Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 111 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10
Litteratur: M. Källström, Birka, Sigtuna – och Medelpad, Glimtar från tre vikingatida skriftmiljöer, i: A-C. Edlund et al. (red.), Vernacular Literacies – Past, Present and Future (2014), s. 114, not 6, 115, 116.
Äldre avbildning:
Signum i Samnordisk runtextdatabas: [saknas f.n. i databasen]

Ett mellanfotsben av gräsätare med inristade tecken, några med runform andra runliknande,
påträffades vid en arkeologisk undersökning 1988–1990 i kv. Trädgårdsmästaren 9–10.
(Ruta H10:6. Fyndnummer 18939). Fyndet gjordes i tomt IV i hus 227 (hörnhärdhus) enligt
undersökningsrapporten A. Wikström et al., Fem stadsgårdar (2011, s. 51) och dateras till
1000–1020 (fas 2).
Benets längd 103 mm, bredd 23 mm och tjocklek 9 mm. Tecknens höjd 11 mm (5 f).
Ristningen kan bestå av drygt femton tecken, några med runform, medan andra är runliknande. Det är dock svårt att avgöra vad som är tillfälliga skrapningar och vad som är avsiktligt ristade tecken (jfr Källström 2014, s. 16). Ristningen ger i vilket fall inte någon
språklig mening. Om teckenföljden läses från höger till vänster kan det första tecknet
tänkas stå för n, det andra för a, det fjärde för R. I ristningens senare del skulle det kunna
finnas en l- och en f-runa.

Fig.1. Det eventuellt runristade mellanfotsbenet Sl 111 från Kv. Trädgårdmästaren 9–10. Foto
Jacques Vincent, Sigtuna museum 2011 samt renritning av Helmer Gustavson.
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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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