Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 23 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10
Litteratur: A. Wikström et al., Fem stadsgårdar (2011), s. 160.
Äldre avbildning:
Signum i Samnordisk runtextdatabas: [saknas i databasen]

Ett revben med runor påträffades vid arkeologisk undersökning år 1988 i kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (Ruta K4:3. Fyndnummer 8389). Fyndet dateras enligt undersökningsrapporten
(A. Wikström et al., Fem stadsgårdar (2011), Trdgm-Excel (2011) till 1175–1200 (fas 8).
Revbenets längd är 92 mm, bredd 19 mm och tjocklek 6 mm. Inskriften är 17 mm lång
och finns på den konkava sidan av benet. Runhöjd 14 mm (1 k).

Fig. 1. Runbenet Sl 23 från Kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Magnus Källström 2018.

Inskrift:
kþn
Till läsningen: Inskriften börjar 15 mm in från benets vänstra kant. Ytterligare runor har inte
varit ristade på benet. Uppe i benets vänstra hörn, 12 mm till vänster om toppen av 1 k, finns
två lodräta jack, det ena över det andra. De är avsiktligt ristade, men för högt placerade för
att vara skiljetecken. Bistaven i 1 k ansatt mot huvudstaven något nedanför dess mitt och är
inte dragen hela vägen fram till huvudstaven. 2 þ har relativt stor båge. Den dubbelsidiga
bistaven i 3 n är tunn och grund.
Inskriften ger inte något säkert underlag för en tolkning och det är möjligt att inskriften
är oavslutad. Att samma runkombination förekommer först i inskriften k(þniiis(þnþs på ett
fragment av en glättbräda av valben från Ribe i Danmark (DR AUD1993;261) beror förmodligen mest på tillfälligheter, även om det inte är uteslutet att den senare kan dölja någon form
av chiffer.
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Fig. 2. Detalj av runorna på Sl 23 Kv. Trädgårdsmästaren 9–10. Foto Magnus Källström 2018.

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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