Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 59 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 12 (1997, publ. 1998), s.
30.
Äldre avbildning: H. Gustavson, teckning a.a. s. 30.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR1997;30E

Ett revben med runor påträffades vid en arkeologisk undersökning år 1996 i kv. Professorn
4. (Ruta E4:3. Fyndnummer 5285). Preliminär datering till 1100-talet.
Revbenets längd är 140 mm, bredd 33 mm och tjocklek 6 mm. Inskriften är 26 mm
lång. Runhöjd 25 mm (1 f). Inskriften finns på den konkava sidan av benet.

Fig. 1. Runbenet Sl 59 från kv. Professorn 59. Foto Bengt A. Lundberg 1996 (RAÄ/KMB ff962314).

Inskrift:
fuþ
Till läsningen: Den övre bistaven i 1 f skär över på den vänstra sidan av huvudstaven.
Huvudstaven i 2 u är kortare än bistaven. Nedtill mellan runa 2 och 3 finns ett par hackmärken. Bistaven i 3 þ är ansatt 2 mm nedanför toppen av runan och är dragen hela vägen
ned till kanten av benet. Runan är inte sluten nedtill, men ristaren har sannolikt avsett en þruna och inte u.
Runföljden är dubbeltydig. Dels kan den liksom fu, fuþr och fuþor, stå för en futharkinskrift, som är starkt förkortad eller inte har blivit fullföljd, dels svara mot ett feminint
substantiv fuð ’vulva; anus’, som finns bevarat i svenska dialekters fu och fo.
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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.
Författare: Helmer Gustavson, Magnus Källström
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