsen 

En vacker höstdag 26 okt samlades 27 

medlemmar för en dagsresa till Sigtuna 

för att där besöka Wenngarns Slott och 

Sigtunstiftelsen. Vi började med kaffe 

och bulle i Wenngarns Slottskafé och 

därefter tog vår guide Peter hand om 

oss för en timmes rundvandring och 

visning av slottet som har en lång 

historia tillbaka i tiden. 

  

 

Det finns dokumentation från skiftet Vikingatiden/Medeltiden och många kända 

kungligheter och andra kända personer har bott och levt på slottet med omgivningar. 

Peter har mycket stora kunskaper om platsen, personer och händelser som utspelat 

sig genom århundradena. Det gavs även tid för egna studier av slottet med 

omgivningar. 
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När klockan började närma sig lunch fortsatte resan mot Sigtunastiftelsens anläggning 
belägen strax väster om centrala Sigtuna. Besöket började med en utsökt buffélunch i 
en fantastisk miljö.  

 

Efter lunch tog vår guide Sophia hand om oss i kapellet där hon berättade historien om 
anläggningen som började för 100 år sedan. Det var den kände biskopen Manfred 
Björkquist som grundade stiftelsen och efterhand med stöd av ärkebiskopen Nathan 
Söderblom.  

 

Vid dess invigning 1917 sade Manfred Björkquist att stiftelsen skulle vara "en borg, ett 
hem, en skola och en helgedom". Idag är anläggningen hotell och konferens-
anläggning men även en plats för författare att använda som ett ställe att skriva.  

 

Salong i Sigtunastiftelsen 
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Flera kända författare har genom åren vistats här och skrivit sina böcker bl.a. Sven 
Stolpe, Ylva Eggehorn och Lars Widding. Stiftelsens ordförande idag är tidigare 
biskopen Caroline Crook. Sigtunastiftelsen har ett av Sveriges största privata bibliotek 
och klipparkiv. I denna unika kulturmiljö ryms 150 000 böcker och mellan 4 och 5 
miljoner tidningsartiklar från hela 1900-talet. 

Efter en intressant dag med många nya intryck och historiska händelser i vårt 

närområde vände vi hemåt mot Bålsta. 

 

Text: Lennart Carlsson  

Interiörfoton: Gert Lidö 

Exteriörfoton: Hämtade från Internet 

 

  

Sigtunastiftelsens bibliotek 


