Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 101 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Arbetet vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 16 (2001), s. 22 f.
Avbildning: H. Gustavson, teckning a.a. s. 22.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR2001;22B

Ett revben med runor påträffades år 2000 vid genomgång av ett parti jord som tagits in till
museet i Sigtuna för efterundersökning av en arkeologisk undersökning från 1996 i kv. Professorn 4 (Sållhögen, skikt 3–4. Fyndnummer 5568). Datering till sent 1000-tal eller till
1100-talet enligt muntligt meddelande från Anders Wikström den 27 augusti 2012.
Benets längd 53 mm, bredd 27 mm, tjocklek 7 mm. Runhöjd 26 mm (9 a). Runorna är
inskurna på benets utbuktande bredsida.

Fig. 1. Runbenet Sl 101 från kv. Professorn 4 i Sigtuna. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB
f0011208).
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Till läsningen: I benets vänstra brottkant syns högra kanten av en huvudstav. Benet har
brutits av längs huvudstaven. 2 mm till höger om kanten är en lodrät stav skuren. Dess topp
svänger något åt vänster. På grund av en kantskada kan det inte avgöras om toppen har nått
in till huvudstaven och staven har utgjort bistaven i en u-runa. Det ringa avståndet mellan
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de två stavarna talar för att här har stått u. Samma kantskada har tagit bort toppen av 3 b.
Runa 4 består av en lodrät huvudstav. Strax ovanför mitten finns ett litet jack, som kan vara
en stingning. Likartade jack finns dock på andra ställen på ristningsytan. Under jacket finns
en liten vittringsskada. I 5 þ når bistavens övre spets huvudstavens topp. I runa 7 svänger
nedre spetsen av nedre bågen av en r- eller b-bistav in mot en huvudstavens bas utan att nå
den. Runan är snarare r än b. Huvudstavens topp är skadad av en liten bortflisning. 8 e består av en lodrät huvudstav. På dess mitt finns en jackartad fördjupning, som bedöms vara
en stingning. Lång dubbelsidig bistav i 9 a. Runa 10 a består av en lodrät huvudstav. På
platsen för en lång dubbelsidig a-bistav finns en tydlig skuren linje. Till vänster om
huvudstaven skärs linjen av en oavsiktlig rispa snett uppåt höger. Den går också genom och
förbi huvudstaven. Nedre delen av huvudstaven i 11 a borta i en skada i benets kant. 4 mm
till höger om 11 a är större delen av övre hälften av huvudstaven i runa 12 bevarad och –
med stor sannolikhet – vänstra delen av en dubbelsidig n-bistav. Resten av runan borta i
den avbrutna högra delen av benet.
Inskriften utgörs av en sekvens av vissa återupprepade runor och är möjligen en skrivövning.

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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