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Fornsigtuna - Övrigt 
------------- 
Hallström - Janse   polemik   Hallströma bevis,   Det hedniska Sigtuna  UFT 22-24    
sid 9. Efter en säsongs grävning (avbruten på grund av kyla) anser sig Hallström inte kunna stödja 
Friesen, Janse: SIGTUNA VAR HEDNISKT från början. Gravarna dateras till 900-talet senare 
hälft/1000-ta "äldsta Sigtuna som uteslutande hedniskt, varvid dock gravfälten tillvidare utgöra MITT 
ENDA BEVIS".  OBS. RUBRIKEN är tendentiös. ego: han hade framgång - jfr Douglas 1978 
 
Tilesundsbron   Upplands-lagen   broar på gräns   UFT 22-24    
Upplands-lagen nämner 4 broar som skall underhållas av flera härader: Stockholms bro, Örsunds bro, 
Östens bro, Pileaesundz bro. Broholmen, Aschanéus bro, låg INOM häradet. Han säger också att den 
skulle underhållas av Håbo härad. 
 
Hornberg    Haborgs fjärd         
De två vattnen på var sin sida om Sigtuna kallas enligt Hornberg för Garnsviken och HABORGS 
FJÄRD.  
 
Namnformen   Sjötuna   tingsplats   Fornsigtuna    
Sigtuna, Saetuna med flera liknande namn betyder SJÖTUNA "anledning tro att ting hållits vid 
Signhildsberg, liksom vid Eneby backe = Tingsbacken, inte långt från Aska kvarn. 
 
Oden   Önsta(d)   Fornsigtuna     Fornsigtuna    
Oden kom till Norden ca 100 f.Kr. Templet = avgudahuset vid Signhildsberg skulle 'vara äldre än det 
som Yngve Frey - den tredje efter Odin, lät uppföra vid gamla Uppsala. Hornborg nämner att 
byggnadslämningar syns vid Fornsigtuna 
 
Håtuna slott   Sigtunas förstäder    Fornsigtuna    
Enligt Hornberg skulle Sigtuna ha sträckt sig ända till Håtuna slott, som egentligen varit kungsgården i 
staden.  
 
Salpetersjuderiet   Erik av Pommern   tegelbruk    
Salpetersjuderiet flyttades under Erik av Pommerns tid från östra till västra sidan. Det nedlades under 
Johan III:s tid Ett tegelbruk upphörde 1597 
Habor och Signhild   folkvisa      Hornberg   Fornsigtuna    
Hela folkvisan finns hos Hornberg. 62 verser.  
 
Aschaneus  kungsgårdens plats   ny tolkning    STENRESAN   ego/Aschanéus    
Discursus 
 
Bron över Broholmen   tolkning av Aschanéus   jfr Dahlgren o. ego/Aschanéus   Discursus    
Jag tolkar 'ifrå' som mellan. Mellan södra stadsvärnet (kedjan vid Skålgrund) och slottet ännu längre 
mot nordväst. Dahlgren får det till att slottet ÄNNU finns nordväst om bron, och att stadsvärnet då 
skulle ligga vid bron. 
 
Medeltida kungsgård   tegelrester   Fornsigtuna   ego       
Aschanéus uppgifter om tegelrester talar för att det funnits en medeltida anläggning! Men vi har endast 
funnit forntid !. Alltså måste den medeltida kungsgården ha legat i parken (höga fosfatvärden!) jfr 
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1299, då kung Birger befunnit sig i Fornsigtuna: "apud antiquam Sightoniam" 
 
Förstad   försvarsverk   Aschanéus   Aschanéus, Martin   Discursus    
På Aschanéus tid hette Fornsigtuna Försiggtuna, Fodersiggtuna. efter gammalt skulle här "FörrStaden" 
ha varit. Han uppfattar platsen också som en förstad, ett stadsvärn, således ett led försvarsverket 
 
Åke Skeppare   .Fornsigtuna   Habors fjärd   Signes borg       
En liten bok om en gammal stad 
Talar ganska mycket om Fornsigtuna:  
Oden, offerhus,   
Alexander III 1170-talet,  
"Mycket talar för att Fornsigtuna låg vid SIGNHILDSBERG, en gång mark under KUNGSGÅRDEN I 
HÅTUNA.  
"HABORS FJÄRD"?  
SIC: STENSÄTTNINGEN SIGNES BORG.  
Använder inte ordet RYSSAR 1187: ester, rutener, karelare ELLER VILKA DET NU VAR.  
SIGTUNASTIFTELSEN från 1915 Manfred Björkquist. LITTERATURHÄNVISNINGAR. 
 
Signhilds kulle   kvarn   vårdkase   Berefelt, Gunnar   Bilder från en Mälarfärd 1688    
Bengt O H påpekade att Gripenheilms bild (1688) visar en kvarn på Signhilds kulle. Kartan 1715 
placerar dock kvarnen på stora husgrundsterrassen. Förkl till 6-8 kantiga grunden på Signhilds kulle. 
Berefelt tror att det är en vårdkase som placerats på Signhilds kulle under krigsåren. Att kvarnen då 
flyttats. 
 
Friesen, Otto von  Sigtuna = namnet av  siga,   isländskt ord     Om stadens Sigtunas ålder    
Enl. glossarium är siga ett isländskt ord. Det betyder sjunka: sjunka ner på knä o d. Vet ej var David 
har fått betydelsen sakta flytande vatten från. 88-05-14 fann jag det hos Friesen s.55. Nsv o Nno 
dialektalt ord.; OBS även betydelsen rinna, glida sakta. Som strömmen förbi Signhildsberg. 
 
Snorre / Hildebrand   Konungaboken  Habors svala häst   den kalla hästen       
Habors kalla häst är omnämnd i Ynglingasagan:22. "HONOM SOM VID TÖR TÄMJA SKULLE 
SIGNYS MAKES SVALA HÄST". FOTNOTEN: "Tören, Agnefit och Stocksund förekommer inte i 
Tjodulfs vers; VARIFRÅN SNORRE FÅTT DEM VET MAN INTE. 
 
Habor-Hagbard   sjökonung   fotnot    
Försigtuna/Fornsigtu   Alexander IV:s bulla   Styffe SUU:344   Styffe,  Carl Gustaf   Skandinavien 
under unionstiden   Styffe SUU:344 fotnot: Det gamla hedniska SIGTUNA låg 1/4 mil därifrån, på 
andra sidan vattnet vid Signilsberg, Hvilket ända till slutet af 17:e seklet hetter Försigtuna och förut 
Fornsigtuna Uttryckligen omtalas detta ställe i Olof den heliges Saga och i en Alexander IV:s bulla 
(1255-1261), som ålägger konungen att återställa Fornsigtuna till ärkebiskopen. SD I: 709. Jfr 
Alexander III 
 
Friesen, Otto von    Forn-sigtuna   första gången nämnt     Om staden Sigtunas ålder, uppkomst    
Första gången namnet Forn-sigtuna finns i källor är Alexanders brev till Knut Eriksson att återställa 
byarna (villas) "Strom, fornesitune & Guazbro som biskops-stolen innehaft, innan den flyttades till 
annan plats"; SD I nr 852. Jfr Alexander IV:s bulla (1255-1261) i samma ärende. Kungen hade 
tydligen inte återlämnat dem. Troligen hade kyrkan fått andra Uppsala öd-gårdar i utbyte. 
 
Oden och Fornsigtuna   tradition i Uppland   förklaring   En förklaring till varför Snorre placerade 
Odens bosättning i Fornsigtuna: gammal uppländsk tradition. Namnet Sigtuna förknippades med 
Odens noanamn med förleden Sig- Uppenbarligen hade Snorre detaljerade upplysningar om 
Uppländska förhållanden, trots att han aldrig var här: BRYGGORNA, (kastalen vid Stäk/Stock-sundet. 
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ODENS BOSÄTTNING. 
 
Friesen,Otto von   besökt Signhildsberg   1921-10-09    
Otto von Friesen besökte Signhildsberg 1921-10-09.Slingrande trädgårdsgångar på toppen av högen. 
Han såg höjden med avsatser norrut, där man skulle ha funnit tegelrester 
 
Siktonia vetus   Valdemar-Erik   1315      
Siktonia vetus nämns vid en egendomsfördelning mellan Erik och Valdemar 1315. SD III nr 2032 (p. 
228). I samma brev nämns också Frötuna (Frötunum) och Norränge (Norgungi) 
 
foor sictuna   jordebok KA Uppland   1541 nr 5    
G I:s jordebok KA(Kammar-ark) Uppland 1541 nr 5 (Benct Nielssons Rekenskap offuer Broo Herede, 
Håbo herede etc) opagin. delen fol. 7 v.)."Item wthi szama herede äre 2 Konungz byiar Ligiandis wthi 
håtuna socknn benempde foor sictuna och Norringe och Liggia for 4 mark Landh Jordh, och äre 4 
granna vthi huar by och Renta Årligann Thenne Effternne parttzeler" 
 
fodersictuna   jordeböcker      KA Uppland 1551 nr 15 I-II p. 34 (=Sven Nilssons jordebok för 
Stäkets län) "Kroneby forsictuna äre 4 bönnder Renthen årliga.." KA Uppland 1567 nr 3 David 
Karlssins jordebok för Håbo) "Håtuna socken .. . Michill y fodersictuna. p 27: CronoGodtz ... Foder 
Sictuna enn Cronoby, besittia 4 Bönder". 1600 nr 4 p.49 (Lars Jonssons räkenskapsbok Lagund, Håbo, 
Erlinghundrad) "nemd försigtuna besittia 4 bönd" 
 
kronogods, kronoby   hela (?) tiden          
Fornsigtuna tycks ha varit kronogods hela tiden utom den korta tid som domkyrkan låg i Sigtuna. Från 
1170-talet till 1627, då det första gången förlänas (Thurn). Friesen undrar om det inte varit kronogods 
även före kristna tiden? Detta har utgrävningarna visat. 
 
Fornsigtuna-Husaby   Olov Skötkonung   skänker t kyrka    
Det är troligen Olov Skötkonung som skänker Fornsigtuna till kyrkan. Han gjorde så med Husaby, där 
han döptes. När ärkebiskopen flyttade till Uppsala fick kyrkan antagligen annan mark i utbyte. Det var 
ganska lätt att ge bort Fornsigtuna, Håtuna kungsgård låg ju granne, så kungen hade i alla fall nära. 
 
Sigtunamynten   första myntningen   1016    
Mynten har till kommit 1016 (eller tidigare) Olov Skötkonung och hans efterföljare och son Anund 
Jakob. SIHT, STVNE, SI, SIH, SIT, SIHTVN. 
 
tvivel(?)   inga tvivel   1978, EJ glömt   
von Friesen säger: Det är sålunda höjt över varje tvivel att Forn-sigtuna varit namnet på ett jordagods, 
som är identiskt med Signhildsberg. Marietta Douglas: Medeltidsstaden 6, 1978. OBS. I slutet nämner 
hon Fornsigtuna. sid 64-65 
 
Namnet Signhild   högen ej i Rannsakningarna      Signhilds hög. 
1. Namnet Signhild kan ha uppkommet vid omtolkning av ett traditionsnamn på högen: Friesen 
hänvisar till flera vanliga runstensnamn på 'Sig' i Uppland: Sigharshögher, Sighmarshöger, 
Sighniutshöger, Sighniutr. 
2. Märkligt att högen inte är omnämnd i Rannsakningarna 
 
Ahnlund, Nils  Stockholms historia Birka   portus, hamn   frisisk,  faktori          
Birka blir aldrig kallat stad i Ansgarslegenden, endast portus = hamn. Bestridd uppfattning att Birka 
anlades som frisiskt faktori på svensk mark. 
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Rannsakningarna   Forsigtuna   Sigers hus   Befallningsmännen    
Rannsakningar efter antikviteter 
 
Rannsakningarna   Forsichtuna   Signelin Buur   Prästerna   Rannsakningar efter antikviteter    
Widh een by heter Forsichtuna een - 4.dels Mill ifrån Sichtuna ståår wijdh wägen utj een bäck, vtmedh 
een kiella, een vprättat Steen, om 6 eller 7 qwarter högh, medh linier och bookstäfwer, och säies det 
Konungz Sonen Habor skall deer wara begrafwen. Wijdh samma by, säies, dedh Singelin skall i sin 
Buur hafwa sigh förbränt, der dee gambla wåningar wijdh samma plas ähn nu synas. 
 
Eklund, Karl Johan   Bevarande. och förnyelseplan   Mariakyrkan   klostret   rådhuset    
Mariakyrkan var den första byggnaden i tegel i Mälardalen. Det största byggnadsföretaget genom 
tiderna, på 1230-talet. Märklig relik: en bit av kristi kors. Dominikanerkonvent. Nuvarande rådhuset 
färdigt 1744. 1600-tals kartan visar på ett annat rådhus på platsen. 
 
Befolkningstal   Edlings stadsplan   Sigtunastiftelsen   År 1900 var innevånarantalet 568.  
1950 = 1636.  
Emil Edlings stadsplan från 1878 skulle lägga ut gatorna mer rätlinjigt. Folkopinion mot Edling. Se 
hans villa ovanför S:t Lars ruin.  
Sigtunastiftelsen och Sigtunaskolan anlitade arkitekten John Åkerlund.  
Stadshotellet och Turisthotellet anlades i början av 1900-talet: stadens kulturhistoriska och 
miljömässiga värden började uppmärksammas. 
 
Tesch, Sten   Bevarande. och förnyelseplan    kulturlager   begreppet stad   ,  
Finns inga skriftliga belägg för att Olof Skötkonung anlagt Sigtuna. 3,5 m tjockt kulturlager. Lagren 
ligger som bladen i en bok. Arkeologerna river ut bladen vid sina undersökningar. Begreppet stad: 
tätort OCH handel, hantverk. Vattenledningsgrävningen 1925 är en mycket viktig källa till kunskap.  
Kyrkolundens betongplatta är skadlig: uttorkning och allt ruttnar, även metaller förstörs 
 
forskningsprojekt      
På lång tid har ingen aktiv Sigtunaforskning bedrivits. Forskningsprojekt har nu tillkommit. Det fanns 
inte en mängd bryggor vid gränderna under 1100-talet, som Floderus hävdat i sin bild (STF 1942) 
 
Sigtunagrävn. 1988   rekonstruktion   ålder,950-1000    
 
Brönsted,  Johannes   Fornsigtuna-centrum   expansion:700-talet   äldsta kungadömet   
Vikingarna hemma och i härnad    
s 17-18. Brönsted - utlänning- framhåller Svea rikes stora betydelse före vikingatiden. Detta är 
synnerligen matnyttigt för framställningen av Fornsigtunas roll. Kraftlinjer har utstrålat från Uppland 
till både Finland (Baltikum) och Norge. Obs fyndplatsen i Lettland med anknytning till Mellansverige. 
Svenska kungadömet är äldst i Norden. Expansionen på 700-talet tyder på avsevärd styrka. 
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