Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 87 Sigtuna, Kv. Professorn 1
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer 15 (2000, publ. 2001), s.
31; H. Gustavson, Lära sig och lära ut runor – med hjälp av futharken?, i: Situne Dei 2013, s. 34.
Äldre avbildning: H. Gustavson, a.a. 2000, s. 31.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR2000;31B

Ett revben med runor eller runliknande tecken påträffades år 1999 vid arkeologisk undersökning i kv. Professorn 1 i anslutning till hus D:U på tomt II:5 (Ruta F 9. Kontextnummer
1452. Fyndnummer 6934). Datering till perioden 1075–1095 enligt den av Mats Pettersson
upprättade preliminära fasindelningen för kv. Professorn 1 och 2 (muntl. uppgift).
Revben med runor eller runliknande tecken. Längd 81 mm, bredd 31 mm, tjocklek 7
mm. Tecknens höjd 19 mm.

Fig.1. Runbenet Sl 87 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB f99915927).

Inskrift:
!fuuTill läsningen: Det första tecknet kan tolkas som en spegelvänd f-runa med lågt ansatta
bistavar. 2 u utan anmärkning. Från mitten av 3 u är två båglinjer skurna snett nedåt höger
från mitten av runan. Den övre linjen utgår från huvudstavens mitt, den nedre från bistavens
mitt. Det fjärde tecknet består av ett streck som lutar något åt vänster. Från dess övre hälft
är tre båglinjer skurna nedåt höger ner i basfältet.
Tecknens ringa komplexitet gör det svårt att avgöra om det verkligen rör sig om en runinskrift eller om det är en förment runinskrift med runliknande tecken utan språklig innebörd.

Version 0.2 (senast ändrad 2014-03-01)

1

Runristade lösföremål från Sigtuna
Sl 87 Sigtuna, Kv. Professorn 1

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
Kontakt: magnus.kallstrom@raa.se
Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 7284
www.raa.se

2

Version 0.2 (senast ändrad 2014-03-01)

