Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 58 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 12 (1997, publ. 1998), s.
30.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a., s. 30.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1997;30D

Ett revben med runor påträffades vid arkeologisk undersökning år 1996 i kv. Professorn 4
(Ruta F5:3. Fyndnummer 5284). Preliminär datering till 1100-talet.
Revbenets längd 75 mm, bredd 29 mm och tjocklek 7 mm. Runhöjd 22 mm (5 R).
Ritsningen finns på den svagt konkava sidan av benet.

Fig. 1. Runbenet Sl 58 från kv. Professorn 4 i Sigtuna. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB
ff962312).

Inskrift på benets ena sida:
…bne£kRm
5

Till läsningen: I runa 1 återstår den nedre bågen av bistaven till en b-runa. Den nedre delen
av bistaven kan skönjas i brottkanten. 2 n har en dubbelsidig bistav, där den vänstra delen
är svagare. Nedanför och parallellt med denna finns en svagare ristad linje. Runa 3 har en
11 mm bred vågrät bistav och kan uppfattas som en e-runa. Tecknet skulle eventuellt också
kunna tolkas som ett kors. Till vänster om runa 4 finns en diagonal linje snett uppåt vänster.
Den är inte förenad med huvudstaven, men bör tillhöra runan, som i så fall inte skall läsas i
som den tidigare har gjorts (se Gustavson 1997 s. 30) utan som en bakvänd k-runa. Den
vänstra bistaven i 5 R är kortare än den högra. I 6 m är den vänstra bistaven ej förenad med
huvudstaven.
Inskriften har inte kunnat tolkas.
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