
Herr Ingeniören Rune Alm. 

Å p p e l v i k e n. 

Vid Akademiens senaste sammanträde över

lämnade jag ~ Edra vägnar till Akademien de urprättade förteck

ningarna över Upplands 'fasta fornminnen. Jag ansåg det därvid 

tillika vara av intresse något beröra övrigs. i Eder senaste skri

velse omnämnda frågor om Forn-Sigtuna och Flasta mur m.m •• be

träffande vilka Ni Jämväl ställt i utsikt benägen välvillig med

verkan. 

Akademien an'TJodade mig' till Eder fre.mfura 

sitt teck för sålunda ldagalagd offervillighet och visat beröm

värt initiativ. Akv,demien inser tillfullo nödvändigheten ev alla 

goda krafters samverkan därest de mångskiftande viktiga arbets

uppgifter Ilå svenska fornforskningens område. som alltjämt åter

stå. inom rimlig tid skola vinna sin lösning. 

Med utmärkt högaktning 

~ 

~/.{~/j,?/,/.:7.--. --1 





--

Stookholm den 26 maj 1924. 

Herr Ingenjör Rune Alm, 

Ä p P 8 l v i k e D. 

Med anledning a.v Edert brev av den 21 denne s röra nde 

ett framflyttande av de med utlovut understöd av Eder plcnerade 

grävningt..trnr..l. vid Slgnhlldsberg ..• m. får Riksantlkvaril'n uttrycka 

sin t[~cks;l.mhct för Ed.ert härmec.. r;jordf~ rned.8'ivllnde till ut t saken 

tills vidare får vila. De ~~betskrafter, som denn& somoar st~ 

Riksr.mtlkv:rien tillbudc-, firo I,lldeles för fåtfiligL för t:.tt 

nå.,;re större och ny b. vetellsknpligb utgrävnlngr.r k'll....'1D.~ företagas. 

Red.:ln nästkommende år tOj,'de förhållEndcnn te/:';1.::: mer gynnsamma. 

och skall Riksf;.:.Iltikv;..rien i tid meddela, om de omtb.lade under

sökning:::lrna. då. kUIln5 utföras. 

Med utmärkt högaktning 

~.J.Arl1e. 

.. 

/;O})~ 

J()S 





10 Jl:nl 

AntHvllrlan 

lIerr FIl. Dr. Otto Jvnse. 

" l B by. 

Erod ~r 1 

kortfattnt ::t.trrn<1r' frt:: rlle. J!.![ h' r tt,l ... t ::le,l" iörellJfRRtl11

l ().r('r. o('t"! iurbcrett hono;n rrl [;~'rh'c l" rrt;nrl (IV dolfJ hene 

.I. 

nr den. ott skolD un:..!~r!!Okn1nf~r sk(" vid SIFnlleb13rg,.13'-' (";kOl 

d{OJ VDr8 val bl"'fäkrmde och :L.l'(dtl I trIn ((-rnn rA en vnlk~nd och 

fOrtJtn klateenB utfrnVOl'e, BOr.:; är inne 1 de r-foblem, eorn hl\r 

kDnna mota. 

Dpt fr"~.glek liV vArt evmtal att n~ron 

probl....etallnlr.S Icke fOrelAe". Dot e:rullo bbra vnrs "Intreee. 

fOr 8vheoollnren" mon vor icke nV nA.eoQ 80m helat b.l1ronde bo 

tydelee rOr ~ onna. 







I öV6ren86tn~81e& me~ ••4 som tramfIck 

1.:\' Zl.L"'ltu1. runllf.11 undort,Qcknad TfP-llatrOm och Eder vId Zdert besök 

mor f'd,Uk"'crlen o. JunClRA ~-ttJ.·undft·loford~at. r~rBnde Eeler l'lnsCi:nn 

O;;, til"l.·t n,l tIll ur..J&r"lc~ad'l(" ov "Slf'Tlhil~ebO.·. Da bl.o. ,ul1lft 

Lol,tor ,Jnr.e:ee u:'i1flittnt ',f, vll:{f1n ockeA. dolne s. Riksantikvllrien, 

;'lturl,nrc motlvcrl:lf f,:)r uri 1ersCknrl'le ev 8IgnIldshOm eJ av Eder 

Stockholm den 20 Jnnl 192'_ 

et; 





berg kan nl.mllgen trätfa ml. tt 1 en uV de ..at oentZ'l>la punl<terna 

av svenak fOrhlatorla. 

we' ," ·:t .Og..kkliue; 

G Hulletrl5n 

18 -J 

Uel'r Iu.JcnJCron :;u:no	 ,'~lrJ,. 

~ P P o l v 1 k e n. 

Vid den förburedl.l...'1do hoh ...,lldllngen ~,. ,.1868 Yiktlgare 

gro.vningBplnner, C,J:-:-. ct.f1. p::. r~(\0fJrdni:;::;e!l. ha ~,.en nndereCk:n.lngu

Wl vid 3lgn11dlloerg v:l:i t föro, i elllighet ""'''' ':dc:t frlkoatiga 

erbJudtWdC" 1 a.krlveloo t~V deE ;. dooa~.::bQr 1923. 

D:.c tH!:.~llertL;' en pOl.~oon. oom Ur den bä.8tu k!lru.lu.roD 

av donen trakter, uUm11o~ doktor Otto Janeo, 1 Ar fortfar-nde 

llr bunden uv U.ldre u:;J)dr",j,_~ o utngl"udeu. beträfi'o.nde Slgtw.u., men 

u.n mer Vl13by. och det a:;""ntD I,:lkeantl1::vl.!.rlen OnokV!1rt att han 

bordfJ v~r:.. den eom pluIl6rnr ooh ledor den bllvundo undernCkDlngen 

vld 3lgn11dsbarg, to:de O~'Sll b~t gagDAD gono~ ett ytterll~ra 

uppBItJutande. DB nv ~eoctu Ovriga tjalletemän, som Dkulle kunna 

k08DD ltrågll., sO:! ledare av d.snna WlditrsOb11.Jlg, Ara! tr tltallsare 

ID YDIl1lg' oah därlgenom oekaA lIIElr In vlIlDl1gt »re...de t~ tJiinatOl: 

lDpaZ1de Arenden, 

Enllg' uppdrag fAr Jug hemeta.lla Ull Ed.... att god

k&uua 4e'ta uppakJutunde oah att lGke uppfatta det eom ett under

VlU'derande BV und"ru01<nll"~oDa oet~delee. Det helt motDatt.. !ör

bAllundot är i BtJ.llet r"daudo, I.n u ..d",·eO.l<nlng vld "i~11dB-





AT~A. 

b~rja ny~ ~t[r!vnl~nr. /11Y~ ~j ~ro ovillk~rli[er. n~~vEndi[~~ 

f~Y"r;n [c.rr::Tr,lt le.g,re.t ;ravt.~o6s fr"'n ll.ld.["~ i..rt.vr,':Il[.er t'ilvlt 

9ventuell~ LrLvnln~~r,e Ii: =i~nl1jsber[ Qcb }'l~~ta ~vr bliva 

\':~~s]rj\.ltnt_ fr.nu "'!tt .\r. ,,:ir. ~·vc,;U.t ~'r' l,.tt. 1 Gcrr!:.!.r ut;'Mr:: 

~~rtlf[fnin[~r I:A~ h~j~li~j~r ~,y te b'dr D~J·~d~ne. Sos deGsr 

':'1 rl,"'t e,n i V~, r ~ e I:e.l :n. s~, ~ t.t r:::I';:'~ ir~l~Ln ... l"'t: -....r;.L:C: rnc b.'5:r j t 
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_I.~~ 

Till .:t.iksEl..'1tikvarien. 

E~ uppdr~G uV 2-föredr~Gare~ besökte undertecknad den ~O 

a.9ri~ Si~~~,~~,~.!J_e:.~c;. .i_ H~tu-'1a socken fOr att på. platsen uPP3öra 

pl'.ln .f jr undersijkni~G av fornmi~meBområdet därstädes, vilken 

undersökning ~6enjör rlune Älm, Ippelviken, i brev av den l de

oember 19~3. oekr~f~ut senast 9 mars 192~erbJudit sig bekosta. 

Inu~nJ~r ~lm lut år 1926 uppratta en ~arta över området. vilke~ 

av H. ~uitb-~ll utfOrdes i skalan 1;200. 

En under.ijkni~g härstädes bör bedrivas efter tva linjer: 

dale 6räv~in3ar å själva fornlrun~ingsområdetl dels noggr~'1na 

t0pogr~fiska undersijkni~oar av den n~rmaste trakten. 

I. UndersJkning av fornlämningsområdet. Detta ar beläget 

~l'{ om corps de logiet och utgöres av a} Signilds kulle. en stör 

h'jg '-1.V JlnJcring 25 m~s diämeter och 2.5 m:S höJd • .J)en är upptil 

troliGen i senare tid uvplu~au och fOrsedd med en sittbänk av 

sten. Den har ~ven Qllv~nts som hundgrav. HOgen bör t.n. lamna 

or'jrd. 



b) liö ,!den 60 m. N 011\ Signilds kulle. Dee. hOg.t belägna del bi 

ll.;",.r en nur:näst oval platå 40 x 25 m. med längdaxeln i NO-SV. 

II hhrotn synas root sJ~n tYdli"u teras.eringar. I NO finnes i s1 

ten lämninGar aven källäre. De~a höjd torde vara identisk me 

de~ av ":"sohaneus omt8.1ade platsen :rör FOr-Sigtuna slott, vars 

gru..'1uplGi....'1 p;' h:....::'ls tid var sY:llig, or.1given av e::t fyrka~tig borg-

g:1rd (de :r.~ sY~11i6:';;' t'.;r!:.'.sserna'2). .Då kullen enliGt uppgift inne

h!l:".i.er rikli~t l:"ied tece.i (jfr v.i"!'ie.se":1, UFT, bd 9, sid bO). bör 

'-- man r.u..;:t .•• v;:.i.n"L··, utt f,,~r i'i:an,J. lh.11:li:1i;arno. av ett fust hus från me'~ 

de lt i de 2""1 , 

BirGer lG9 r;l u'...n.i.rcLde et:' rl:>.".,~t..l.)!lSbrey (Jfr v.Friesen Q.a.a. 

sid. 50). 

~et vore ~v st0rt intre~se att ~enom provschakt konst4tera. 

huruvida ~urrester :.)~h ev. t::u1 turlaJer hdr finnas ~~. 

o)HöJden b~ nl. NV om .3ig:l1lds kulle. På e:l i .}eneral1b.ntmäteri

kontoret förvi.i.rad but<.l. 5V6r Sig:li1dsberg av år 1715 finnes 'på. en 

hO ,J d. i narhete!1. av corps de logiet ett stentorn, kallat IISignills 

Buhr lll upptCib'et, möjligen identiskt med denna höjd, dar en kvadra

tisk stensä t tn1ng (finnes uPPtag~n å~a~ 192~r. 8 x 8 ~ 

Även h~r bör ett provsohukt läggas för att konstatera, om denna 

stensättnln5 mj,jlib"en AUn utgöru resternb. av ett gråstenstorn ..... 

~k~t~.~.~'~~~'~'~gJ~g~~d~p~J~.~A, vilket i så fall torde kunna betraktas som 

en föreglngure till det fast~ huset av tegel. Äschanei uppgift; 

IISU:l.'ld:1 o:;tå är och en vall le hti~ Ste:lreSa, then til Ewentyrs hat~ 

warit ett ::.lte!1torn ll 
, SY:1es beAråfta dettu. 

II. TODoir~fiska und~rsökningar av den n~rmuate trakten. 

al Vid mitt beSök i Ji~nildsberg iuktto G jag omedelbart 3 om 
~.,~.J/ 

r i Ha.1lITlarby och omedelbart Ö om vä~en en nhrmu.st rektangulär 

atensättni:lC. li/;gu:H.l.e på en Gled ung.9ko~ bevuxen mindre höjd. 

Pa gru.'1d liV d611 tätu. ve~etationen kUnde närmare iakttagelser 

ej göras. Denna plats b5r t~Jus i nhrmare betr~ktandel Vilket 

knappast torde kunna .ke utan föregå.ade röjning. " 



b) r in,;enj~r .l~lms in',.'enterine uv Håtuntl socken (A.T.A.) finnes 

som !1r ~l u}pta:en e:i. ,.;rusrulle 0:0. 400 (.Då inv.-kartan omkring 

850) m. 330 GI:J. corps de lOt;iet, dur mhn vid plante!'inB iakttagit 

sv~rt kolulu......wau. joru.. ::.:tt grustag fin:1es (enl • .lHm) på kullens 

S Sl'Hi. Hii;;rCI ;..;.nt~rd!li!1,~~~r till 6I':...var suknb.s. Denna plats torde 

vara i 'lenti sk l;led det :...t.v "'~schu:l.eus omnåInnd.a Trånbada l nHuarewt sägZ. 

hufa.:..! ~'n .. ;:,i tt itt Stt..lle ooh nam;m ther Stadzmtinn haf1te hutt sin han.. 

del virlh, 00h u.ndre ll F\... rlede:l bildhr har en vik, i vars mynning• 

Getholr.le:1, !lV ;~Sc1:1UneUS k8.lllid iör-Sigtuna-holmen 1 ligc:er. Öster am 

den:li:.l. Vik skull e:llicit "",schl:l..Ileu::l de:l över oro holmen gåend4 bron ha. 

haft sitt brofäste. Denna plats bör givetvis bli föremål för 

en närmare undersökning. 

ueträffande övriga fornl~n~ingar h~~visas till ingenJör 

,Ums inventering. Nämnas bör dook, att i Aske park, på åsen NV 

om oorps de logiet. finnes en terasser1ng av grava stenar samt 

rund stensättning. Även denna plats bör tagas i närmars ögonsi 

te, vilket tiden oJ modgav vid mitt besök.,A ,1.'oea. Stookhol 

den l maJ 1929. 

VOr*"amt 



21 muJ 29 

Herr 3uran R.H. von Zssen. S1gn11dsberc. a r o. 

med tiversdnda..'1de av karta över Signildsbert;. H9.tunu sn, Up_ 

Hed tack rÖr visad älskvärdhet vid besOket pi Sl~~11d8berf 

ber Jag hllnned utt enllo;t Btte r~ 6vcrs",,~u ea koplu llV herr 

.ii'a.! th-j.lls karta ~ver rorDlamn1n~8QnrU.det vid Slg:l11dooero. 

),led utmnrkt h6,:llktnlng, 

tJllnsten: 

F.. FloJ1flrnR 
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