Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 57 Sigtuna, Kv Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 12 (1997, publ. 1998), s.
30; H. Gustavson, Personnamn i inskrifterna på runföremålen från Sigtuna, i: Namn på stort och smått. Vänskrift
till Staffan Nyström den 11 december 2012 (2012), s. 111.
Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. 1997, s. 30.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1997;30C

Ett revben, troligen av nöt, med runor påträffades vid arkeologisk undersökning år 1996 i
kv. Professorn 4 (Ruta E1:3. Fyndnummer 5283). Preliminär datering till 1100-talet enligt
muntlig uppgift av Anders Wikström den 27/8 2012.
Revbenets längd är 70 mm, bredd 29 mm och tjocklek 6 mm. Runhöjd 22 mm (4 a).

Fig. 1. Runbenet Sl 57 från kv. Professorn 4. Foto Bengt A. Lundberg 1996(RAÄ/KMB ff962307).

Inskrift på benets ena bredsida:
f£uma
Till läsningen: 1 f är spegelvänd med raka bistavar. Nedre delen av bågen i 2 u svänger in
mot en punkt strax nedanför till höger om basen av huvudstaven utan att träffa denna. Toppen av huvudstaven i 3 m är ytterst grund. Dubbelsidig bistav i 4 a.
Om läsningen fuma är riktig med en u-runa kan runorna tolkas som ett kvinnligt binamn Fumma, bildat till fumm n. ’dårskap, dumhet’ eller verbet fumma ’vara tokig, galen;
vara darrhänt’, jämför svenskans imitativa fumla. Båda orden är kända från svenska och
norska dialekter och i nyisländskan.
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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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