Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 2 Sigtuna, Stora Gatan/hörnet av Långgatan
Litteratur: Arkivlapp för fynd Sf 837:e i Sigtuna museums arkiv; H. Arbman och E. Floderus, Vattenledningsgrävningen i Sigtuna 1925. Arkeologisk rapport, redigerad med en inledning av R. Edberg, Meddelanden och
rapporter från Sigtuna Museer 25 (2005), s. 37 ff.
Avbildningar: –
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Sl2

Ett fragment av ett runristat revben av nöt påträffades vid vattenledningsgrävning år 1925
vid Stora Gatan och hörnet av Långgatan. Benet lämnades in till Sigtuna museum den 6
augusti 1925 av Sture Forsell, Sigtuna (inv. nr Sf 837:e). Enligt kataloglappen i Sigtuna
museum omnämns det som »fragm. av revben, på ena sidan ristat».
Fragmentet är avbrutet i båda ändar. Längd 114 mm, bredd 31 mm och tjocklek 6 mm.
Två skadade runor, 13 mm höga, är ristade på den ena plana ytan av revbenet. Inga spår
finns av ristning på den andra motstående välvda sidan av benet.

Fig. 1. Runbenet Sl 2 från Stora Gatan/hörnet av Långgatan. Foto Jacques Vincent/ Sigtuna museum
2012.

Inskrift:
a£þ
Till läsningen: Ristningsytan före och efter runorna har inga spår av ristning. Nedre långsidan är beskuren, varigenom drygt nedre tredjedelen av runorna har gått förlorade. 1 a har
Version 0.2 (senast ändrad 2017-07-07)

1

Runristade lösföremål från Sigtuna
Sl 2 Stora Gatan/hörnet av Långgatan

dubbelsidig bistav. Formen på den bevarade delen av runa 2, ansättningen av bistavens övre
spets ett stycke nedanför toppen av huvudstaven och den påbörjade vänstersvängen av bistaven in mot huvudstavens nedre del, visar att runan snarast skall läsas som þ, ej som en uruna med lågt ansatt bistav.
Inskriften är för kort för att kunna tolkas.

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 oss dessa på nedanstående e-postadress.
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