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Benfragmentet, sannolikt av en ländkota av en stor gräsätare, påträffades år 2000 vid en 

arkeologisk undersökning i kv. Professorn 1 (Ruta J19. Kontextnummer 2018. Fyndnum-

mer 10196). Preliminär datering till perioden 1030–1050 enligt den fasindelning för kv. 

Professorn 1 och 2 som har upprättats av Mats Pettersson. 

Benfragmentets längd 60 mm, bredd 30 mm, tjocklek 5 mm. Runhöjd 20 mm (1 t). Det 

bär en rest av en runinskrift på den konvexa sidan av benet (fig. 1), på den konkava sidan 

finns bara ett lodrätt streck skuret två gånger (fig. 2). Inskriften är ofullständigt bevarad, ne-

derdelarna av flera runor saknas i ett brott, som tagit bort nedre kanten av benet. På frag-

mentets båda sidor finns punktartade skador. 

 

 

Fig. 1. Framsidan av runbenet Sl 93 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB 

f0000117). 

 

Inskrift: 

   

…-taiaukm-… 

                 5                                       

 

Till läsningen: Omedelbart intill vänstra kortsidan är ett 24 mm långt lodrätt streck inskuret. 

På mitten är det skadat av en triangulär bortflisning. Huruvida bortflisningens nedre kant 

har gått längs en dubbelsidig a-bistav kan inte avgöras. Det kan inte uteslutas att det lodräta 

strecket är en avgränsningslinje. 2 t har dubbelsidig bistav. Basen av 3 a och 5 a är borta i 

brottet. Båda runorna har dubbelsidiga bistavar. Basen av 4 i borta i brottet. Runan säkert i. 
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Av 6 u är något mindre än övre hälften av runan bevarad, resten borta i brottet. Den bevara-

de delen av bistaven är längst ner endast svagt skönjbar på grund av en ytskada. Runan be-

döms vara u, inte r. Av 7 k återstår övre hälften av huvudstaven och hela bistaven. Nedre 

hälften av huvudstaven borta i brottet. Det samma gäller 8 m, av vilken de två bistavarna 

och övre hälften av huvudstaven återstår. Den vänstra bistaven är något lägre ansatt på 

huvudstaven än den högra. Av runa 9 återstår övre delen (6 mm) av huvudstaven. Vid dess 

topp syns vänstra kanten av övre spetsen av en u-, r-, b eller l-bistav vid benets högra kant. 

Inskriften är otolkad. 

 

 

Fig. 1. Baksidan av runbenet Sl 93 från kv. Professorn 1. Foto Bengt A. Lundberg 2000 (RAÄ/KMB 

f0000118). 
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