Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 22 Sigtuna, Kv.Trädgårdsmästaren 9–10
Litteratur: M. Åhlén, Runfynd 1988, i: Fornvännen 85 (1990), s. 41; H. Gustavson, Arbetet vid Runverket,
Stockholm, i: Nytt om runer 5 (1990, publ. 1991), s. 25.
Äldre avbildning: M. Åhlén, a.a., s. 41.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Fv1990;41C

Ett revben av nöt med runinskrifter på två sidor påträffades vid arkeologisk undersökning
år 1988 i kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (Provruta E4:4. Fyndnummer 7244). Fyndet dateras
enligt undersökningsrapporten (A. Wikström et al., Fem stadsgårdar (2011), Trdgm-Excel)
till 1125–1175 (fas 7). Inskriften består av runor och runliknande tecken.
Revbenets längd är 125 mm, bredd 36 mm och tjocklek 7 mm. Runhöjd: 10 mm (1 r).

Fig. 1. Ristningen på framsidan på runbenet Sl 22 från kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto
Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.
Inskrift på den konvexa sidan A:
r : r : riruþ5

Sida B:
l+
Till läsningen: Runorna 1–3 r är stungna med en tydlig punkt i påsen. Snett till höger ovanför 2 r är ett P-liknande tecken, som med ett nedtill tillskuret streck har getts formen av en
u-runa. Ett kort lodrätt streck är skuret mellan huvudstaven och bistaven. Nedre korsarmen
i ett litet kors skär den övre delen av bistaven i 3 r. Huvudstaven i 4 i lutar svagt åt höger.
Från dess topp går två korta och ytliga linjer som möts i en spets och liknar en vimpel.
Runorna 5–7 ruþ är skurna tätt tillsammans. Huvudstaven i 6 u är mycket kort och bistaven
överlång. 7 þ lutar åt höger och träffar med runans nedre del bistaven i 6 u. Runa 8 har formen av en a-runa med en ensidig bistav snett nedåt vänster. Ett kort streck är skuret från
bistavens nedre spets snett ner mot huvudstaven. Jämför 4 i! Skiljetecken i form av kolon
efter 1 r och 2 r. – På sida B kan en l-runa samt ett litet kors anas.

Version 0.1 (senast ändrad 2014-02-14)

1

Runristade lösföremål från Sigtuna
Sl 22 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10

Inskriften ingår kanske i en övning att skriva runor, här möjligen med runan r som utgångspunkt.

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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