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”  …. Vidare uppdrogs åt styrelsen att söka träffa aftal med Kongl. Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademien om anställande af gräfningar i Forn-Sigtuna (nu varande 
Signildsberg), såsom redan skett i Birka (Björkö), och sedan under instundande 
sommar anordna en utfärd för föreningens medlemmar till dessa gräfningars och 
fornminnens beseende eller ock en utfärd till någon annan för fornkunskapen 
märklig ort. … ”  
Kommentar: Lägg märke till att man år 1875 sätter Fornsigtuna/Signhildsberg i samma 
klass som Birka. Begreppet Fornsigtuna var således vid denna tidpunkt ett erkänt 
begrepp, som till skillnad från Birka dessutom är omtalat i isländska sagan.  Efter vad 
jag förstått är Birka aldrig omnämnt i de isländska sagorna. Om du som läser detta 
känner till någon isländsk text som berättar om Birka vore jag glad om du hörde av dig 
till mig. (Börje Sandén ukf@ukforsk.se; 08 582 413 55.)

”…. Kunde allmänheten äfven förmås att verksamt deltaga i vården af det, som 
bär vittne om forna tiders seder och bruk, skulle föreningen uppnå ett af sina 
önskningsmål. I allmänhet saknar hon dock, med några berömvärda undantag, i 
landsorten framstående män, som genom föredöme och ett lifligare deltagande för 
fornforskning verkar till hennes bästa. En stor förlust i detta hänseende har drabbat 
föreningen genom majoren och riddaren friherre H. H. VON ESSENS dödliga 
frånfälle (10/12 1872). Genom sin flyttning till Signildsberg (Forn-Sigtuna), beläget i 
en på fornminnen rik ägnd, hade ett nytt fält öppnat sig för friherre VON ESSENS 
verksamhet i fornforskningens tjänst. Ehuru han ej fick så lång tid att låta sin 
nya hembygd i detta afseende röna prof på hans frikostiga omvårdnad, skola dock 
de talrika ånyo uppreste runstenarne länge frammana hans minne ….”. 
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