Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 51 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 12 (1997, publ. 1998), s.
29.
Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. s. 29.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1997;29D

Ett revben av nöt med runinskrift påträffades vid en arkeologisk undersökning år 1996 i kv.
Professorn 4 (Ruta G3:2C. Fyndnummer 5275). Inskriften dateras till 1200-talets första
hälft enligt muntlig uppgift av Anders Wikström den 7/8 2012. Inskriften står på benets ena
bredsida.
Revbenets längd är 90 mm, bredd 24 mm och tjocklek 9 mm. Runhöjd 12 mm (4 n).

Fig. 1. Runbenet Sl 51 från kv. Professorn 4. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB ff962306).

Inskrift:
kaenm
5

Till läsningen: Den välbevarade inskriften är ristad i inskriftsytans mittparti. Inga runor har
varit ristade före eller efter inskriften. En tunn och ytterst grund lodrät ritsa till höger om
inskriften hör inte samman med inskriften. Inskriften läses från vänster till höger. 2 a har en
dubbelsidig bistav snett nedåt vänster snett uppåt höger. 3 e är stungen med en tydlig punkt.
4 n har en ensidig bistav snett nedåt höger. En läsning från höger med en runföljd maenk
med ett kortkvist-a, ett långkvist-n och en spegelvänd k-runa är mindre trolig.
Eftersom a-runan har dubbelsidig bistav och n-runan enkelsidig är det inte uteslutet att
den förstnämnda skall translittereras æ, särskilt som fyndet har daterats till 1200-talet. Inskriften ger inte någon begriplig mening vare sig den läses från vänster eller höger.
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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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