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Sl 21 Sigtuna, Kv.Trädgårdsmästaren 9–10  

Litteratur: M. Åhlén, Runfynd 1988, i: Fornvännen 85 (1990), s. 41; H. Gustavson, Lära sig och lära ut runor – 

med hjälp av futharken?, i: Situne Dei (2013), s. 34 ff. 

Äldre avbildning: M. Åhlén, a.a., s. 40; H. Gustavson a.a. s. 36.  

Signum i Samnordisk runtextdatabas: U Fv1990;41B 

 

Ett revben av nöt med runor på två sidor, på den ena sidan en futharkinskrift och på den an-

dra några runtecken, påträffades vid arkeologisk undersökning år 1988 i kv. Trädgårdsmäs-

taren 9–10 (Ruta D3:2. Fyndnummer 5429). Fyndet gjordes i ett mitthärdshus, hantverks-

hus (312b) enligt undersökningsrapporten (A. Wikström et al., Fem stadsgårdar, s. 119). 

Datering till 1175–1200 (fas 8). 

Revbenets längd är 145 mm, bredd 37 mm och tjocklek 8 mm. Runhöjd: 20 mm (6 k). 

 

 

Fig. 1. Framsidan (A) av runbenet Sl 21 från kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Bengt A. Lundberg 

(RAÄ/KMB D0201010). 

 

 

Fig. 2. Baksidan (B) av runbenet Sl 21 från kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Bengt A. Lundberg 

(RAÄ/KMB D0201011). 
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Inskrift:  

 

(sida A:) 
 

fuþorkhinastb--R  

      5    10      15 

 

(sida B:)  
 

-- ba ba  

     20     

 

Till läsningen: – Sida A: Något högt placerad bistav i 3 þ. Ensidiga bistavar snett nedåt 

vänster i 4 o. 5 r har sluten form. Ensidig bistav i 9 n. 10 a har en högt ansatt dubbelsidig 

bistav snett uppåt höger/snett nedåt vänster. 11 s har långkvistform. Delar av övre bågen i 

13 b är borta i brottkanten. Av runorna 14 och 15 återstår nedre delen av huvudstaven. 

Huruvida ordningsföljden har varit ml eller lm kan inte avgöras. Av 16 R saknas övre hälf-

ten av huvudstaven och övre spetsarnas anknytning till huvudstaven. – Sida B: Invid vän-

stra brottkanten är nedre delarna av två eller tre runor bevarade. Den första möjligen en i-

runa och den andra sannolikt ett långkvist-s med ett överlångt första led eller en stolsfor-

mad s-runa. Mindre troligt rör det sig om rester av runorna i, i och a. I 19 och 21 b når övre 

spetsen av bistavens övre båge inte huvudstaven och dess nedre spets är ansatt något ovan-

för huvudstavens bas. Dubbelsidig bistav snett nedåt vänster/snett uppåt höger i 20 och 22 

a. Ett stycke till höger om 20–21 ba finns ornamentik i form av några streck liknande bok-

stavs-S inskurna. 

Inskriften på framsidan består av en futhark om sexton tecken, där runorna 8–9 är om-

kastade (in i stället för ni) och där tecknen 14 och 15 inte längre kan teckenbestämmas. Hur 

runorna på baksidan skall tolkas är oklart. Möjligen är de och futharken att förstå som 

skrivövningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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