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Litteratur: H. Gustavson, Arbetet vid Runverket, Stockholm, i: Nytt om runer 15 (2000, publ. 2001), s. 26. 

Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. s. 26. 

Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR2000;26 

 

Ett revben med runinskrift påträffades vid en arkeologisk undersökning år 1999 i kv. Pro-

fessorn 1 i ett lager med koppling till hus E:O (Ruta B 12. Kontextnummer 912:2. Fynd-

nummer 6406). Datering till perioden 1130–1150 enligt den preliminära fasindelning för 

kv. professorn 1 och 2 som har upprättats av Mats Pettersson (muntl. uppgift).  

Revbenets längd är 98 mm, bredd 25 mm och tjocklek 7 mm. Runhöjd 9–17 mm (7 a 

resp. 1 t). Ristningssidan och motstående sida är konvexa. 

 

 

Fig. 1. Runbenet Sl 75 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 1999 (RAÄ/KMB f9916104).  

 

Inskrift:  

  
…!t-rgar a knif 

                  5                  10 

… á(?) kníf. 

»… äger(?) kniven.» 

 

Till läsningen: Vid 1 !t finns en stor vinkelformad bortflisning, som fortsätter som en spric-

ka snett nedåt höger genom runföljen 2–4 -rg. Av runa 1 återstår svaga spår av bistaven 

och toppen av huvudstaven i en ensidig t-runa samt av ett stycke av huvudstavens bas. 

Resten är av runan är borta i bortflisningen. Denna har också tagit bort huvudstavens mitt i 

runa 2. På grund av bortflisningen går det inte att avgöra om runan varit en i-runa, e-runa 

eller en a-runa med ensidig bistav Det finns inga spår av en ensidig eller dubbelsidig n-

bistav vid bortflisningen och vid sprickan. En fördjupning på platsen för en höger a-bistav 

bedöms inte vara ristad. 4 g är stunget med ett tunt lodrätt streck mellan bistaven och hu-

vudstaven. Ensidig bistav snett nedåt vänster i 5 och 7 a. I 6 r, som har öppen form, är bi-

staven skuren i tre drag. 9 n har ensidig bistav snett nedåt höger. Efter 11 f har det inte fun-

nits någon ristning.  

Av inskriften att döma har revbenet varit ett knivskaft, men några fysiska spår av att 

revbenet har tjänat som knivskaft finns inte. Tjockleken på benet är inte mer än 7 mm. Inte 
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heller är det säkert hur den ofullständiga inskriften skall tolkas, vilket gör att olika tolk-

ningsalternativ är aktuella. I den förlorade delen av inskriften torde ha ingått ett person-

namn. Det är osäkert om runa 7 a återger á dvs. 3. pers. sing. presens av verbet æiga ’äger’ 

eller om det ingår i runföljden 4–7 gara med betydelsen gær(v)a ’göra’. För att 7 a står för 

á ’äger’ och ingår i en ägarmarkering talar det faktum att detta verb inte sällan förekommer 

på husgeråd och verktyg i denna betydelse under medeltiden (E. Svärdström, Runfynden i 

Gamla Lödöse (1992), s. 5) och att det var viktigt att språkligt eller med ett bomärke ange 

ett föremåls tillhörighet. Att runföljden …!t-gar är en rest av ett sammansatt mansnamn 

på -gæiRR är mindre sannolikt, eftersom en skrivning med a i det senare ledet endast före-

kommer i något enstaka fall i de många namnen på -gæiRR. Något namn på -gæiRR, där 

…!tar eller …!ter ingår i förleden är inte heller känt. Att … !t-rgar är en del av ett ännu otol-

kat personnamn kan inte uteslutas. 

Om 7 a ingår i infinitiven gær(v)a borde denna som en bunden bestämning föregås av 

hjälpverbet lét ’lät’, vilket tar/ter inte gör möjligt. Att det skulle röra sig om en presens-

form svarande mot ett fornsvenskt læter ’låter’ är mindre troligt om än inte omöjligt.  
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