Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 30 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10
Litteratur: H. Gustavson, Arbetet vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 6 (1991), s. 19; M. Åhlén, Runfynd
1989 och 1990, i: Fornvännen 87 (1992), s. 163; H. Gustavson, Personnamn i inskrifterna på runföremålen från
Sigtuna, i: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 (2012), s. 111.
Äldre avbildning: M. Åhlén 1992, a.a. s.163.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Fv1992;163B

Ett revben av nöt med runinskrift påträffades vid arkeologisk undersökning år 1989 i kv.
Trädgårdsmästaren (Ruta K9:6. Fyndnummer 17408). Fyndet dateras enligt undersökningsrapporten A. Wikström et al. Fem stadsgårdar, Trdgm-Excel (2011) till 1020–1050 (fas 3).
Revbenets längd är 108 mm, bredd 33 mm och tjocklek 6 mm. Runhöjd 17 mm (1 i).

Fig. 1. Runbenet Sl 30 från kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Bengt A. Lundberg,
Riksantikvarieämbetet.

Inskrift:
iunia
5

Till läsningen: Tecknen är ytligt skurna och nåltunna. De är föga diagnostiska till formen,
men bedöms vara runor. 1 i står omedelbart intill revbenets vänstra kant. Bågen i 2 u ansluter inte till toppen av huvudstaven Avståndet mellan 2 u och 3 n är större än mellan övriga
runor. Här finns en 7 mm lång närmast lodrät linje av annan karaktär än i runorna, vilken
går genom den vänstra bistaven i 3 n. Linjen fortsätter inte på den nedre skriftytan. Dubbelsidig bistav snett nedåt höger i 3 n. Den dubbelsidiga bistaven snett uppåt höger i 5 a är
längre än huvudstaven.
Inskriften kan vara ofullständig, eftersom det före 1 i, som står omedelbart intill benets
vänstra smalsida, kan ha funnits runor på en nu saknad bit av benet. På den 72 mm långa
ristningsytan mellan 5 a och den högra brottkanten har det inte funnits några runor. Inskriften ger inte omedelbart en begriplig mening. Att den skulle vara en ägarinskrift med ett predikat i presens 3 person sing. á av verbet æiga är formellt möjligt. Runföljden iuni skulle i
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så fall vara ett personnamn eller en benämning på en person som inte är kända från någon
runinskrift. Mot detta talar dessutom att det inte är känt att man i Sigtuna använt ägarmarkeringar motsvarande de runristade märklapparna från Bergen.

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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