Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 53 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 12 (1997, publ. 1998), s.
29.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a. s. 29.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1997;29F

Ett revben av nöt med en runinskrift påträffades vid arkeologisk undersökning år 1996 i kv.
Professorn 4 (Ruta A–D5:3. Fyndnummer 5277). Preliminär datering till 1100-talet. Inskriften står på benets ena bredsida.
Revbenets längd är 180 mm, bredd 40 mm och tjocklek 8 mm. Runhöjd 34 mm (1 r).
Ristningen finns på den konkava sidan av benet.

Fig. 1. Runbenet Sl 53 från kv. Professorn 4. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB ff962303).

Inskrift:
rifbintrr---….
5

10

Rifbæinn (Rifbēn) …
»Revben …»
Till läsningen: 1 r har öppen form likaså 8 och 9 r. De vänstra spetsarna av bistavarna i 3 f
skär något igenom huvudstaven. En diagonal ritsa snett nedåt höger i nedre delen av 4 b
och tre ytliga lodräta ritsor till vänster om nedre delen av huvudstaven bedöms vara oavsiktliga. Dubbelsidig bistav snett nedåt höger i 6 n, medan 7 t, genom vilkens huvudstav
det går en diagonal spricka, har en ensidig bistav snett nedåt vänster från toppen av huvudstaven. Den skadade inskriftsytan har tagit bort övre hälften av runorna 8–9 rr samt något
mer än övre hälften av runa 10. Nedre delen av huvudstaven av denna är bevarad jämte
nedre delen av en förmodad vänster a-bistav. Till höger om runa 10 finns två ristade lodräta
stavar, cirka 20 mm respektive drygt 5 mm långa. De övre delarna är borta i den skadade
inskriftsytan, de nedre i en kantskada.
Hur inskriften skall förstås är osäkert. Om olika benämningar på revben se Sl 52.
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Fig. 2. Detalj av inskriften på Sl 53. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB ff962304).

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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