Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 32 Sigtuna, Kv.Trädgårdsmästaren 9–10
Litteratur: M. Åhlén, Runfynd 1989 och 1990, i: Fornvännen 87 (1992), s. 164; H. Gustavson, Arbetet vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 6 (1991), s. 19 f.; H. Gustavson, Personnamn i inskrifterna på runföremålen
från Sigtuna. Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 (2012), s. 106.
Äldre avbildning: M. Åhlén, a.a. 1992, s. 164.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Fv1992;164C

Ett fragment av ett revben av nöt med runinskrifter på två sidor påträffades vid arkeologisk
undersökning år 1989 i kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (Ruta M11:0. Fyndnummer 17736).
Fyndet gjordes i ett mitthärdshus (Hus 141) enligt undersökningsrapporten A. Wikström et
al. Fem stadsgårdar (2011), s. 132. Datering till 1200–1230 (fas 9).
Revbenets längd är 75 mm, bredd 22 mm och tjocklek 8 mm. Runhöjd på framsidan 15
mm (3 þ), på baksidan 14 mm (10 r).

Fig. 1. Runbenet Sl 32 från kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.
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Runristade lösföremål från Sigtuna
Sl 32 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10

Inskrift framsidan:
raþ nu en þu…
5

Ráð nú, en þú...
»Tyd nu, och du …»
Inskrift baksidan:
rom!i
10

Vänstra kortsidan är tvärt avskuren och runinskriften börjar strax intill kortsidan. 1 r har
öppen form. Ensidiga bistavar i a- och n-runorna. I 3 þ utgår bistaven från toppen av huvudstaven och når nästan ner till huvudstavens bas. Även 8 þ har en liknande form. Runa 6
e är stungen med en punkt mitt på huvudstaven. Om benet vändes vågrätt läses inskriften
från höger till vänster som romi. 10 r har snarast sluten form. 11 o har ensidiga bistavar
snett nedåt vänster. Den övre bistaven är överlång och dess spets är böjd nedåt. Huvudstaven i 13 i är mycket grund. En nåltunn punkt på dess mitt skulle kunna uppfattas som en
stingning. Jämför 6 e! Baksidans inskrift skall knappast läsas från vänster som rfR!i med en
stupad f-runa (jfr Åhlén 1992, s. 164).
Inskriften på framsidan uppmanar läsaren att tyda (runorna), men i vilket syfte framgår
inte, eftersom resten av inskriften på framsidan har gått förlorad på grund av brottet. Eftersom inga runor har varit ristade före eller efter romi är troligt att dessa runor bildar ett ord.
Möjligen återger de ett kortnamn Rómi/Rómmi till mansnamnet Rómundr (Hrómundr). Till
detta namn brukar dock (H)rói anföras som kortnamn.

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
E-post: margareta.gustavson@comhem.se
Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 7284
www.raa.se
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