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Fornsigtuna – kronologiskt (grundmaterial för kapitlet i Fornsigtunaboken) 
Anteckningar från databasen \a-filer\a-forns.dbf (utskr 90-11-10) 
 
0098   Tacitus    svionerna,    
Germanerna. år 98. övers. Alf Önnerfors 1960. 
Svionernas samhällen följa nu; de ligga ute i själva oceanen. Förutom i män och i vapen ha de sin 
styrka i flottor. Skeppens form avviker från den vanliga i det hänseendet, att en spetsig stäv åt båda 
hållen bilder en framstam, som alltid är klar för landning. Segel föra de icke, ej heller anbringa de åror 
i rad vid sidorna. Årorna äro lösa, såsom brukligt är på vissa floder, och det går att flytta dem från den 
ena sidan till den andra efter lägets krav.  
- Hos dem hålles även rikedom i anseende; därför ar det blott en som härskar, och här utan några som 
helst inskränkningar: hans rätt att kräva lydnad är ovillkorlig. Vapnen bäras icke allmänt och ständigt 
som hos övriga germaner utan hållas inlåsta under bevakning, som för övrigt skötes av en träl. 
Förklaringen härtill är den, att oceanen hindrar plötsliga fientliga anfall och vidare att beväpnade män 
som gå sysslolösa lätt slå över i självsvåld. Det ligger förvisso också i konungens intresse att inte sätta 
vare sig ädling eller en friboren, nej, inte ens en frigiven träl som uppsyningsman över vapnen. 
 
0098  Tacitus   svearnas makt     
Geijer, Erik  Gustaf   Svea rikes  
Erik Gustaf Geijer. Svea rikes häfder, 4:251 
Geijer framhåller att Tacitus redan i Germanerna kände till svearnas makt. Asarna borde således ha 
inflyttat hit långt tidigare. 
 
0098  Odens invandring   enl Tacitus, Germania     
Geijer   Svenska folkets historia 
Geijer hänvisar till Tacitus' Germanerna: 
"Redan Tacitus hade hört, att i det nordliga Germanien en vandrande hjelte från forntiden dyrkades, 
hvilken han dock efter vanligheten benämner med ett romerskt namn. 
Fotnot. Ulysses: 'interpretatione Romana', såsom han sjelf på annat ställe uttrycker sig i frågan om 
benämningen af Germaniens gudar." 
ego: Vid läsning av Tacitus (Persson s 167, 198) kan jag inte finna att Tacitus verkligen menade 
Norden, endast Germanien och trakterna kring Rehn. 
 
1016  Sigtunamynten   äldsta källor     
Friesen, Otto von   Om staden Sigtunas ålder   
Sigtunamynt från 1016 för oss längre tillbaka än de äldsta kända skaldedikterna. 
Sigtuna har varit en betydande ort vid denna tid.  
 
1040-talet  Isländska skalder   dikter - Isländska skalder  
Arnor Jarlaskald (1047): 
'tills med förlig stormvind Sigtuna nåddes omsider.' 
= 'vassa vindar förde onjugge hövdingen till Sigtuna'(v.Friesen). Tjodolf Arnorson (1045 ca). 
'men ej förrän Sigtuna nåddes, det randiga seglet sänktes.' 
= 'fingo först i Sigtuna bärga det randiga seglet'.  
Valgard:  
  'Sigtuna såg du, när sjögången lättat' 
='när sjögången lättade, såg du Sigtuna. 
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1060-tal   Birka   hamnens beskrivning  
Adam av Bremen   Hamburgerstiftet och dess biskopar  
ego:  
Man kan fundera över likheten mellan Fornsigtunas hamn och Adams beskrivning av Birkas hamn. 
 
Här bildar en vik av det hav som kallas det barbariska en hamn, som vetter mot norr och som är 
välkommen för de vilda folk som bor spridda runt detta hav, men som är mycket riskabel för dem som 
är oförsiktiga och obekanta med nejden.  
Ty invånarna i Birka hemsöks ofta av angrepp från de i trakten talrika sjörövarna, och då de inte kan 
stå dessa emot med vapenmakt, försöker de att med list bedra sina fiender.  
    De har blockerat havsviken på en sträcka av över hundra stadier genom osynliga stenmassor och 
gjort infarten riskfylld lika mycket för sina egna män som för rövarna. Emedan denna ankarplats är 
den säkraste i svionernas kustområden, brukar alla skepp,  tillhöriga daner och nordmän såväl slaver 
samlas där regelmässigt i och för olika nödvändiga affärer.  
 
1060-tal    Adam av Bremen   citat  
Adam av Bremen:IV:25. Jag skall nu ge en kort beskrivning av sveonernas land eller Sverige: I 
väster(söder! se kommentar .s 319) innefattar det götarna och samhället Skara, i norr(väster) 
värmlänningarna med skridfinnarna, som styrs från Hälsingland, i söder(öster) det förut omtalade 
baltiska havet i hela dess längd. 
Där ligger det stora samhället SIGTUNA. 
 
IV:29. ... samhället SIGTUNA, som ligger på en dagsresas avstånd från Uppsala. ... från danernas 
Skåne kan man segla på fem dagar  till SIGTUNA eller Birka. Skolie:126. Man kan segla från 
danernas Skåne till Birka på fem dagar. På samma sätt tar det fem dagar att segla från Birka till 
Ryssland. 
 
IV:26. Detta folk har ett berömt tempel som kallas Uppsala, beläget inte långt från samhället 
SIGTUNA.  
 
IV:29. ... upprättade han för honom ett biskopssäte i samhället   SIGTUNA, som ligger på en enda 
dagsresas avstånd från Uppsala. 
 
IV:30. Adalvard kom alltså till Sverige glödande av iver att predika evangelium, och på kort tid 
omvände han alla invånarna i SIGTUNA och dess omnejd till kristendomen.  
Skolie 136: När Adalvard den yngre vid denna tid kom till Götaland, fann han sin namne vara sjuk. 
Fylld av sorg ordnade han med dennas begravning och skyndade sedan till SIGTUNA. 
 
Peringskiölds översättning 1718:  
IV:25 ...,ther är then store staden SIGTUNA.  
IV:26. ... en härlig kyrkia, som Upsala kallas, och ligger icke   långt ifrån Staden SIGTUNA eller 
Birka.  
IV:29. ... satte han sig neder vti SIGTUNA stad, som är belägen   en dagsresa ifrån Upsala. 
IV:29. ... ifrån Skåne vti Danmark, kan man på femte dagen komma fram til SIGTUNA eller Birka, ty 
the äro eij långt aflägsne från hwar annan.  
IV:... och omwände alla som woro vti SIGTUNA, samt the som ther   omkring bodde, ...  
Skolie 142. Oss är berättat af någre Biskop Adalvardi följeslagare, at när han kom till SIGTUNA, och 
ther allenast höll Mässa, blefwo honom therföre siuttio mark ... 
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1140-talet ?  Odens invandring, ej omnämnd av Frode   Historia Norwegiae    
1140-talet? - Are Frode - Odens invandring 
Det är Snorre som framför historien om Odens invandring till Norden. Oden skulle vara stamfader för 
svearnas kungaätt. 
- Are frode säger ingenting i Historia Norwegiae.  
  hans Islänningabok skrevs före 1148. 
- Saxo säger inte heller något. 
Enligt dem bägge var Yngve stamfader för kungaätten. 
- deras ättlingar kallades ju också "ynglingar" 
 
1174,76 el 78   Alexander III (IV?)    
I påvebrevet från Alexander III (?) uppmanas konung Knut Eriksson att återlämna till ärkebiskopen bl 
a fornesitune, som biskopsstolen innehaft innan den flyttades till annan plats. Kungen följde tydligen 
inte påvens uppmaning eftersom Fornsigtuna (Siktonia vetus) är omnämnt 1315 vid en 
egendomsfördelning mellan hertigarna Erik och Valdemar. 
 
1220 ca    Snorres Edda av Collinder  
Uppgifterna om Sigtuna lämnas i Snorres Edda, i Heimskringla och i Olov den heliges saga. Enligt 
Hildebrand. 
- Snorres Edda Prologen 5:  
Sedan for han norrut till det landet som nu heter Svitjod  ... Odin tyckte att där var fagra slätter och god 
jordmån, och han valde sig en borgstad, som nu heter SIGTUNA. 
 
- Ynglingasagan/Heimskringla 5:  
Odin tog sig bostad vid Lagen (Mälaren), der som det nu kallas Fornsigtuna, der han gjorde ett stort 
hof och blot efter Äsernas sedvänja.  Han tillegnade sig ett vidsträckt land, som han kallade 
SIGTUNA.... Odin stiftade lagar i sitt land, som förut gällt hos Äserna. 
 
- Olov den heliges saga: 
Olof for ända upp till SIGTUNA och låg vid Fornsigtuna. Svearne säga, att der ligga ännu de 
stenhögar, som Olof lät uppföra under sina bryggändar. Just denna uppgift framhålls av Otto von 
Friesen som ett indicium på att berättelsen om Olov den heliges besök i Uppland bevarats i 
folktraditionen. 
Sigtuna skulle enligt Snorre ha varit vår första huvudstad, som under Yngve-Frey avlöstes av Uppsala. 
 
1299-11-15   Birger Magnusson   Friesen, Otto von   Om Sigtunas ålder och uppkomst    
1299-11-15 - Friesen, Otto von - donationsbrevet 
Konung Birgers donationsbrev från 15/11 1299 "apud antiquam Sightoniam" (Friesen sid 50)  
 
1460-talet   Olai, Ericus     Friesen, Otto von    
1460-talet - Friesen - Olai, Ericus - konung Sigge 
Ericus Olai (d.1486), Chronica regni Gothorum, senare delen av 
1460-talet. Professor i Uppsala 1477 
Sivardus, den femte kungen över svearna. 
Sigtuna skulle uppkommet efter den förkortade formen Sigge 
(Sivardus) 
 
1554  Johannes Magnus   Historia de omnibus Gothorum  
I Historia de omnibus Gothorum etc framför Johannes Magnus åsikten att Sigtuna var grundat av 
Siggo, den femte kungen i landet, vilken var Noaks sonsons son och Magogs sonson. 
Siggo dog år 412 efter syndafloden. 
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1611   Messenius, Johannes   Sveopentaprotopolis  
1611 - Messenius - Sveopentaprotopolis - Habor och Signhild 
Johannes Messenius beskriver ironiskt Sigtunas förfall sålunda: Ty bör Sigtunaboar medh fliith sigh 
achta, at icke förbenämnde Kyrckior medh theras fall ihiälslå theras Suggor och Kohr, som ther 
dageligen hålla sijn Mässa.  
 
Ur Sveopentaprotopolis som berättar om de 5 äldsta städerna i Sverige: Uppsala, Sigtuna, Skara, Birka 
och Stockholm. 
Vbsalia, Sigtonia, Scara, Birka, Stockholmia. 
 
I sägnen om Habor och Signhild. förlägger han händelsen till Fornsigtuna: "then wäl kunnoga Habors 
Slätth, som ligger hardt widh Sigtuna"   
"widh en Byy öfwer siön, i Håtuna sokn, som kallas Föresigtuna, ther fordom konungszgården legat 
hafwer" 
"Ja, migh är nyys aff troowärdige menniskjor berättat, at en Bonde för fåå åhr, på samma Slätth, som 
ligger uth medh Mälaren, hafwer uppgraefwit aff jordenne en Galgestock, på hwilken Habor, widh wår 
Saligheets åhr 222 bleff uphängder, och honom mången wijsat, Och gifwer thet icke lijten troo til min 
mening, att aldeles gijnt emoot förbenämnde Slätth hafwer warit konungzgården, ther Habor blef 
förrådd, gripin, och dömd til döda, twärt öfwer Åån til at upphängias" 
 
1612   Aschanéus, Martin   Sigtuna och Norrsunda    
Ur Martin Aschanéus Sigtuna och Norrsunda: 
"Wijdare wäster thär ifrå haf'r Slottet Ståndett, på en högländ stadh någott ifrå Siön å Landzvdden, ther 
vthan före en waker wijk och en liten Holma norrvtt ifrå Slottet Försiggtuna på Hathinalandett, Geent 
emott Habor Slätta (så kallaz ähn idagh) på Sigtunalandet, på en landz bergz vdd, Ther Habor säges 
wara rättader. Till huilchett wärn eller hwss Synes skamphelun ähn,både til Siälfue Slottet och thetz 
murar, till Borggården Synes lijknelse i fyrekant wijss långzeffter fra(m)man for husett, then platze(n) 
är högre ähn sielfue plane(n), som omkring är, icke många åår Sädan Syntes ett Stycket af 
Sträckemuren, wallen war fallen ther ifrå.(.) Ingånge(n) å för'de Borghgårdz platz vpått Synes och, 
Ther porten warit haf'r på huilchen platz nu itt Stycke åker är, och medh smärre och Större gran och 
Enebuska vppå och omkring wäxte. Nedenföre mott Siön, Synes någre Stoore högar och Stenrösor 
östernorr af för'de Borggårdz platz, både gråå och Tegellsten.(,) vthi en Diup grop ell(e)r däld, haf'r 
Syntz, icke länge säden, heela källarhualf(u)et vnder Samma högar, vidt begrijpitt, Skoge(n) begynner 
flux wäxa ther opå, andre gamle Männ hördtt haf'r i Thenna bygden och provincien, Som af min 
fadermoder, huilche(n) war hundrade och Tiugu åår, afsompnade förledne 1607. 3 (Novem)bris in 
Håglunda i herrano(m), efter sijne föräldrar berättade, N'n Att wid för'de Försigtuna haf'r Stått 
FörrStaden til Sigtuna, Och ther af kallaz försigtuna, på thenna Sijdo västra, för Stadzwärn, Thet och 
icke Synes mykit olijcht wara: Så Trånboda vid 2 landzvtlöper och åår, som för'tt är, haf'r warit 
emella(n) Förstaden och Slottet och wästra Stoore broona öf'r Siön, frå Aske höijar, som sagt är." 
 
1612   Aschanéus   Habor och Signhild    
Aschanéus antyder att sagan om Habor och Signhild var knuten till gården.  
 
1612   Messenius, Johannes   dramatisering, Signill  
Johannes Messenius drama om Signil (ett av fyra dramer om svenska historia) uppfördes år 1612 på 
Stockholms slott vid bröllopsfesten för hertig Johan av Östergötland (en snart avliden son och 
tronföljare till Johan III) och Karl IX:s dotter Maria Elisabet. Bägge döda 1618. 
 
1667-84   Rannsakningarna   Forsichtuna  
"Vthi Forsigtuna Giälle finnes een borggårdh medh håhl muhr omkringh och Kiellare uthi, Som 
förmenes hafwa warit Konungh Sigers hwss Eller Signels Buur. Widh een by heter Forsichtuna .... 
säies det Konungz Sonen Habor skall deer wara begrafwen. Wijdh samma by, säies, dedh Signhelin 
skall i sin Buur hafwa sigh förbränt, der och dee gambla wåningar wijd samma plas ähn synas." 
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1672   Verelius, Olaus   Hervararsagan, noter    
Olaus Verelius anser på 1660-talet att Sigtunas förflyttning från Signhildsberg/Fornsigtuna till sin 
nuvarande plats beror på att folket skulle skyddas mot hedniska minnen och bruk, kanske också på 
grund av att Sigtuna förstörts av fiender. 
 
1678   Signhildsberg -namnet    Sandström, J   Svenska slott och herresäten      
Enligt landsantikvarien J Sandström (se Ernst Malmberg) skulle namnet Signhildsberg första gången 
finnas i kyrkböcker år 1678. 
 
1679   Åkeshov - Åkesudd   annat namn på Signhildsberg    
Frödin, Johan   Uppländska. betes- och slåttermarker   
Johan Frödin hänvisar, i boken Uppländska betes och slåttermarker i gamla tider, till Håbo dombok för 
1679 då Signhildsberg skulle ha hetat Åkeshov och/eller Åkesudd. Han har de olika beteckningar på 
två olika ställen. 
- I löptexten heter det:  
"Baron Åke Rålamb på Åkeshov (Signilsberg)  hade förvärvat en del av Billby (Fornsigtuna) 
{parenteserna är författarens}, tagit ägor därstädes på andra sidan sjön till ängar, fäbodar 144 och 
beteshagar och begärde stadfästelse därpå (1679)" 
- I tabell i slutet av boken står det: 
"S:t Olofs & S:t Pers s:n (Sigtuna). 
144. Fäbod | Signhildsberg (Åkesudd) (i Håbo härad) | Förut Billby bondgård, som kom under 
Signhildsberg först som torp och senare som fäbod. Håbo dombok år 1679. G.H." 
 
1687   Hadorph, Johan   Bjärköarätten  
Johan Hadorph var den förste som hävdade åsikten att borgarna i Birka flyttat till Fornsigtuna/Sigtuna 
när Olof den helige förstörde Birka i början av 1000-talet; Den nya staden byggdes på en utmark som 
bättre kunde försvaras mot landanfall. 
Almare-Stäket var ett bra skydd. 
1. Man byggde på den mark, där Oden först slagit sig ned, men på en udde i utmarken, som var bättre 
belägen än den gamla av Oden grundade borgen Fornsigtuna 
2. På krigsguden Odens mark trodde man sig få bättre skydd 
3. Sigtuna låg skyddat av det trånga sundet vid Stäket. 
 
1692-1718   Signhildsberg -namnet   Palmskiöldska samlingen    
Malmberg, Ernst   Svenska slott och herresäten    
Anteckning i den Palmskiöldska samlingen (1692 - 1718): 
"For-Sigtuna, det är Forna Sigtuna, men blifwit för wid pass 30 åhr sedan aff öfwerstelöjtnanten Åke 
Rålamb kallat Signilsberg uthi anledning deraf att Signhil skal der låtit sig inbränna, hvarom kan läsas 
uthi Messenii Comedia om Signil" 
 
1710   Peringskiöld, J.   Monumenta Uplandica   
I slutet av Hervararsagan, som ej är komplett, finns följande ord (ej ordagrant citerade)  
'Tog då Olåf Riket in med våld, och med det flydde afgudaprästerna till Sigtuna och höllo sina 
blotoffer på en hög vid Signhildsberg. Men de blevo omsider också därifrån utkörda. 
 
1730-32   Wallin, Georg   Sigtuna stans et cadens  
Georg Wallin, bibliotekarie vid Uppsala universitet, sedermera biskop i Göteborg. Sigtuna stans et 
cadens, ak avh:r 1729-32. 
Wallin ansåg att (Forn) Sigtuna grundats av Oden. Han förlägger också dit sagan om Hjalmar och 
Ingeborg. Han påstår vidare att Ansgars kristna mission även ägt rum vid Sigtuna (ego: Fornsigtuna). 
De låg enl Adam mycket nära varandra. 
Det nya Sigtuna skulle enligt Wallin grundats gemensamt av Birkas och Fornsigtunas borgare, när 
bägge städerna förstörts av Olof den helige. 
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1747   Odens invandring   blir vida känd   Dahlin, Olof von   Svea Rikes Historia    
Genom Olof von Dahlins Svea Rikes Historia (1747) blev berättelsen om Oden bosättning vid 
Fornsigtuna vida känd. Han bygger sin berättelse på Snorre, men döper egenhändigt om honom till 
Sigge Fridulfsson, en skytisk hövding som utgav sig för att vara Oden. 
 
1750-12-1      Berg, Olaus   Odens hög   5 Historisk afhandling    
Olaus Er. Berg. 
Historisk afhandling, om ALMARESTÄK genom Utdrag af en Disputation, hållen i Upsala d.XV. 
December 1750. af Olaus Er. Berg. 
Med Mera i Samma Ämne 
OBS kan för närvarande inte finna platsen för belägget. 
 
1790   Odens invandring   skådespel   Leopold, Carl Gustav   Svea Rikes Historia    
Carl Gustaf af Leopold skrev sitt skådespel "Oden eller Asarnas invandring". 1790. Han använde 
Dahlin som källa. 
 
1823   Odens invandring   blev mycket känd   Fryxell,Anders    
Berättelser ur svenska historien   Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien I, 1823.  Genom hans 
populära historieverk som utkom i 46 delar fram till 1879, kompletterad av Otto Sjögren med 
ytterligare 3 delar, kom allmänhetens bild av Oden invandring att präglas ända in på 1900-talet. 
 
Första berättelsen. kap 2 
Vid pass 100 år före Kristi Födelse bodde i trakten nordost om svarta havet, ett folk, som kallades 
Asar; deras höfding hette Sigge Fridulfsson. Emedan nu Asarna ej fingo sitta i fred för Romarna, 
hvilka vid denna tiden bruto under sig alla riken rundt omkring, beslöt Sigge att vandra ut med sitt folk 
och söka sig ett nytt land längre upp i norr.  
    Asarna voro slugare och förmer i alla konster, än de öfriga nordiska folken vid den tiden. I 
synnerhet var Sigge mycket klok och vis. Han kände, att Oden var öfver alla nordländerna dyrkad som 
Gud. Derföre började han sin vandring med mycken prakt och ståt, sägande sig vara Oden, och sina 
höfdingar de andra Gudarna. Så genomtågade han flera länder; nemligen Ryssland, Saxen, Westfalen, 
insättande öfverallt sina söner till konungar.  
    I Danmark stannade han en tid på Fyen, och anlade der staden Odensee, som efter honom har sitt 
namn. Men då han fick veta, att uppe i Swerge voro stora bördiga trakter, lemnade han Danmark åt sin 
son Sköld, som på Seland byggde staden Leire med ett afguda-tempel, der deras efterkommande, som 
kallades Sköldungar, sedan regerade. Sjelf seglade Oden upp till Swerge.  
    Då var der en konung benämnd Gylfe, den förste kungen af Swerge, som historien nämner. Han 
mottog Oden med gudomlig vördnad och upplät sitt rike åt honom. Oden anlade då vid Mälaren en 
stad, som han efter sitt eget namn kallade Sigtuna. (Sigtuna betyder Sigges hem.) Der bodde han sjelf 
och inrättade ett afgudahus; men landet omkring skiftade han åt Asarnas höfdingar, hvilka med honom 
skulle förestå  offren och fälla domar, och kallades dessa för Diar, samt blefvo ansedda som Gudar; 
men af alla tycktes dock Oden förnämst. Han var en fager och högt ansenlig man, och då han satt i lag 
med sina vänner, hugnade sig alla af honom; men mot sina fiender var han grym och förfärlig.  
    Så väl talade han, att alla tyckte det ensamt vara sanning, som han sade. Han införde skaldekonsten i 
Norden och var den förste, som här nyttjade skrifkonsten. Hans bokstäfver kallades runor och inskuros 
i träd, och folket trodde, att han med dem öfvade trollkonster. Det berättas, att han också kunnat ett 
annat slags trolleri, kalladt Seid, så att han med orden förmådde släcka eld, stilla sjö och vända vind. 
Sjelf kunde han låta sin kropp ligga som död, och emedlertid for själen som fogel, fisk eller annat djur 
kring alla länder i hans ärender.  
    Han hade ock ett skepp, benämndt Skidbladner, hvilket kunde hopvikas som en släde och hade 
medvind vart han ville. (Härmed betecknas förmodligen, att han först i Norden nyttjat segel och 
förstått att kryssa i motvind). Men hans män foro fram i striden med mycken styrka och raseri, 
brukande inga skyddsvapen, hvarföre de kallades Ber-Serkar eller Brynjolösa, och en sådan framfart 
kallades Berserkagång.   



7    D:\A-filer-Word.doc\A-forns-Kronologiskt.doc    05-12-17      2001-06-08 

1832   Geijer, Birka   ej känt på Island   Geijer, Erik Gustaf   Svenska folkets historia 
Geijer hävdar att Birka inte kan ligga på Björkö; enligt de tillgängliga skriftliga källorna, Rimbert, 
Adam. Han tolkar beskrivningen som 'bredvid Sigtuna'  
"en Sveriges rikes hamn" 
"en by, hvarest funnos rika köpmän, öfverflöd på alla slags egodelar och många skatter" 
 
1847   Wistrand, A.H.   Sigtuna, det forna    
Wistrand anser på 1800-talet att Oden slog sig ner vid Signhildsberg, och att det var kristna 
missionärer som anlagt det nuvarande Sigtuna. 
 
1858   Hornberg   Forn-sigtuna jemte ... 
 Hornberg anser att hedningarna stannade kvar i Fornsigtuna, medan de kristna bosatte sig i Sigtuna 
 
1861   Dybeck, Richard   gravhög, skadad    
Friesen, Otto von   Om Sigtunas ålder och uppkomst    
Richard Dybeck rapporterar 1861, ATA, om en skadad gravhög söder om gården, vid en källa. 
ego: Habors källa (?) nära Habors vret. 
 
1890-talet   Hildebrand, Hans   Ant. Tidskr 15:2   
Hans Hildebrand sade på 1890-talet att överflyttningen från Fornsigtuna till Sigtuna ej skedde förrän 
efter 1187, då ryska/baltiska vikingar härjade i Mälaren. Det skulle alltså ha varit Fornsigtuna som 
ryssarna förstörde. 
 
1898   Eckhoff, Emil     Svenska. fornminnesföreningens Tidtskrift  
Emil Eckhoff gick emot Hildebrand och påstod att kyrkorna i Sigtuna måste vara betydligt äldre än 
från slutet av 1100-talet 
 
1899   Odens invandring   dikten Folket,      ur Ett folk   Verner von Heidenstam,    
Folket, ur diktsamlingen Ett folk   Verner von Heidenstam skildrar Odens och asarnas invandring i 
dikten Folket, ur diktsamlingen Ett folk, 1899 
 
1905   Kjellberg, C.M.   Uppland. Land o folk   
Kjellberg tycker sig inte kunna klart utläsa Sigtunas placering ur Adams text. Han håller på att 
Fornsigtuna legat vid Signhildsberg och framhåller särskilt att ännu 1875 används namnet Fornsigtuna 
parallellt med Signhildsberg 
 
1911. 3:e uppl  Styffe,Carl Gustaf   Fornsigtuna, Skandinavien under unionstiden,1911 
Styffes text i 3:e upplagan av Skandinavien under unionstiden. 
Fotnot under Sigtuna, sid 344 
"Det gamla hedniska SIGTUNA låg 1/4 mil därifrån, på andra sidan vattnet, vid Signhildsberg, hvilket 
ända till slutet af 17:e seklet hette Försigtuna och förut Fornsigtuna. Uttryckligen omtalas detta ställe i 
Olof den heliges Saga och i en Alexander IV:s  (ego: OBS, Alexander III?) bulla (1255-1261) (ego: 
1170-talet!), som ålägger konungen att återställa Fornsigtuna 
till ärkebiskopen. Sv. Dipl., I: 709. 
 
1913 (1903?)  Odens invandring   ak. avh    Bernhard Sahlin,    
Några ord om Fröbild   Bernhard Sahlin, Några ord om Fröbild. I Opuscula archeologica Oscari 
Montelio septuagenario dicata ... Holmiae 1913. 
    Troligen avses detta verk när Gahrn på sid 13 hänvisar till ett vetenskapligt verk av samma författare 
från 1903. I litteraturförteckningen står emellertid det först nämnda. 
Sahlin talar om söder ifrån kommande germaner, med högre kultur, bl a runkonsten. 
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1916   Janse, Otto   Gamla svenska städer     
Janse ansåg att Sigtunas anläggande utgått från det forna Sigtuna, och att det anlagts för att bli en 
religiös (och ekonomisk) motvikt till Uppsala. Hit hade också Birkas invånare flyttat. 
 
1917   Olsen, Magnus   Sigtunir  Namn och bygd    
Magnus Olsen, Namn och Bygd 1917.  
Hänvisar till galliska segodunon = stark befästning 
 
1920   Palme, Olof   raljerar över ett Fornsigtuna vid Signhildsberg   
Olof Palme (död 1918) var den första som på allvar grep sig an med Sigtunaforskning. I 
Sigtunabeskrivningen från 1920 (utgiven postumt) säger han om Fornsigtuna/Signhildsberg.  
"Under 1000-talets förra hälft finna vi nämligen Sigtuna vara en betydande och blomstrande stad. Att 
detta Sigtuna låg på samma plats som den nuvarande staden, kan numera betraktas såsom säkert. 
Sägnerna om en äldre stad -'Fornsigtuna' - vid Signhildsberg torde definitivt vara lagda på hyllan bland 
kuriositeterna." 
 
1921-10-09   Friesen   Signhilds hög  Om Sigtunas ålder och uppkomst    
Otto von Friesen besökte Signhildsberg 1921-10-09. Han iakttog 'en större hög med planerad topp och 
slingrande trädgårdsgångar på toppen. Möjligen har högen av en tidigare ägare nivellerats och ordnats 
på antytt sätt. Norrut mot sjön är en höjd med avsatser ... ' 
 
1922-23 Friesen, Otto von    Hallström, Gustaf   Det hedniska Sigtuna   1922-23 UFT     
Gustaf Hallström nämner inte Fornsigtuna. Det hedniska Sigtuna ligger innanför det nuvarande 
Sigtuna.  
(ego: jfr hans inställning/uttalanden i brevväxlingen på ATA) 
 
1922-24 UFT    Friesen, Otto von   Om Sigtunas ålder och   Fornsigtuna    
1921 besökte Otto von Friesen Signhildsberg. Han talar om en hög med planerad topp och slingrande 
trädgårdsgångar på toppen. "Norrut mot sjön är en höjd med avsatser, där man vid grävning funnit 
rester av tegel. 
 
1923   Hildebrand, Emil   Sveriges historia mil    
Emil Hildebrand hävdar i Sveriges historia del II (s. 23) att Sigtuna flyttade till sin nuvarande plats i 
slutet av 1100-talet. 
 
1923-12-01   Alm, Rune   erbjudan om pengar   ATA    
Ingenjör Rune Alm, Äppelviken, har i brev den 1 dec 1923 erbjudit sig bekosta en undersökning av 
fornminnesområdet vid Signhildsberg. 
 
1923-12-23   Curman   tack till Rune Alm   ATA    
Curman i brev till Rune Alm (svag blåkopia) 
Tackar för erbjudande i brev av 1923-12-01 
(detta brev saknas i ATA) 
 
1924   Odens invandring     Wessén,Elias, Sverige hedna mytologi och fornhist   ak avh 
Elias Wessén ansluter sig till Sahlin, men är något försiktigare: 
"Från det gotiska riket vid Svarta havet utgår till de sambesläktade folken i nordväst ett mäktigt 
kulturinflytande, som bl a för runorna och Odenstron till Norden." 
Gahrn: ... "måste betecknas som minst sagt osäkra." 
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1924-01-17   Curman, Raä   erbjudan om pengar   ATA    
S. Curman i brev till Rune Alm. 
Curman har vid Akademiens senaste sammanträde framfört Rune Alms erbjudan om pengar till 
undersökning av fornsigtuna och Flasta mur. 
    Curman framför Akademiens tack "för sålunda ådagalagd offervillighet och visat berömvärt 
initiativ. Akademien inser tillfullo nödvändigheten av alla goda krafters samverkan därest de 
mångskiftande viktiga arbetsuppgifter på svenska fornforskningens område, som alltjämt återstå, inom 
rimlig tid skola vinna sin lösning". 
 Se dokument i g9 
 
1924-05-21   Rune Alm   Alm ger upp   ATA    
Rune Alm i brev till T.J. Arne 
(obs. brevet feldaterat till 21.5.1928 !. Det diariefördes 1924) 
Alm godkänner uppskjutandet 
Se hela brevet i pärm g9 
 
1924-05-26   A rne, T.J. till Alm   uppskjutande av gräv   ATA    
T.J. Arne i brev till Rune Alm. 
Tackar för att Alm medgivit uppskjutande av undersökningarna.  
"De arbetskrafter, som denna sommar stå Riksantikvarien till buds, äro alldeles för fåtaliga för att 
några större och nya vetenskapliga utgrävningar kunna företagas.  
Redan nästkommande år torde förhållandena te sig mer gynnsamma och skall Riksantikvarien i tid 
meddela, om de omtalade undersökningarna då kunna utföras." 
  Se pärm g9. 
 
1924-05-30   Gihl, Gunnar   ATA   
Gunnar Gihl begär tillstånd 1924-05-30 att få gräva ut Signhilds hög. Gihl är sysselsatt med 
förarbetena till sin ak. avh om Aschanéus.  
"Då det i detta sammanhang skulle vara af största intresse att   få 'Signhilds hög' utgräfd, får jag 
härmed ..."  
Gihl vill också få sig tilldelat de anslag som ingenjören Rune Alm ställt i utsikt att utbetala för en 
undersökning av detta fornminne. 
 
1924-06-20   Hallström, Gustaf   avslag till Gihl   ATA    
Gustaf Hallström i brev till Gunnar Gihl. (avslag) 1924-06-20. 
"Då bl.a. enligt Doktor Janses uppfattning, vilken också delas av Riksantikvarien, starkare motivering 
för undersökande av Signhildshög ej av Eder föredragits, får jag härmed meddela, att Riksantikvarien 
ej funnit skäl bevilja Eder anhållan." 
 
1924-06-30 Hallström, Gustaf Raä   brev till O. Janse, Gihl   ATA    
Janse ombeds yttra sig 1924-06-10. Gihl har blivit förberedd på avslag  
"dels på grund av hans bristande erfarenhet, dels hans synnerligen intetsägande motivering, dels sakens 
utomordentliga känslighet och centrala betydelse. Min ståndpunkt är den, att skola undersökningar ske 
vid S., så skola de vara ... lagda i händerna på en välkänd och första klassens utgrävare som är inne i de 
problem, som här kunna möta." 
 
1924-06-30  Janse, Otto   brev till Raä, Gihl   ATA      
Janse säger sig "ej känna tillräckligt mycket om Signhilds hög". 1924-06-13. Om det är gravhög, 
tingsplats eller byggnadslämning "med eller utan samband med det Fornsigtuna, vilkets läge i och för 
sig är omtvistat. Om den som gräver ut högen inte är" förtrogen med problemet Birka - Fornsigtuna - 
Sigtuna," skall han "åläggas att under utgrävningens lopp ingående samråda med amanuensen Gustaf 
Hallström". (sic!) 
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1924-08-29   källare undersöks   källare undersöks   ATA   
Källare vid Signhildsberg håller på att genomgrävas. 
 
1924-09-01   Gihl, Gunnar   rapp om källaren   ATA    
Gunnar Gihl till Raä. 
På uppdrag av Raä besökte Gihl tillsammans med kand. Floderus Signhildsberg med anl. av 
grundgrävning för en källare.  
  En tegelmur hade anträffats, omedelbart intill inspektorsbyggningens östra gavel. ( enl plan) 
  Källaren troligen från 17-1800-talen 
  Fynd deponerade hos Sigtuna fornhem. 
Se pärm g9 
 
1925   Gihl, Gunnar   Aschanéus, kommentarer Sigtuna och Norrsunda    
Gunnar Gihl, Sigtuna och Norrsunda. Ak. avh. 1925 
Tvenne antikvariskt-Topografiska manuskript af Martinus Aschaneus 
I kapitlet Discursus beskrivs Håtuna-landet inklusive Signhildsbergsparken.  
Se text hos Aschanéus daterad 1612. 
 
1925-05-18   Hallström, Gustaf   brev till Rune Alm, Gihl   ATA    
Gustaf Hallström i brev till Rune Alm. 1925-05-18 
"då den person, som är den bästa kännaren av dessa trakter, nämligen doktor Janse, i år fortfarande är 
bunden av äldre uppdrag och åtaganden beträffande Sigtuna, men än mer Visby, och det synes 
Riksantikv. önskvärt att han borde vara den som planerar och leder den blivande undersökningen vid 
Signhildsberg, torde saken bäst gagnas genom ett ytterligare uppskjutande." 
"Enligt uppdrag får jag hemställa till Eder att godkänna detta uppskjutande och icke uppfatta det som 
ett undervärderande av undersökningens betydelse. Det helt motsatta förhållandet är i stället rådande. 
En undersökning vid Signhildsberg kan nämligen träffa mitt i en av de mest centrala punkterna av 
svensk förhistoria”. 
 
1925-05-28   Alm, Rune   brev t Hallström. G. ATA      
Rune Alm i brev till Gustaf Hallström. 1925-05-28 
"Bäst är kanske att skjuta på desamma ännu ett år. Doktor Janses erfarenhet är ju stor och värdefull, 
därest hans tid honom så medgiver ett överinseende vid dessa arbetens bedrivande, vilka väl bäst 
närmast ledas av yngre energisk vetenskapsman vars tid och krafter medgiva ett snart avslutande och 
framläggande av de vetenskapliga vinningarna." 
 
1926-03-09   Alm, Rune   pengar och karta   ATA    
- Rune Alm förnyar 1926-03-09 sitt erbjudande om att bekosta undersökningen vid Signhildsberg.  
- Avser att under sommaren låta utföra en kartläggning av Signhildsberg, som ju under alla 
förhållanden måste göras. 
... "vinnes ju därmed ett steg framåt" 
 
1926-05-24   Curman/Nihlén   uppskjutande av gräv   ATA    
Curman/Nihlén i brev till Rune alm 
- skrivelse från Alm att låta kartlägga Signhildsberg 
- i enlighet med edert förslag i samma skrivelse har Raä beslutat uppskjuta de planerade 
utgrävningarna till ett kommande år. 
 
1926-05-(?)   Faith-Ell   karta   ATA    
En karta i skala 1.200 utfördes av H. Fait-Ell 1926 på våren. Den bekostades av Rune Alm. 
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1929-05-01   Floderus, Erik   rapport till Raä   ATA   
Floderus besökte S. 29 april 1929. SIGNHILDS KULLE: ... Den har även använts som hundgrav. 
Högen bör f.n. lämnas orörd. HÖJDEN 60 m N om Signhilds kulle: oval platå 40 x 25 m. Norr härom 
synas mot sjön tydliga terrasseringar. Denna höjd torde vara identisk med den av Aschanéus omtalade 
platsen för För-Sigtuna slott.  
  Då kullen enligt uppgift innehåller rikligt med tegel, bör 
man kunna vänta att här finna lämningarna av ett fast hus från medeltiden, i så fall kronogodset Forn-
Sigtuna, varifrån konung Birger 1299 utfärdade ett donationsbrev (jfr v.Friesen o.a.a. sid 50) Det torde 
vara av stort intresse att genom provschakt konstatera huruvida murrester och ev. kulturlager här 
finnas bevarade.  
HÖJDEN 50 m NV om Signhilds kulle: På 1715 års karta finnes på en höjd i närheten av corps de 
logiet ett stentorn, kallat Signhilds Buhr upptaget, möjligen identiskt med denna höjd, där en 
kvadratisk stensättning (omkr 8 x 8 m) finnes upptagen å kartan av 1926. Även här bör ett schakt 
läggas för att konstatera, om denna stensättning möjligen är resterna av ett gråstenstorn. Aschanéus: 
Sunnan opå är och en väldig hög Stenresa, then til Ewentyrs hafr warit ett Stentorn. 
 
1929-05-21   Essen, R.H. von   Faith-Ells karta   ATA    
Floderus till Raä 
R.H von Essen översänder Faith-Ells karta över parken 
 
1929-05-21   Floderus   Faith-Ells karta   ATA   
Erik Floderus i brev till Baron R.H. von Essen 
- översänder kopia av Fath-Ells karta. 
 
1935 ?   Lundberg, Erik     
Erik Lundberg: 
Fornsigtuna har fyllt ut de 25 åren som ligger mellan Birkas försvinnande 975 och Sigtunas 
framträdande omkr år 1000. Sigtuna var obefäst mot vattnet - man litade på Stäket. 
 
1938   pråmen med runstenar   artikel i  Vi 1938    
Fridegård, Jan   Där stenar talar fornnordiskt språk    
Pråmen med runstenar som skulle till Signhildsberg 
Hans Henrik von Essen flyttade från Biskops-Arnö till Signhildsberg 1870. 
Jan Fridegård. Blå dragonen/Vi nr 9 1938 
sid 152. 
"En friherre som för ett femtiotal år sedan arrenderade Biskops-Arnö, där medeltidens ärkebiskopar 
bodde, lät vid avflyttningen från ön lasta en pråm med runstenar och bautastenar för att ta dem med sig 
till sitt nya gods. Pråmen sjönk emellertid strax utanför vassen vid Arnö, enligt de gamlas mening 
borrad i sank av det övriga gårdsbefälet, som inte kunde förstå, varför man skulle kosta frakt och 
arbete på en last av onyttiga stenar.  
Nu är den sjunkna runstenslasten nästan glömd. Om den kommer på tal, avfärdas den oftast som 
grundlöst prat. Jag minns emellertid, när pråmens stäv syntes ovan vattnet, för ungefär trettio år sedan. 
Abborrarna nappade bra bland runstenarna. Då ingenjörstrupperna för några år sedan byggde bro till 
ön, gick ett par man ned och kunde konstatera, att pråmen låg där med sin last" 
 
1939   Palme, Olof   Sigtunabeskrivning  
Olof Palmes Sigtunabeskrivning. 
I upplagan från 1939 lyder meningen om Fornsigtuna:  
"Sägnerna om en äldre stad - 'Fornsigtuna' - i den nuvarande stadens närhet ha ännu icke bekräftats av 
den arkeologiska forskningen." (jfr 1920) 
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1941   Floderus, Erik   Sigtuna, Sveriges äldsta. medeltidsstad    
Kapitlet ur Sigtunaforskningens historia, sid 11 - 22. 1941 
- Snorre Sturlasson 
- Johannes Magnus,  
- Johannes Messenius, Sveopentaprotopolis 
- Martin Aschaneus, 1612; Gunnar Gihl, 1925 
- Olaus Verelius 
- Johan Hadorph 
- Georg Wallin 
- A.H. Wistrand, Sigtuna, det forna och det närvarande 
- W, Hornberg 
- Hans Hildebrand 
- Emil Eckhoff 
- Otto von Friesen 
- Otto Janse 
- Gustaf Hallström 
- Bengt Thordeman,  
- Adolf Schück 
- Gunnar Bolin 
Dessutom en omfattande förteckning över grävningar och forskare gällande Sigtuna stad. 
 
1941-05-24   Gustawsson   trasig runsten   ATA    
Gustawsson till Raä 
R.H von Essen har begärt hjälp att laga en trasig runsten i Signesberg. 
 
1942   Arbman, Holger   Sitvna Dei Fornsigtuna, Situna Dei 1942: 
Sigtunas grundläggning genom Olov Skötkonung är ett antagande för att förklara stadens plötsliga 
uppkomst. I så fall anlagd i första hand som handelsstad, ej religiöst centrum. En arkeologisk 
undersökning av Signhildsberg/Fornsigtuna står främst på arbetsprogrammet för Sigtuna Fornhem. 
Sigtunas blomstring beror på handeln med Ryssland framför allt. Flera föremål. 
 
1942-04-09   Olsson, G   rest runsten i park   ATA    
G. Olsson till Raä. 
G. Olson har rest en runsten i "Signesbergs" park 
 
1943-10-07   Olsson, G   rest runsten i park   ATA    
G. Olsson till Raä 
G. Olsson har rest en runsten i parken till "Signesberg". 
 
1947   Odens invandring   ak avh   Ohlmarks, Åke    
Svenskarnas tro genom årtusendena   Åke Ohlmarks hävdar att utvandrande goter har återvänt till 
Norden. 
 
1953   Ahnlund, Nils   Fornsigtuna, kungsgård  Stockholms hist. före Gustav Vasa    
Nils Ahnlund, ur Stockholms historia före Gustav Vasa sid 19. 
... har utan tvivel Sigtuna uppstått på kunglig mark; och lika säkert lydde denna mark under 
kungsgården Fornsigtuna i Håtuna ... 
... Namnet Fornsigtuna, känt från 1200-talets förra del, omkring 1680 utbytt mot Signilsberg ... Till 
detta Fornsigtuna, länge en kyrklig besittning, har sägnen tidigt velat förlägga de invandrade asarnas 
första hemvist i Sverige. Där slog Oden sig ner, berättar Snorre Sturlasson. Under denna sällsamma, 
rationalistiskt tillrättalagda uppfattning gömmer sig möjligen ett medvetande av att det nya samhälle 
som tog namnet Sigtuna i arv på ett särskilt sätt hade stått i harnesk mot omgivningen och dess förment 
vördnadsvärda men på hedniskt bedrägeri fotade traditioner: en tillspetsad kontrast mellan hedniskt 
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och kristet. sid 25 
... Före mitten av århundradet (1100-talet) hade i varje fall Sigtuna spelat ut sin roll som medelpunkt i 
ett eget biskopsdöme. De därmed förenade jordagodsen, av vilka Fornsigtuna var ett, övertogs av 
Uppsala stifts styresmän. (sic!) 
ego: Varför behövde då Alexander III skriva till kungen om att de skulle återlämnas? Var det så att de 
verkligen återlämnades till kyrkan? I så fall var ju inte Fornsigtuna kronogods! Eller är Ahnlund fel 
påläst? 
sid 68 
... De av Snorre omtalade skeppsbryggorna vid Fornsigtuna utgöra ett av bevisen ... 
 
1953   Floderus, Erik   Vägledning 1953  
Erik Floderus. Vägledning 1953 
Sigtuna hade dock en föregångare, en ort fordom kallad Fornsigtuna och belägen vid den nuvarande 
herrgården Signhildsberg i Håtuna socken vid segelleden till Uppsala. Om här gjorts försök att grunda 
en stad efter Birkas undergång är okänt. 
Under medeltiden, troligen även under forntiden, låg här en kungsgård, på vars utmark Sigtuna synes 
ha grundats. 
 
1974   Hall, Thomas   Sigtuna.  
Thomas Hall har 1974 gjort en noggrann genomgång av Sigtunaforskningen och dess problematik: 
Sigtuna. Entstehung und Entwicklung einer mittelalterlichen Stadt. Konsthistorisk Tidskrift 1974. 
 
1975   Redelius, Gunnar   Sigtunastudier   
Gunnar Redelius säger att Sigtunaforskningen avstannade i början av 1950-talet. "Fornsigtuna är 
obestridligen det gamla namnet på den gård som nu heter Signhildsberg på andra sidan sundet ... 
 
1976-09-17   Jansson, Sven BF   runstensfragment   ATA    
Sven BF Jansson till Raä. 
Carl von Essen har funnit runstensfragment 15/6 i parken 
 
1976-09-17   Rydh, Stig   gravar vid Nybygget   ATA    
Stig Rydh till Raä. 
Alf Nordström har funnit gravar vid Nybygget. 
5 runda stensättningar övertorvade 
 
1977   Nordström, Alf   Vägvisare till kulturen i Stockholms län   
Alf Nordström. Vägvisare till kulturen i Stockholms län, 1977. 
Fornsigtuna som en kortlivad handelsplats mellan Birkas fall under 900-talets senare del och Sigtunas 
uppkomst i början av 1000-talet, men så länge inga undersökningar gjorts stannar allt vid gissningar.  I 
strandslänten syns terrasseringar och husgrunder som visar var detta äldsta Sigtuna legat. 
 
1978 Raä   Medeltidsstaden   Douglas, Marietta   
Douglas: Medeltidsstaden, 1978 
I Raä:s rapport Medeltidsstaden: Sigtuna (1978) nämns inte någonstans Fornsigtuna/Signhildsberg. 
Källförteckningen hänvisar dock till skrifter som utförligt redogör för Fornsigtuna/Signhildsberg t ex 
Otto von Friesens Om staden Sigtunas ålder UFT 1922-24. 
 
1981-10-07   Johansson, Bengt OH   markvård, stormfällen   ATA    
Länsantikvarie Bengt OH Johansson till Raä. 1981-10-07 
- föregående säsong - stormfällda träd 
- markvård föreslås 
- föreslår en undersökning innan rotvältorna läggs igen. 
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1982   Nordström, Alf   1000 år i Sigtuna  
Alf Nordström, 1000 år i Sigtuna: 
Namnet är känt i skrift sedan 1170. Man kan gissa att högen rymmer rester efter ett försvarstorn som 
skyddat det lilla samhället. Liknande 'mottes and bailies' är kända från andra håll i landet och tycks ha 
kommit till efter engelskt mönster för ca 1000 år sedan. Sigtunamynten: ännu har man inte lyckats 
spåra var myntmästarnas verkstad har legat. 
 
1982-05-03   Damell, David   kartering inledd   ATA    
Damell till länsstyrelsen (Bengt OH Johansson) 
1982 på våren har karteringsarbete inletts, som underlag för kommande dokumentationsarbeten. bl a 
avseende de aktuella skadorna från stormfällningen. 
 
1985-04-24   Broling, Orvar   Gihls grävning 1924, 5 milj! ATA    
Orvar Broling i brev till Roland Pålsson 
I bilaga diskuteras den inhiberade grävningen 1924. Texten till avslaget återges. 
 
Uppgiften om de 5 milj som skulle ha anslagits för undersökningarna i Signhildsberg dementeras, 
provundersökningar inom ramen för ordinarie ekonomiska ramar. 
 
1985-05-21   Pålsson, Roland   svar Brolings brev   ATA    
Roland Pålsson till Orvar Brooling. 
Grävningarna vid Signhildsberg kommer endast att pågå en vecka under sommaren 1985. Kommer att 
bli svårt att inom den begränsade tiden finna spår av hantverksaktivitet. 
 
Pontanus, J.T   Sittuna   *   Friesen, Otto von   Om Sigtunas ålder och uppkomst    
Den danske historieskrivaren J.T. Pontanus hävdar i Desriptio Daniae p. 689. att den korrekta 
namnformen är Sittuna. Namnet skulle gå tillbaka till Tacitus omnämnda folkslag sithoner, ett svearna 
närstående folkslag. 
 
Ynglingasagan-Uppsala   Yngve-Frey   *   Strinnholm,A.M.   svenska folkets historia    
Frey - Yngve, son av Njord, blev efter sin fader Svearnas drott. Han flyttade offren till Uppsala. 
"Frid och rolighet herrskade i landet under hela Yngve Freys tid. Folket utgrenade sig, skogarna 
röjades, marken plöjdes ... ingen led hunger och brist .. folket blev rikare och mera välmående än det 
någonsin varit tillförne. Frode-friden 
 
Odens bosättning   inbyggarnas dumhet   *   Geijer,Erik Gustaf   Svea rikes häfder    
Erik Gustaf Geijer. Svea Rikes häfder. 4:143.  
På den tiden, säger Saxo, uppehöll sig en viss Oden(Othinius), hvilken i hela Europa vunnit ett falskt 
gudomsnamn, som oftast i Upsala, endera för inbyggarnes dumhet eller ställets behaglighet. "Sive ob 
incolarum inertiam, sive locorum amoenitatem" 
 
Ynglignasagan   blotoffer vid Signhildsb      Geijer,Erik Gustaf   Svea rikes Häfder    
Erik Gustaf Geiejer. Svea Rikes Häfder. 4:143 
Saxo och Snorre/Ynglingasagan säger olika om blotoffer vid Signhildsberg. Enl den senare är det 
Oden som instiftar offren och Frey flyttar dem till Uppsala. 
Se äv sid 236, där tvivel på Snorre framförs 
 
Mithridatiska krigen   Odens uttåg från Troja   *   Geijer, Erik Gustaf   Svea rikes häfder    
Erik Gustaf Geijer, Svea Rikes häfder 4:251 
Han hänvisar till de Mithridatiska krigen, förorsakade av de   erkänt stora 'hvälfningarna' bland folken 
vid Svarta havet.   Romarna var inblandade i dem. Isländska sagor menar att dess   folkrörelser står i 
samband med Odens tåg mot norden. 
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Ynglingasagan   Njord, offer vid Signhild   *   Strinnholm, A.M.   Svenska folkets historia    
Erik Gustaf Geijer. Svenska folkets historia. 
När Oden var död fortsatte Njord med blotoffren (vid Fornsigtuna). Svearna kallade Njord sin drott 
och han uppbar skatt till gudahuset och offrens underhåll. I hans dagar var frid och ymnig årsväxt, det 
man trodde att han rådde för årsvexten och menniskornas lycka. Då Njord sjelf kände sina dagars slut 
nalkas, lät han märka sig åt Oden. Svearna brände på sedvanligt sätt hans kropp till aska och greto 
bitterligen vid hans grift.  
I åtskilliga af våra forn-urkunder uppgifves att en Yngve, Tyrkia-konung, varit förste Konung i 
Svithiod; det säges att han varit son af Oden och fader till Niord. 
 
Fornsigtuna   äldre stavningar   *   ego    
1678 finns för första gången namnet Signhildsberg i officiella handlingar (Friesen: Om staden Sigtunas 
ålder och uppkomst). 
"Siktonia vetus" 1315 i SD III nr 2032 sid.228.  
vetus=redan gammal,forntida  
"foor sictuna" jordebok Uppland 1541 (opaginerade delen). "fforssiiktwna" sid 80 i paginerade delen.  
"foor-sictuna" i jordeboken 1542.  
"fodersictuna" i jordeboken 1567.  
"försigtuna" 1600. 
Under 1600-talet: For-, Fohr-, För-sigtuna. 


