Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 98 Sigtuna, Kv. Professorn 1
Litteratur: H. Gustavson, Verksamheten vid Runverket i Stockholm, i: Nytt om runer16 (2001, publ. 2003), s. 20;
H. Gustavson, Lära sig och lära ut runor – med hjälp av futharken?, i: Situne Dei 2013, s. 34.
Äldre avbildning: H. Gustavson a.a. 2001, s. 20.
Signum i Samnordisk runtextdatabas: U NOR2001;20

Ett revben med runor påträffades vid en arkeologisk undersökning år 2000 i kv. Professorn
1 i hus E i tomt I:3 (Ruta F6. Kontextnummer 2955. Fyndnummer 14100). Revbenets längd
160 mm, bredd 34 mm, tjocklek 7 mm. Runhöjd 34 mm. Datering till perioden 993–1013
enligt den preliminära fasindelning som har upprättats av Mats Pettersson för kv. Professorn 1 och 2.
Ristningsytan är avskuren i vinkel i vänstra änden och benet är rakt avbrutet i den högra
änden. Runorna är inskurna på benets konvexa sida. De är välbevarade och graderna vid de
inskurna linjerna är delvis intakta.

Fig.1. Runbenet Sl 96 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB f0011425).

Inskrift:
fu
Något mer än runorna fu har inte varit inskuret på benet. Med tanke på att många runinskrifter ofta återger futharken, ibland i ofullständig form, kan runorna på revbenet representera själva futharken eller vara början på en futhark, som inte har fullföljts. Placeringen på
revbenets mitt tyder inte på det senare.
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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 0.1 (senast ändrad 2014-03-02)

