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Sl 44 Sigtuna, Kv. Professorn 2  

Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 11 (1996, publ.1997), s.18. 

Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a., s. 18.  

Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1996;18C 

 

Ett revben med runor påträffades vid arkeologisk undersökning år 1995 i kv. Professorn 2 

(Ruta G5:3. Fyndnummer saknas). Datering till 1100-talet enligt Anders Wikström munt-

ligen den 27/8 2012. 

Revbenets längd är 110 mm, bredd 33 mm och tjocklek 8 mm. Runhöjd 16 mm (2 b). 

 

 
Fig. 1. Runbenet Sl 44 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1995 (RAÄ/KMB fd965107). 

 

 
Inskrift: 
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Till läsningen: Här och var på inskriftsytan finns tunt skurna streck som inte hör till inskrif-

ten. Från basen av den 17 mm långa lodräta staven till vänster om 2 b går ett ytligt streck 

snett uppåt vänster och möjligen också rester av ett streck snett uppåt höger. I så fall kan 

det röra sig om en stupad dubbelsidig t-runa. Men staven kan vara en avgränsande linje. 

Från toppen av tecken 3 går ett streck snett nedåt vänster och ett streck snett nedåt höger 

och från basen ett streck snett uppåt vänster och ett snett uppåt höger. Bistavarna i b- och t-

runorna ansatta ett stycke in på huvudstavarna. Vänstra bistaven i 7 t kan endast anas. Top-

pen av 8 b kan inte längre iakttas. 

Inskriften är möjligen en skrivövning, där t- och b-runor har ristats i den ordning de har 

i futharken. 
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Fig. 2. Detalj av inskriften på runbenet Sl 44 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1995 

(RAÄ/KMB fd965101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta dokument ingår i en digital utgåva av runristade lösföremål från Sigtuna. Dessa publiceras fritt tillgängliga på 
Internet. 
 
Texten är ännu preliminär och kan komma att revideras. Hittar du felaktigheter eller känner till källor som inte har 
utnyttjats är du välkommen att meddela författaren dessa på nedanstående e-postadress. 
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