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Författare Årgång Sidor Titel
Andersson,	  Lars 2010 155–162 Staden	  på	  landet	  –	  en	  gravgård	  i	  Täby
Androshchuk,	  Fedir 2009 7–20 The	  place	  of	  Dereva	  and	  Volhynia	  in	  Norse–Slav	  relations	  in	  the	  

9th	  to	  11th	  centuries
Bukowska,	  Aneta 2009 21–33 Some	  questions	  surrounding	  monumental	  architecture	  of	  the	  Early	  

Medieval	  Poland	  around	  the	  year	  1000
Bäck,	  Mathias 2010 183–195 Birka	  och	  den	  transkontinentala	  kommunikationen.	  Om	  

främmande	  föremål,	  etnicitet	  och	  sammanhang
Bäck,	  Mathias 2011 86–97 Att	  synliggöra	  båten.	  Båtgravar,	  stratigrafi	  och	  tolkningsperspektiv
Claesson,	  Elisabet 2010 137–146 Kvinnor	  i	  museets	  gömmor
Claesson,	  Elisabet	  (m.fl.	  
undertecknare)

2012 73 Else	  Nordahl	  6/3	  1925–18/3	  2011

Damell,	  David	  och	  Lorin,	  
Olle

2010 205–222 Fornborgsundersökningar	  i	  norra	  Södermanland.	  En	  slutrapport

Edberg,	  Rune 2006 95–129 Folk	  och	  rövare	  i	  Sigtuna	  stad.	  Danagäldernas	  roll	  vid	  
samhällsomvälvningen	  omkring	  år	  1000

Edberg,	  Rune 2007 79–97 Sigtunaleden	  och	  mysteriet	  med	  de	  saknade	  vikingaskeppen
Edberg,	  Rune 2008 47–67 Heliga	  hägnader.	  Ett	  inlägg	  om	  Sigtuna,	  tunaproblemet	  och	  

fornborgarna
Edberg,	  Rune 2009 35–46 Experimental	  ”Viking	  voyages”	  on	  East	  Europan	  rivers	  1986–2003
Edberg,	  Rune 2010 5–6 Förord
Edberg,	  Rune 2011 66–73 Ett	  vikingatida	  (?)	  ankare	  från	  Hamngatan	  i	  Sigtuna
Edberg,	  Rune 2011 107–111 Exit	  Knut.	  Ett	  apropå	  till	  de	  nya	  rönen	  om	  Sigtunamyntningen
Edberg,	  Rune 2012 7–36 Marinarkeologi	  under	  jorden.	  Aspekter	  på	  sjöfart,	  båtbygge	  och	  

hamnförhållanden	  i	  Sigtuna	  under	  vikingatid	  och	  tidig	  medeltid
Gustavson,	  Helmer 2007 69–78 Runor	  på	  skolschemat!	  Ett	  nyfunnet	  syllabarium	  från	  1000-‐talets	  

Sigtuna
Gustavson,	  Helmer 2008 35–46 Harpans	  magi.	  Om	  ett	  musikaliskt	  runfynd	  från	  Sigtuna	  omkring	  år	  

1100
Gustavson,	  Helmer 2010 61–76 Sårfeberbenet	  från	  Sigtuna	  (+löst	  rättelseblad)
Gustafsson,	  Ny	  Björn	  se	  
Söderberg,	  Anders
Hed	  Jakobsson,	  Anna 2012 45–55 Nya	  gravundersökningar	  i	  Valsta,	  Norrsunda	  socken
Hedenstierna-‐Jonson,	  
Charlotte

2009 47–56 Magyar	  –	  Rus	  –	  Scandinavia.	  Cultural	  exchange	  in	  the	  Early	  
Medieval	  period

Hedenstierna-‐Jonson,	  
Charlotte

2010 175–181 I	  en	  skrivkunnig	  miljö.	  Om	  skriftkultur	  mellan	  vikingatid	  och	  
medeltid	  (950–1150	  e.Kr.)

Henricson,	  Lars	  G. 2006 37–53 Hålglas	  i	  Sigtuna	  –	  300-‐tal	  till	  1900-‐tal
Holmquist,	  Lena 2010 197–204 Pilen	  som	  satte	  Birkas	  garnison	  i	  brand
Jansson,	  Ingmar 2010 19–35 Dansk	  guldsmide	  i	  Sigtuna	  under	  tidig	  medeltid?
Jonsson,	  Kenneth 2009 57–67 Eastern	  contacts	  based	  on	  the	  coin	  finds
Jonsson,	  Kenneth 2010 37–42 Fynd	  med	  Sigtunamynt	  från	  Knut	  Erikssons	  tid
Kitzler	  Åhfeldt,	  Laila 2008 9–34 Runristare	  i	  stad	  och	  land.	  Huggspårsanalyser	  av	  runstenar	  i	  och	  

omkring	  Sigtuna
Kitzler	  Åhfeldt,	  Laila 2011 49–60 Några	  träfynd	  i	  Sigtuna	  från	  runstenstid
Kjellström,	  Anna 2010 127–136 Tillsammans	  i	  evighet.	  Osteologiska	  aspekter	  på	  flerpersonsgravar	  

i	  Sigtuna
Knutsdotter	  Olofsson,	  
Birgitta

2010 147–153 Museet	  i	  staden.	  Några	  personliga	  reflektioner	  av	  en	  museivän	  och	  
volontär

Kresten,	  Peter 2007 41–44 Senvikingatida	  fossilsamlare	  i	  kvarteret	  Trädgårdsmästaren	  i	  
Sigtuna

Kyhlberg,	  Ola 2010 245–256 Birgitta	  Birgersdotters	  relikfärd	  genom	  Sverige	  1374
Källström,	  Magnus 2010 77–83 Lönnrunorna	  i	  Långgränd.	  En	  runinskrift	  och	  en	  ordlek	  från	  

medeltidens	  Sigtuna
Källström,	  Magnus 2011 61–65 Runstenen	  under	  kakelugnen	  i	  kvarteret	  Tryckaren.	  Torbjörn	  eller	  

Visäte?



Situne	  Dei	  2006–2012.
Alfabetiskt	  författarregister

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Upprättat	  av	  Rune	  Edberg	  i	  april	  2012

2

Källström,	  Magnus 2012 37–44 Åkomman	  och	  demonen	  på	  ”feberbenet”	  från	  Professorn	  4.	  Ett	  
bidrag	  till	  tolkningen	  av	  en	  besvärlig	  runinskrift	  från	  Sigtuna

Larsson,	  Gunilla 2009 69–81 Maritime	  aspects	  on	  a	  communications	  route
Larsson,	  Mats	  G. 2011 74–85 Forntida	  anläggningsspår	  och	  sentida	  störningar.	  Undersökningar	  

vid	  Vallsgärde	  2008–2010
Lindbom,	  Peter 2009 83–101 The	  assault	  on	  Helgö	  and	  Birka	  and	  the	  end	  of	  the	  Iron	  Age
Ljung,	  Cecilia 2010 115–125 Gravmonumentet	  på	  museets	  tomt.	  En	  viktig	  pusselbit	  till	  

förståelsen	  av	  tidigkristna	  begravningar	  i	  Uppland
Lorin,	  Olle	  se	  Damell,	  
David
Norberg,	  Lars	  och	  
Pettersson,	  Björn

2010 223–234 Huset	  vid	  Kilakastalen

O’Meadhra,	  Uainnin 2010 85–96 Skisser	  i	  urnes-‐/runstensstil	  på	  horn	  och	  ben	  från	  Sigtuna
Pettersson,	  Björn 2007 7–15 Kammakeriets	  spridning	  på	  en	  tidigmedeltida	  stadsgård	  i	  Sigtuna
Pettersson,	  Björn	  se	  
Norberg,	  Lars
Rebas,	  Hain 2007 99–117 Till	  frågan	  om	  Sigtunas	  combustering	  år	  1187.	  Da	  capo!
Redaktionen 2010 9–18 Sten	  Tesch.	  En	  kronologisk	  bibliografi
Redaktionen 2011 65 Falsk	  runinskrift	  från	  Sigtuna
Rispling,	  Gert 2012 56–62 Mynten	  i	  Sundvedafyndet
Roslund,	  Mats 2010 43–52 Västanfläkt	  eller	  en	  stadig	  vind?	  Kontinentala	  och	  insulära	  inslag	  i	  

Sigtunas	  tidiga	  medeltid
Runer,	  Johan 2006 81–94 Den	  äldsta	  svenska	  myntningen	  –	  dess	  funktion	  och	  utveckling
Söderberg,	  Anders 2006 65–80 Om	  två	  metallurgiska	  processer	  knutna	  till	  vikingatidens	  

betalningsväsende
Söderberg,	  Anders 2011 5–34 Eyvind	  Skáldaspillr’s	  silver.	  Refining	  and	  standards	  in	  pre-‐monetary	  

economies	  in	  the	  light	  of	  finds	  from	  Sigtuna	  and	  Gotland

Söderberg,	  Anders	  och	  
Gustafsson,	  Ny	  Björn

2007 17–40 Från	  prestigevarugjutning	  till	  myntning.	  Tidigmedeltida	  metallurgi	  i	  
kvarteret	  Trädgårdsmästaren,	  Sigtuna

Söderberg,	  Bengt 2010 235–243 Ett	  ”trelleborgshus”	  i	  en	  husaby
Tesch,	  Sten 2006 5–12 Situne	  Dei	  –	  återkomsten.	  Anmälan	  av	  en	  nygammal	  årsskrift
Tesch,	  Sten 2007 5–6 Förord
Tesch,	  Sten 2007 45–68 Tidigmedeltida	  sepulkralstenar	  i	  Sigtuna.	  Heliga	  stenar	  från	  Köln	  

för	  såväl	  hallkult	  som	  mässa	  i	  stenkyrka
Tesch,	  Sten 2008 5–7 Förord
Tesch,	  Sten 2009 5 Preface
Trotzig,	  Gustaf 2010 53–59 Det	  historiska	  Sigtuna	  i	  fem	  generationers	  uppslagsböcker
Weman,	  Gunnar 2011 35–48 Gudstjänst	  och	  kulturmiljövård.	  Mariakyrkans	  två	  restaureringar	  

under	  1900-‐talet
Wikell,	  Roger 2011 98–106 Att	  resa	  runsten	  eller	  inte	  –	  det	  är	  frågan.	  Tankar	  kring	  två	  

vikingamiljöer	  i	  norra	  Haninge
Wikell,	  Roger 2012 63–72 Tors	  fiskafänge.	  En	  bortglömd	  bild	  på	  Lingastenen	  Sö	  352
Wikström,	  Anders 2006 13–36 Digitalisering	  av	  arkeologiska	  undersökningar	  i	  Sigtuna
Wikström,	  Anders 2010 97–114 Arkeologiska	  undersökningar	  i	  Sigtuna	  2006–2009
Wikström,	  Anders 2011 112–115 Nya	  rapporter	  nya	  grävningar	  nytt	  arkiv
Wikström,	  Anders 2012 4–6 Inledning	  och	  museinytt
Zachrisson,	  Torun 2006 55–63 Glädjens	  silver.	  Om	  nedgrävd	  rikedom	  på	  det	  tidigmedeltida	  

godset	  Viby/Venngarn
Zachrisson,	  Torun 2010 163–174 Kungsämnen	  i	  Söderby	  och	  kungens	  Sigtuna.	  Om	  den	  materiella	  

kulturen	  i	  och	  kring	  Söderby	  i	  Danmarks	  socken
Zalewska,	  Anna 2009 103–109 Methodological	  reflections	  over	  the	  terms	  rzeka–szlak	  (river	  route)	  

used	  in	  scientific	  discourse


