Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 43 Sigtuna, Professorn 2
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 11 (1996, publ. 1997), s.18;
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. 106 f.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a. 1997, s. 18.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1996;18B

Ett skulderblad av gris med en runinskrift påträffades vid en arkeologisk undersökning år
1995 i kv. Professorn 2 (Ruta G5:3. Fyndnummer 3851). Preliminär datering till 1100-talet
enligt muntlig uppgift av Anders Wikström 27/8 2012.
Skulderbladets mått är 160 mm × 75 mm. Tjocklek 17 mm. Runhöjd 19 mm (1 b).
Inskrift:
bofe
Bōfi.
»Bove.»

Fig. 1. Runbenet Sl 43 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1996
(RAÄ/KMB fd965131).
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Fig. 2. Detalj av inskriften på Sl 43 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB
fd965127).

Till läsningen: I 1 b är bistavens yttre spetsar ansatta ett stycke in på huvudstaven. 2 o har
ensidiga bistavar snett nedåt vänster, som går något litet genom huvudstaven. I 4 e är huvudstavens mitt stungen med en distinkt punkt.
Mansnamnet Bōfi förekommer i ett femtontal runinskrifter från södra Sverige och Danmark. Därtill med binamnsprefix i Lið-Bōfi i Ög 103 Kaga kyrka. På en medeltida stylus
från Lund står det med runor »Bove äger griffeln». De medeltida beläggen på namnet har
en orientering mot Götalandskapen och Skåne, framför allt Lund, när de förekommer före
1300-talet (SMP 1 sp. 487). Etymologin är omdiskuterad och oklar. Det är enligt Lena
Peterson (i Nordiskt runnamnslexikon (2007), s. 46) snarast ett binamn bildat till ett appellativ *bófi ’tjockis’, jfr nyisländskans bófi ’skurk, lymmel’. Belägget från Sigtuna är anmärkningsvärt, men tillåter inte någon säker slutsats om den namngivnes härkomst.

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
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Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 7284
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