Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 42 Sigtuna, Kv. Professorn 2
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 11 (1996, publ. 1997), s. 17.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a., s. 17.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1996;17D

Ett revben av nöt med runor påträffades i en dumphög (från provruta 1) i samband med en
arkeologisk undersökning år 1995 i kv. Professorn 2 (fyndnummer 3849). Fyndet kan
dateras till 1100-talet enligt muntlig uppgift av Anders Wikström 7/8 2012.
Revbenets längd är 136 mm, bredd 36 mm och tjocklek 8 mm. Runhöjd 14 mm (5 þ).

Fig. 1. Runbenet Sl 42 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB fd964931).
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Till läsningen: Inskriften läses med början vid den skadade vänstra kortsidan. Vid dess övre
del är ett kort streck ristat snett uppåt höger. Det är möjligen en rest av en k-bistav. Strax
till höger om detta streck är övre hälften av en lodrät huvudstav bevarad, resten är borta i
skadan. Nedre delen av huvudstaven i 3 þ, som har en liten bistav, är borta i samma skada.
Den vänstra bistaven i 4 n är överlång. Bistaven är liten i 5 þ. Den dubbelsidiga bistaven i 6
£n är inte ristad i ett drag, utan den vänstra och högra bistaven är ansatt mot huvudstaven ett
stycke från varandra. Formellt kan runan förstås som en kvistruna 1:1, dvs. t. En möjlig
men mindre trolig läsning av inskriften ges om man vänder upp och ner på benet och läser
från höger mot vänster. Den skulle ge en runföljd --þaþa med spegelvända þ-runor. Vad
som talar mot denna läsning är spegelvändningen och att det korta sneda strecket vid brottkanten i så fall knappast kan ha varit en bistav.
Den bevarade delen av inskriften ger inte någon grund för tolkning. Vad som är säkert
är att vi har en inskrift med upprepade þ-runor och förmodligen också n-runor. Möjligen
rör det sig om en skrivövning eller magiskt bruk av runorna þurs och nauð(r).
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Fig. 2. Detalj av inskriften på runbenet Sl 42 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 1996
(RAÄ/KMB fd964934).

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.
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