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På första sidan kom UKF:s stora ägarlängd m.m. upp.  Fornsigtuna - en kungsgårds historia 

Arkeologi 
Det finns två stora ruiner som tidigare två stora tre-aisled hallar , en serie Terrasses strax ovanför 
stranden-line av germanska järnåldern , spår av en hamn, en stor kulle och ett antal mindre gravfält . 
Utgrävningar har daterat resterna till Vendel Age , en del av den germanska järnåldern och 
vikingatiden , det vill säga från den 6: e talet fram till 11-talet ). 

Källa: Nationalencyklopedin  
[ redigera ] 

Historia, 
Det var en järnåldern och medeltida kungsgård (se Uppsala d ) och det var strategiskt placerat vid 
vattenvägen till Gamla Uppsala och templet i Uppsala . I den 10: e talet var det namnet överförts till 
moderna Sigtuna , som tydligen antog många av dess funktioner. 

• Det nämns i 1170-talet , där påven Alexander III adresser kung Knut Eriksson och Jarl Birger 
Brosa ( Svenskt Diplomatorium I Nr 852. Originalbrev ). Påven kräver att de återvänder till 
ärkebiskopen i Uppsala (tills 1270 den benämning som avses Gamla Uppsala ) byarna Strom 
(STRM socken Norrsunda ), Fornesitune och Guazbro (antagligen Vadsbro ). Byarna hade 
tidigare tillhört biskopen i Sigtuna , men de hade konfiskerats av kronan när biskopsstolen 
hade flyttats till Gamla Uppsala . 

• I 1299 , Birger Magnusson , son till Magnus Laduls tillbringade en del tid i gamla Sigtuna as 
one of his letters was written in Sightonia Antiqua (i Malmberg, Ernst: English slott och 
herresten ) eller apud antiquam Sightoniam (Friesen: Om Staden Sigtunas lder ). The 
difference seems to be a matter of presenting the name in the nominal case or preserving the 
case in which the name appeared in the original text.  

• I 1315 , enligt Svenskt Diplomatarium (SD) III nr 2032 (s.228) , Erik Magnusson är skänkt en 
del av Gamla Sigtuna, som kallas Siktonia Vetus ( Vetus betyder "gamla"). Angränsande 
fastigheter är också heter: Norgungi (Norrnge i Htuna) och Frtunum (Frtuna i HBO-Tibble) (i 
Malmberg, Ernst: English slott och herresten ). 

• I 1541 , enligt Kammar-arken:. jordebcker, Uppland 1541 nr 5 , är den plats som ett av Gustav 
Vasas Jag är egendomar och speltvete Forsictuna , Foorsictuna och Fforssiiktwna (i 
Malmberg, Ernst: English slott och Herres tio ). 

• I 1542 , enligt Gustav Vasas jordebok nämns Foorsictuna och Norringe (Norrnge) (Friesen: 
Om Staden Sigtunas lder ). 

• I 1551 , enligt Sven Nielssons jordebok fr Stkets LN , det nämns som kungsgård i Forsictuna 
(Malmberg, Ernst: English Slott och herresten och Friesen: Om Staden Sigtunas lder ). 

• I 1567 , det nämns som Foder Sictuna i provinsen Uplandia (Malmberg, Ernst: English Slott 
och herresten och Friesen: Om Staden Sigtunas lder ). 

• I den 17th century , namnet Frsigtuna används på en karta ( Lantmt.verk. Gvle ). 
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Sedan 17th century , är läget ett säteri med namnet Signhildsberg eller Signesberg .Källa: 
Nationalencyklopedin och En historisk genomgång av namnet, från vilken uppgifter om namn och 
datum tas . 
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