Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 47 Sigtuna, Kv. Kyrkolunden 8
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 11 (1996, publ. 1997), s. 19.
Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. s. 19.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1996;19

Ett revben med runor och runliknande tecken påträffades år 1995 av några skolbarn i en
dumphög efter en arkeologisk undersökning i kv. Kyrklunden 8. Fyndnummer saknas.
Någon datering går inte att ge på grund av fyndomständigheterna. Inskriften står på benets
välvda bredsida.
Revbenets längd är 165 mm, bredd 34 mm och tjocklek 5 mm. Runhöjd 21 mm (9 R).

Fig. 1. Runbenet Sl 47 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB fd 964926).
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Till läsningen: Runföljden läses från vänster. Runorna 1, 4, 6, 8 och 10 består av raka lodräta streck. Runa 2 kan förstås om en o-runa med högt ansatta bistavar, som inte når huvudstaven. Den kan också uppfattas som en i-runa, om runa 3 läses som en spegelvänd f-runa,
där bistavarna inte är ansatta mot huvudstaven. Runa 6 uppfattas som en i-runa som skär
högra bistaven i 5 m. Tecken 7 läses som en bindruna (to. 10 i korsas av den ensidiga
bistaven i 11 a. Runorna 10‒11 kan knappast läsas som ett långkvist-a och en i-runa. Vänstra bistaven i 12 R kan endast anas. Runa 13 består av en lodrät stav, där ett kort streck är
skuret snett nedåt vänster från dess bas. Runan kan läsas som ett kortkvist-a med en mycket
lågt ansatt ensidig bistav.
Inskriften ger inte någon omedelbart begriplig mening.
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Fig. 1. Detalj av inskriften på Sl 47 från kv. Professorn 2. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB
fd964929).

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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