UKF:s exkursion till Fornsigtuna
Arkeologidagen 2016-08-28
Här återges den redigerade
manusbundna talspråkstexten
samt utvalda bilder från den
folder som varje deltagarna
fick i handen. Kommentarer till
bilderna finns ej här. Allt blev
inte sagt under dagen
Välkomna till dagens exkursion till Fornsigtuna! Bildsviten se sid. 15
Jag heter Börje Sandén och är verksam i ett lokalhistoriskt Forskningsinstitut
som nästa år funnits i 30 år. Allt i texten blev aldrig blev inte framsagt
Det är Charlotte och Tom Slettengren som idag driver jord- och
skogsbruksverksamheten på Signhildsbergs och Askes ägor.
En av de största sammanhållna mark-egendomarna, kanske den största?
Det är Charlotte som är barnfödd på Signhildsberg.
Dagens exkursion är inte bara en allmän turistisk begivenhet – i varje fall inte i
början – Den är ett led i våra försök att ännu en gång sätta fart på den
professionella forskningen. Vi lyckades med det på 1970-talet när de första
utgrävningarna genomfördes med början 1984.
Därför vill jag inledningsvis hålla mig till skrivet manus i förhoppningen att
inte viktiga saker blir osagda.
Ni skall vid första ”hållplatsen” på vår rundvandring få en folder i er hand med
ett 20-tal bilder från utgrävningarna, och en karta över området.
………………………….
Sedan slutet av 1600-talet har Fornsigtuna hetat
Signhildsberg.
Den dåvarande nya ägaren – far och son Rålamb –
döpte om platsen eftersom det fanns en gammal folkvisa
– och sägen - om Habor och Signhild, som forskningen
på 1500-talet ville förknippa med Fornsigtuna.
Folkvisan hör ursprungligen hemma i Danmarks
tidigaste historia;
nästan tusen år innan vissa svenska 1500-tals-forskare
fick idén om att kungadottern Signhild skulle ha bott här på ett slott byggt i sten och tegel.
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Det skulle alltså ha varit här i Fornsigtuna / Signhildsberg, som Habor nästlat
sig in i Signhilds Jungfrubur, utklädd som sin broders sköldmö, alltså en
kvinnlig krigare – en amason - med den påföljden att bägge skulle komma att dö
på grund av ”förbjuden” kärlek.
Sagan om Habor och Signhild måste diskuteras i dag av vetenskapliga skäl,
eftersom viss svensk forskning använder sagan som argument för att en svensk
riksantikvarie skulle ha lämnat högst tvivelaktiga upplysningar om, hur det såg
ut här i parken framför Signhildsbergs herrgård.
Jag hakar på denne riksantikvarie redan nu, eftersom vi alla nyss har åkt
igenom den plats, där han var född och uppväxt. Han är således ett ögonvittne
till hur här sett ut på hans tid.
Byn Aske, som jag talar om, är nu borta. Den ersattes i början av 1800-talet
av Villa Aske, som nu är kursgård.
Som lärd forskare behövde denne Sveriges första riksantikvarie ett latinskt
namn – det blev Martin Aschaneus.
Hans rapport om hur här såg ut är skriven 1612 - för 404 år sedan
Den del av berättelsen som gäller för oss idag skall jag så småningom läsa upp
för er
……………………..
Vi skall strax förflytta oss något 100-tal meters så att vi får en bättre översikt av
terrängen. Jag vill gärna att ni under promenaden begrundar ett intressant
faktum:
Två av vårt lands äldst upptecknade historiska skrifter handlar nämligen
om orter i Upplands-Bro kommun. En av orterna är Fornsigtuna
Delar av vår lokalhistoria är alltså också rikshistoria.
En intressant krydda i dagens historiska meny – eller hur?
Ni skall alla få ett vikblad med bilder från de arkeologiska undersökningar
som genomfördes under åren 1984-85-86-87-88.
…………………………………………….…………………………

Herrgårdsparken

Hållplats nr 1

Vi skall idag sysselsätta oss med några svenska ortnamn som är omnämnda i
två, mer än tusenåriga skrifter.
Namnen finns kvar i vår kommun ännu idag. Den äldsta skriften är
Ynglingasagan - den yngre texten är Olav den Heliges berättelse om sin färd i
Svitjod åren 1007-08
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I den första berättas att en hövding under folkvandringstiden århundradena
efter vår tidräknings början kom hit med sitt folk och slog sig ner här och
kallade trakten för Sigtuna.
I den senare förklaras hur Olav den helige seglade in Svitjod för att plundra
och hämnas någon oförrätt som hans norska familj ansågs ha varit utsatt för av
den svenska kungen Olov Skötkonung.
Tre ortnamn i Upplands-Bro kommun nämns:
_ Fornsigtuna – som naturligtvis först hade hetat Sigtuna – och vattendraget _
_ Skarven ( eller Lagen = insjö/strandsjö, lagun - således ej havet), samt
_ Stocksunden där man med stockar kunde stoppa och kontrollera trafiken.
Stocksunden ledde sjöfararen till och från det dåvarande havet, som idag är
insjön Mälaren. Hängde ni med? Så står det ju inte läroböckerna. Viktigt nu att
tänka sig Mälaren som ett hav.
På dagens kartor har sunden inga namn (alldeles
för trångt utrymme)
På gamla kartor och handlingar heter de Stora
Stäket och Lilla Stäket eller.
- det senare även benämnt: Bak-Stäket. Det
som skulle bli Ryssgraven (1187 ?)
Jag upprepar: håll i minnet att Mälaren på den
isländska textens tid var en del av havet !
Foto Ulf Björkdahl
Visst är det intressant att vår lokal-historia också är riks-historia - på hög nivå !
Det ger en extra krydda åt våra forskningar och spekulationer.
Vårt lands – och även kommunens - äldst kända historia innehållande
namngivna ortnamn finns således i dessa tusenåriga ortnamn
………………………………………………………………………..
Jag har nämnt Martin Aschaneus i Aske by
Det visade sig att grabben i Aske skulle bli pionjär i svensk lokalforskning.
_”Fornlämningar var viktigare än muntliga berättelser”, menade han.
Berättelser kunde lätt förvrängas
Aschaneus var den första som formellt blev utnämnd till befattning som
Riksantikvarie - det var år 1630. Den instruktion han fick var början på
Europas första lagstiftning kring fornminnen - påstås det.
Utnämningen ägde rum medan svenska flottan låg stridsutrustad vid Dalarö
och väntade på förlig vind inför Sveriges ingripande i 30-åriga kriget.
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Minns slaget vid Lützen 1632. Utnämningen kan vara ett av kungens sista
regeringsbeslut på svensk botten.
Sitt levebröd fick Aschaneus som präst i grannkommunerna Sigtuna och
Upplands Väsby
Kyrkorådet där gillade inte att han från predikstolen efterlyste ”snöpliga saker,
så att församlingen därav lider förargelse av utsocknes män.
Han uppmanas till beskedlighet så framt han vill undvika straff”
Denne Aschaneus hade alltså skrivit en berättelse år 1612 om hur det såg ut i
Fornsigtuna då. Men det visste jag inget om, när det här ämnet först kom upp i
dagsljuset.

………………
Nu skall vi ta itu med Aschaneus’ beskrivning från 1612:
Det är den beskrivningen som låg till grund för vårt engagemang i Fornsigtuna
på 1970-talet
En beskrivning som också ledde fram till de första arkeologiska grävningarna
någonsin i Fornsigtuna 1984. Och: som vi nu vill återuppliva för att om
möjligt få till stånd en ”modern” arkeologisk undersökning som inte medför en
uppgrävd trädgård - nämligen mark-radar – geo-radar.
Hur fick jag tag på Aschaneus skrift?
Någon hade nämnt något om att det skulle finnas en mycket känd folkvisa om
Habor och Signhild och att den på något vis skulle vara knuten till
herrgården Signhildsberg.
Kommunen hade just i det draget - 1968 – fått sin första kulturnämnd.
Den hade lovat att ta hand om den stora Svenngårdska hembygdssamlingen på
så där 80 hyllmeter, där bl.a. kommunens och Sveriges äldsta historia fanns att
studera i en väl utvald samling böcker och historiska handlingar.
I denna Svenngårds samlingen hittade jag en närmast vetenskaplig utgivning av
Svenska folkvisor, sammanställd av den stora historikern Erik Gustav Geijer –
1817. Där fanns folkvisans musik - och dess 62 verser.
Det borde finnas mer upplysningar därom i Svenskt Visarkiv!
Vi var då framme i mitten av 1970-talet.
Kulturnämnden hade gjort bra ifrån sig sedan den bildats 1968. Den stödde med
ekonomiska bidrag Upplands-Bro Musiksällskap (UMS) som bildats 1969.
Detta fick en överraskande effekt när det gällde spridandet av vår
lokalhistoria.
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Musik på våra fornminnesplatser och kyrkor lockade folk, särskilt när det
blev musik på herrgårdar och 5 chartrade ångbåtsturer - runt kommunen och till
historiskt intressanta platser i Mälaren. En gång hit till Signhildsberg och en
gång gled vi sakta förbi.
Musik och historia blev ett lyckat koncept.
Det skulle naturligtvis sitta bra med en konsert på Signhildsberg – eftersom
folkvisan var knuten till sagan om Habor och Signhild
Hög tid – alltså - att se vad Svenskt Visarkiv hade att säga om folkvisan.
Där fanns väldigt mycket om visans historia och hur den var spridd över hela
Norden. Minst ett dussin platser i Norden var utpekade som platsen för deras
död – med många lokala historier om deras olyckliga öde. Två andra ställena i
Sverige nämns – på såväl väst- som östkusten.
Herrgårdskonsert nr 2 - fick vi möjlighet genomföra på Signhildsberg år 1976.
Men också massor av historia kring Signhildsberg och tiden för visans tillkomst,
inte minst i Sverige.
Ursprungslandet för folkvisan är uppenbarligen Danmark.
Där hade visan fått 96 verser
_ Folkvisan utgavs under 200 år i stort antal Skillingtryck,
_ I Sverige dramatiserades hela berättelsen av den svenska historikern Johannes
Messenius.
_ Skådespelet framfördes på Stockholms slott när två barnbarn till Gustav Vasa
gifte sig i början på 1600-talet.
_ Vissa svenska historiker kom på att danskarna måste ha ”stulit detta blad ur
den svenska historien”. En akademisk träta av stora mått pågick länge.
_ Hur kunde svenskarna påstå att det måste vara i Sverige och just i Fornsigtuna
som de mötte döden?
_ Den kända danska historikern Saxo Gramaticus hade ju fastslagit att sagans
hemland var Danmark, där man också sade sig också veta att händelserna kring
Habor och Signhild ägde rum redan på 200-talet.
_ Men de svenska historikerna på 1500-talet ansåg sig ha ett starkt argument för
att sagan var svensk. Nämligen:
Signhild var en svensk kungadotter påstod man. Hon måste följaktligen ha bott
på ett slott.
Det enda av alla utpekade ställen i Norden som hade ruiner efter ett slott var
Fornsigtuna.
_ I Sverige byggde man inga hus i sten och tegel förrän många hundra år efter
deras död.
Därmed är vi framme vid Aschaneus’- riksantikvariens - beskrivning. 1612
Den del som beskriver det som låg i Upplands-Bro
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"... Västerut har Slottet Försiggtuna stått, av vilket försvarsverk ännu synes
formen av själva slottet och dess murar. Borg-gården syns liksom fyrkantsvis
framför huset. Den platsen är högre än själva planen, som är omkring.
För inte så många år sedan syntes ett stycke av sträckmuren. Ingången till
borggårdsplatsen syns också. Där porten har varit ligger nu ett stycke åker, och
däromkring växer smärre och större granar och enbuskar.
Nedanför mot sjön syns några stora högar och stenrösen nordöst om borggårdsplatsen, bestående av både gråsten och tegelsten. Uti en djup grop eller
däld har synts för inte så länge sedan hela källarvalv under högarna vitt
omkring. Skogen börjar nu snabbt växa därpå, så att de nu icke så väl synas
som förut.
Söderut är en väldigt hög stenresa, som till äventyrs varit ett stentorn."
Texten här ovan bekräftas med flera exempel ur den kända inventeringen av
fornminnen som gjordes i senare delen av 1600-talet. De s.k. Rannsakningarna
efter fornminnen. Även i andra beskrivningar fanns det ruiner kvar ända in mot
slutet på 1700-talet.
Habor och Signhild levde emellertid i Danmark minst 1000 år före Aschaneus
Deras historia har således inget med Signhildsberg att göra.
I Sverige byggdes dessutom inga stenslott på Habors tid.
Den nye ägaren Rålamb på 1670-talet trodde – liksom alla andra - på historien
om Habor och Signhild. När herrgården byggdes – i samband med tillkomsten
av Europas första lagstiftning om fornminnen, döpte Rålamb den till
Signhildsberg.
* Jag vill verkligen framhålla att Aschaneus’ text var upphovet till den första
arkeologiska undersökningen någonsin här i Fornsigtuna.
* Nu använder vi Aschaneus’ på nytt
_ för att få fart på den uppföljningsundersökning som aldrig blivit av
_ inget har hänt från Raä – när det gäller ”Medeltida forskning” vid
Fornsigtuna.
_ Markradar-intresserade arkeologer har planer på att komplettera den forntida
delen, som vi grävt ut för hand.
_ De visste inget om Aschaneus’ medeltida ruiner år 2016
_ inget påtagligt har heller hörts från gruppen kring ”Avstamp för en ny
Sigtunaforskning”. En skrift med 18 forskare från 1989 – för snart 30 år sedan
Några iakttagelser:
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År 1990 inleddes på universitetsnivå ett 5-årigt projekt: ”Sveriges kristnande.
Kultur och mentaliteter under vikingatid och medeltid”. Det rapporterades
under rubriken. ”Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv”.
Det presenterades som ett brett samarbete mellan en rad forskningsdiscipliner och bekostades av Humanistisk-Samhälls-vetenskapliga
Forskningsrådet.
Resultatet blev 17 kapitel i en bok med 512 sidor. Ingen forskare tycks ha
upptäck begreppet ”Fornsigtuna”. Ordet finns inte i boken, trots att 5 somrars
arkeologiska utgrävningar redovisats 1991 i den tryckta boken ”Fornsigtuna –
en kungsgårds historia”.
Fornsigtuna skapade stor medial uppmärksamhet med besök av såväl
kulturminister, som landshövding med kung och drottning.
Svensk forskningen har uppenbarligen problem med Fornsigtuna.
Några andra forskarinstitutioner svarar inte på vissa frågor:
_ Diskuterar man det faktum att påven Alexander III i brev till svenska kungen
begärt att Fornsigtuna måtte återlämnas till kyrkan trots att det gått ett tiotal år
sedan ärkebiskopsdömet flyttats till Uppsala?
_ Vilken uppfattning har man om Aschaneus beskrivning av medeltida
byggnadsrester vid Signhildsberg?
Nu skall vi förflytta oss till det ställe där utgrävningarna började 1984
Vad är orsaken till att Fornsigtuna inte nämns i vissa sammanhang ?
Har det möjligen något samband med det faktum att jag inte får svar från
Stiftshistoriska Sällskapets på två frågor. Den ena gäller påven Alexander III:s
brev angående Fornsigtuna - dennes övriga brev behandlas tämligen utförligt.
Den andra frågan var om Sällskapet kände till Aschaneus’ beskrivning av
Fornsigtuna.
Ett förnyat försök – även i brev - med samma frågor som ett halvår tidigare via Sällskapets e-postformulär gav inte heller denna gång något svar.
Ego: ovanstående frågeställningar blev bara antydda vid detta tillfälle
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Signhilds kulle

Hållplats 2
Signhilds kulle
Ingen försvarsborg.
Ingen grav
Tidig motsvarighet till
tingshög?
Arena för kungens
framträdande?
Söderut har en
uppfartsramp funnits
för kungen med hela sin
hird

_

Samma storlek som
Tynwald Hill på Isle of
Man

1920 - Olof Palme d.ä. Grundare av Sigtunamuseum säger i sin Sigtuna-guide
bok att sägnerna om ett Fornsigtuna vid Signhildsberg är ”något att lägga på
kuriositetens hylla”. Där låg Fornsigtuna i 50 år!
_ 1976 Landsantikvarien Alf Nordström informeras om min iakttagelser och
blir över hövan intresserad. Föreslår att kullen kan vara en ålderdomlig typ av
försvarstorn och föreslår att granar och sly tas bort, vilket verkställs av ägaren.
_ 1976 Herrgårdskonsert med Visarkivets material kring fornsigtuna
_ 1978 Raä säger i nya rapporten om Sigtuna stad: ”Bara vaga rykten om ett
det skulle ha funnits ett Fornsigtuna vid Signhildsberg”
_ 1875 OBS. Vitterhetsakademin skrev: Varför gräva på Björkö efter Birka,
som är okänt i alla isländska texter?
Däremot viktigt att gräva vid Signhildsberg - Fornsigtuna
_ 1980-talet – ”Västgöta-skolan” hade hittat ett Fornsigtuna i Västergötland vid
Dag Stålsjös många TV-program om svensk historia
_ Ca 1980-81 TV- debatt. Ledande arkeologer och historiker säger att
Fornsigtuna ligger i Signhildsberg i Upplands-Bro. Detta utan att någon
arkeolog satt någon spade i Signhildsbergs jord. Jag sa till hustru:
”Nu måste det väl ändå bli utgrävningar”.
_ Riksantikvarieämbetet ville efter Tv-debatten att jag skulle skriva ihop något
om Fornsigtuna som kunde ligga till grund för Raä:s första undersökning.
Det skulle bara bli en knapp veckas grävning.
Det blev 5 somrars grävningar här. Sammanlagd grävtid ca halvt år.
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_ Jag hade 1981 guidat Raä:s chefsarkeolog och hembygdsförbundets
amatörarkeologer vid en utflykt till Fornsigtuna i samband med
Rösaringsgrävningen 1981. Det var denne som bad mig skriva texten
_ Pengar för analyser av material och jordprover av många slag kostar mycket
pengar. Kerstin Bjelkeman bildade Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning
_ För 1:a veckan behövdes inga pengar. Ledarens ordinarie arbetstid
_ Men i forsättningen behövdes mycket pengar - i slutändan även tryckning av
Boken om Fornsigtuna. _Stiftelsen fick in sponsrade medel för omkring
400 000.
Stiftelsen är inte samma sak som Forskningsinstitutet, som är en ideell
förening som faktiskt arbetat ihop så mycket pengar att vi skulle kunna bekosta
inledande undersökningar med markradar

Sagan om Habor och Signhild - ett magnifikt litterärt verk.
Hör här i en berättande version enligt Saxo Gramaticus, ungefär samtida med
den isländska saga-berättaren Snorre Sturlason.
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Orsaken till att Habor och Signhild inte tilläts att ingå äktenskap grundade sig på
den gamla regeln om blodshämnd. Habor hade nämligen varit med i ett
sammanhang där han dödat Signhilds bröder.
För att kunna träffa Signhild klädde han ut sig i kvinnokläder och utgav sig för
att vara sin broder Hakes sköldmö. Habor litade helt på Signhilds ord och
fruktade intet för sin egen del.. När han skulle sova erbjöds han sängplats hos
Signhilds tärnor.
Tärnorna förundrades över hennes hårda händer och fötter. Habor svarade
att en sköldmö aldrig rörde nålen. För henne gällde svärd och spjut och hon
måste trampa hårda stigar.
På natten utväxlade de löften om evig trohet. Saxo säger:
”De orden fyllde Habor med sådan styrka, att han fröjdades långt mer över
hennes löfte, än han fruktade de faror som skulle vänta honom, när han efter
mötet skulle gå från Signhild.”
Habor förråddes av en tärna och kungens män grep honom. Han försvarade
sig modigt och fällde många av kungens män. Han blev dock övermannad och
förd till tinget, där folkets meningar vara delade. Många sa att han borde
straffas med döden, andra att det vore bättre att göra bruk av hans tapperhet.
Den meningen segrade som framhöll att kungen verkligen hade stor hämnd
att utkräva, dels för sina söners död, dels för skymfen att hans dotter förförts.
En galge restes medan drottningen gav Habor en dryck att stilla sin törst med
samtidigt som hon diktade en nidvisa om honom.
På känt vikingamanér svarade Habor med ett skaldestycke medan han lyfte
bägaren, som han erbjudits att tömma ”på livets sista dag”:
”En sista skål vill jag frejdigt smaka, dödens horn (bägare) med samma hand
jag tar, som till Hel skickade dina tvenne söner. Utan hämnd skall jag dock ej
hädan fara, dådlös ej till dödens skuggor vandra”
På så vis hånade han henne och kastade dryckeshornet i huvudet på henne så
att mjödet rann i strömmar över hennes ansikte.
Det han menade med sina ord var naturligtvis vissheten att även hennes dotter
skulle komma att dö, när han avrättades,
Under tiden satt Signhild bland sina tärnor. Hon frågade om de var villiga att
följa henne i vad hon än månde företaga sig. Gråtande bekände hon att hon
ville i döden följa den ende man hon famnat i livet, Därför ville hon sätta eld på
jungfruburen, så snart det stod klart att Habor var död.
Habor fördes fram till en höjd som var uppkallad efter honom, för att hängas
där. För att pröva sin fästmös trohet bad han nu bödelsdrängarna att först
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hänga upp hans kappa. Det skulle glädja honom, sa han, att se hur ”hans
förestående död skulle ta sig ut”.
De gjorde som han sa, och när Signild såg kappan hänga i galgen trodde hon
förstås att det var Habor hon såg i galgen och jungfruburen antändes.
Då Habor såg jungfruburen omslukad av lågor sa han, att han att han kände
större glädje över sin älskades troskap, än sorg över att han snart skulle dö och
framförde så ett långt skaldestycke, bland annat följande:
”Grip mig nu svenner, och häv mig hastigt upp i galgen. Glad jag med
fröjdefull håg följer i döden min brud. Eld ser jag blossa ur jungfruburen.
Trofast min älskade mö mindes den ed vi svor, ej har du svikit ditt ord. Jag
tager med glädje emot den skål som skänkes mig; Ty så stark är kärleks makt,
att inte ens döden förmår bryta dess band och slita älskande ur varandras
famn”
Knappt hade sagt dessa ord förrän bödlarna hängde honom i repet.
…………………..
Jag brukar avsluta med de två sista verserna i folkvisan.
Kungen säger:
Vers 61
Hade jag detta förra visst
Deras kärlek har varit så stark
Icke skulle jag Habor hängt
För hundrade tusen mark
Om tjänstemön som skvallrat om Habors besök
Vers 62
I tagen nu Signills tjänstemö
Och sätten henne kvick i jord
Hon har skillt mig från dotter min
Så ock en måg så god.
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Odin väljer åt sig en borgstad

Hållplats 3

Namnformen Odin brukar användas innan han efter sin död blev en gudagestalt
………………………………..
Nu skall vi gå till huvudbyggnaden – Vi som grävde kallade den för kung Olov
Skötkonungs ”audienshall”. Det är den största markering på er karta
Från två båt-bryggor går ”paradgator” upp till en platå nedanför själva
byggnaden. Där kunde kungen med sin livvakt ta emot besökande sändebud och
kungar.
Nyhet Platåhus – lyfts upp någon meter – för att bättre synas
Arkeologiska undersökningen bekräftar genom mönstret av stolphål att det
funnits mer En vikingahall
Ynglingasagan är den äldsta av de isländska berättande texterna som beskriver
händelser av alla möjliga slag i samtiden - och den tidigare historien.
Det är i det 5:te kapitlet - av sagans 55 kapitel - som den här platsen beskrivs.
Jag måste först förklara en sak
De isländska texterna har ofta sin grund i något som kallas ”kväden” .
Sådana var mycket vanliga som muntliga ”underhållningsinslag”, när många
människor var samlade. Och de framfördes på något slags versmått
Vitsen med ett versmått är att det är mycket lättare att komma ihåg orden
Och få dem i rätt ordning.
Jag föreställer mig dagens rappare som en viss motsvarighet till forntidens
kväden, en slags underhållning och nyhetsrapportering
Jag nämner detta eftersom forskarna anser att detaljerna är säkrare i kväden.
Så när de återger isländska sagor på prosa så brukar de kolla om detaljer
stämmer med kvädena..
Därför är ”sagorna” försedda med fotnoter – ibland med märkliga förklaringar,
Fotnoterna är mycket viktiga i det stycke av Ynglingasagan som jag nu
skall läsa
Först en koll med er. Jag förmodar att ni i skolan har hört att Oden var den
främste av asagudarna. Vad kommer ordet asa ifrån? Många vet kanske att det
har med Asien att göra. Vilken del av Asien?
Här kommer nu en intressant presentation av Odin:
”Sedan for han norrut till landet som nu heter Svitjod; konungen där hette
Gylfe. När denne fick höra att Asia-männen, som kallades asar, voro på väg, for
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han dem till mötes och bjöd Odin att få så mycken makt i hans rike som han
själv ville.
Och den lyckan följde deras färd, att varhelst de dvaldes i landen, var det
gott år och fred, och alla trodde att de hade makt över slikt, ty stormännen sågo
att de voro olika andra män, som de hade sett, i både fägring och mannavett.
Odin tyckte att där var fagra slätter och god jordmån, och han valde sig en
borgstad, som än kallade Sigtuna.
Där skipade han rättvisa med hövdingar på liknande sätt som det hade varit
i Troja, och satte tolv hövitsmän i staden att döma efter landslag, och han
skipade rätt i alla stycken, så som det tillförne hade varit i Troja och som
turkarna hade för sed.”
Så här kommenteras saken i en fotnot
Tyrkland var det land, som hade Troja eller Trojeborg till huvudstad.
Härkomsten från Troja åberopas flerstädes inom den germanska världen och
man har mången gång varit oförståndig nog att antaga detta vidunderliga
påstående för ett historiskt faktum. (Hans Hildebrand 1869)
………………………….
Behöver jag månne förklara var det klassiska Troja låg på kartan?
Det låg vid Turkiets kust mot Egeiska havet - vattnet mellan Turkiet och
Grekland.
Mer vill jag inte säga idag med det scenario vi dagligen matas med.
Jag vill i stället framhålla att det finns ytterligare en forntidsplats i
kommunen som har skriftlig anknytning till Troja
Kommunens internationellt sett mest kända fornminnesplats – Rösaring har också den ett bevarat skriftligt belägg för en mångtusenårig förbindelse med
Troja. På 1600-talet visste man nämligen att det vid kultplatsen på Rösaring
fanns en Trojeborg. Så är nämligen namnet på de historiska labyrinterna.
Den finns fortfarande kvar. Beteckningen Trojeborg används för
flertusenåriga labyrinter av detta slag. Så här står det om den i Rannsakningarna
efter fornminnen på 1670-talet.
”En Tröyenborgh af Steen lagdt til 15 warf om Kring. Mykit
Monumenterlig.”
Det var i trojeborgar som fruktbarhetsgudinnan vistades tills hon på våren
befriades vid en ceremoni. Om detta finns all läsa på hemsidan.
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Vandring i området

Hållplats 4
Bakgrunden till en
önskvärd undersökning
med markradar är bl. a. att
man aldrig hittat någon
Biskopsborg eller
Kungsgård i Sigtuna stad.
Påståendet kommer sedan
många år från arkeologen
Jonas Ros, som har mångårig
erfarenhet av utgrävningarna

i Sigtuna Stad.
Aschaneus ruiner kan vara rester av en byggnad som först kan ha varit
biskopsgård innan ärkebiskopssätet flyttade till Gamla Uppsala och därefter
blivit kungsgård, som svenska kungen vägrade att lämna tillbaka när påven
Alexander begärde det i sitt brev på 1170-talet
Det är utan tvekan medeltida ruiner som Aschaneus berättat om i sin skrift från
1612 och de har varit utgångspunkten för mitt engagemang i forskningsprojektet. Jag blev ytterligt förvånad, när jag närmare tre år efter
grävningarna fick den tryckta rapporten i min hand och fann att Aschaneus’
medeltida byggnadsrester nu tolkas som om de var forntida!. Se bilden ovan
Minns hur Aschaneus skrivit:
”Slottet Försigtuna av vilket försvarsverk ännu synes själva slottet och dess
murar…. några stora högar och stenrösen nordost om borggårdsplatsen,
bestående av både gråsten och tegel … i en stor grop eller däld har synts för
inte så länge sedan hela källarvalv”.
Vid utgrävning av de två tänkbara husgrundsterrasserna fanns inga som helst
tecken på medeltida grunder till en byggnad som beskrivs med orden "Slottet
Försigtuna." De byggnadsrester som Aschaneus berättar om har inte stått i den
del av Signhildsbergsparken som arkeologerna undersökte 1984-88
Historiker och alla som läser rapporten har konstaterat att Fornsigtuna endast
kan ha varit en forntida anläggning.
Detta är bakgrunden till UKF:s engagemang för undersökning med markradar
vid Fornsigtuna.
Börje Sandén 2016-0-930
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Arkeologidagen 28 aug 2016 – Fornsigtuna. UKF:s exkursion med buss

Signhild bränner sig i buren inne
Nationalmuseum. F.W Wallander 1861

Båtnitar håller samman bräderna i skrovet
Längden av raden med funna nitar visar båtens längd

Två pilspetsar. För strid och jakt
Stridspilen kunde tränga igenom en brynja av järn
Den breda jaktpilen skall göra så stor skada som möjligt.

Fosfat prover visar
mänsklig aktivitet

Stolphål

Två ”Platåhus” Stora stenar har släpats
fram för att husens skall synas väl från
farleden till Svitjods huvudbygder

Sökning efter främst metallföremål
2

Plasten visar framtidens arkeologer var
utgrävningar har ägt rum.
Grästorven läggs tillbaka

Förmodat fundament till försvarstorn?

Signhildsberg år 1817

Margaretha von Essen berättar om tavlan med lusthuset.
Signhilds kulle
Ingen försvarsborg.
Ingen begravning
Tidig motsvarighet
till tingshög?
Arena för kungens
framträdande?
Söderut har en
uppfartsramp
funnits för kungen
med hela sin hird
Samma storlek som
Tynwald Hill på
Isle oh Man

3

Mycket mer finns att läsa på forsningsinstitutets hemsida.
http:/www.ukforsk.se 1. Sevärdheter i Upplands-Bro
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