Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 122 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur:
Äldre avbildning:

Vid den arkeologiska undersökningen 1996 i kvarteret Professorn 4 tillvaratogs från sållhögen ett fragmentariskt runben (fyndnummer 5668).
Benet, som utgörs av ett revben, är 27 mm långt, 10 mm brett och 3 mm tjockt. Ristningen finns på benets konkava sida. Ytlagret på den andra sidan är bortfallet och det går
därför inte att avgöra om benet ursprungligen har varit ristat på båda sidor. Det är dessutom
avbrutet i längdriktningen, varför endast den övre delen av runorna återstår. Dessa är bevarade till en höjd av 8 mm.
Inskrift:
-£nm-…
Till läsningen: Den första runan står 9 mm från kanten. Av runan återstår den övre delen av
en huvudstav. Inga bistavar finns bevarade. Runa 2 har på den högra sidan en ensidig bistav
snett nedåt höger, som sträcker sig ned till brottkanten. Runan har av allt att döma varit n,
även om en o-runa med formen inte kan uteslutas. Bistavens placering i höjdled i förhållande till den följande m-runan talar dock för det förra alternativet. I 3 m är den vänstra
bistaven inte förenad med huvudstaven. Intill den högra bistaven finns ett litet bortfall i
ytan i mötet med huvudstaven. Till vänster om runan finns ett skrapmärke snett nedåt
vänster. Av runa 4 återstår den övre delen av en huvudstav utan några bevarade bistavar. En
bågböjd ojämnhet till vänster om toppen tillhör inte ristningen utan bedöms som ett
skrapmärke. Avståndet till brottytan till höger är 5 mm.
Inskriften är givetvis för kort för att kunna tolkas och eftersom benet kommer från sållhögen kan fyndet inte dateras närmare. De äldsta fynden från undersökningen tillhör 1000talet, medan den yngsta bebyggelsefasen har daterats till 1300-tal (Sigtuna museum, Rapportsammanställning för Professorn 4 1996).

Fig. 1. Runbenet Sl 122 från kv. Professorn 4. Foto Magnus Källström 2018.
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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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