Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 102 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 16 (2001, publ. 2003), s.
23.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a. 2001, s. 23.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR2001;23

Ett revben med runor påträffades år 2000 vid granskning av ett parti jord som hade tagits in
till Sigtuna museum för efterundersökning av en arkeologisk undersökning 1996 i kv. Professorn 4 (Sållhögen, skikt 3. Fyndnummer 5570).
Benet har daterats till sent 1000-tal eller till 1100-talet enlig muntlig uppgift av Anders
Wikström den 27 augusti 2012. Jämför Sl 79, 100, 101 och 103.
Benets längd 112 mm, bredd 32 mm och tjocklek 9 mm. Runhöjd 20 mm (2 u).
Inskriften läst från höger:
…-tiaþ
5

Från vänster:
þuit-…

Fig. 1. Foto av runorna samt renritning av runorna. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB
f0011209).

Läsning från höger till vänster: Det första tecknet består av ett lodrätt skuret streck, 2 mm
långt. Resten av strecket saknas i brottskadan. Av 2 t återstår huvudstavens mittparti och de
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nedre delarna av bistavarna, resten av runan borta i brottskadan. I 3 i finns en oavsiktlig rispa snett uppåt höger över huvudstaven. I 4 a är högra bistaven överlång med bistavens
spets i jämnhöjd med huvudstavens bas. Den vänstra bistaven mycket kort. I 5 þ når bistavens spets inte fram till huvudstavens topp, dess nedre spets träffar huvudstaven något under dess mitt. Efter 5 þ har inte någon ristning varit inskuren.
Vid en läsning från vänster är1 þ spegelvänd och bistaven i 2 u lågt placerad och skär
något förbi mitten av huvudstaven. Av 4 t återstår huvudstavens mittparti och nedre delarna
av bistavarna. Resten av runan borta i brottskadan. 7 mm till höger om 4 t är mitten (2 mm)
av syns ett lodrätt skuret streck, 2 mm långt, resten borta i brottskadorna.
Något förslag till tolkning kan jag inte lämna vare sig inskriften läses från höger eller
från vänster. Kanske skall den ses som en förment runinskrift.

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.
Författare: Helmer Gustavson
Kontakt: magnus.kallstrom@raa.se
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