Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 12 Sigtuna, Stora Gatan
Litteratur: M. Åhlén, Rapport till Riksantikvarieämbetet 22/11 1985 (ATA dnr 6213/85); M. Åhlén, Runfynd
1985, i: Fornvännen 81 (1986), s. 220 f.; H. Gustavson & M. Åhlén, Arbetet vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om
runer 1 (1986), s. 11; A. Wikström, Stora Gatan 1985, Sigtuna Museums Undersöknings Verksamhet (SMUV),
Rapportsammanställning (2009); H. Gustavson, Lära sig och lära ut runor – med hjälp av futharken?, i: Situne Dei
2013, s. 34 ff.
Äldre avbildning: Foto i M. Åhlén a.a. s. 221.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Fv1986;220C

Vid en grävning för vatten och avlopp i Stora Gatan i Sigtuna i september 1985 påträffades
ett revben med runinskrift. Det aktuella schaktet var 120 meter långt och sträckte sig från
mitten av Borgmästarängen och längs hela den södra sidan av kv. Kyrkolunden.
Benet dateras med ledning av A. Wikströms rapportsammanställning 2009 till 1000eller 1100-tal. Det i båda ändar avbrutna revbenets längd är 117 mm, bredd 20 mm och
tjocklek 9 mm. Runhöjd 14 mm (4 o).
På benets ena sida är en ofullständig futhark om tio runor inristad.

Fig.1. Runbenet Sl 12 från Stora Gatan. Foto Bengt A. Lundberg 1985/Riksantikvarieämbetet.
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Till läsningen: Runorna är tydligt ristade. I 1 f som står intill vänstra brottkanten är bistavarna lågt ansatta, den nedre endast 2 mm ovanför huvudstavens bas. Bistaven i 2 u är
ansatt några millimeter nedanför huvudstavens topp. Huvudstaven når inte ner till långsidan. 4 o har dubbelsidiga bistavar snett nedåt höger. 5 r har öppen form. En skada har
tagit bort nedre delarna av runorna 5–9 rkhni. Läsningen av dem är dock säker. 8 n har ensidig bistav snett nedåt höger. Ett streck snett nedåt höger från toppen av 8 n och ner till
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nedre delen av huvudstaven av 9 i bedöms vara oavsiktligt ristat. Mellan 9 i och 10 s har
inte någon runa varit ristad. 10 s har långkvistform. På ytan efter 10 s finns ett litet diagonalt skrapmärke. I övrigt inga spår av ristning.
Möjligen har ristaren avbrutit att rista futharken, när han hade märkt att han felaktigt
ristat en s-runa i stället för en a-runa.

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
Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 7284
www.raa.se
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