Runristade lösföremål från Sigtuna

Sl 117 Sigtuna, Kv. Professorn 4
Litteratur: H. Gustavson, Lära sig och lära ut runor – med hjälp av futharken?, i: Situne Dei 2013, s. 34, 35.
Äldre avbildning:
Signum i Samnordisk runtextdatabas: [saknas f.n. i databasen]

Ett revben med en runinskrift påträffades vid en arkeologisk undersökning år 1996 i kv.
Professorn 4 (Sållhögen, skikt 3. Fyndnummer 5578). Oklarheter i fyndregistreringen gör
att revbenet inte kan dateras. Revbenets längd 93 mm, bredd 30 mm och tjocklek 9 mm.
Benets högra kortsida är trubbigt pilformad, den vänstra i det närmaste rakt avskuren.
Runhöjd 18 mm. Inskriften finns på benets konkava sida och mäter i sitt nuvarande skick
60 mm.

Fig. 1. Runbenet Sl 117 från Kv. Professorn 4. Foto Edvard Koinberg, Sigtuna museum.

Inskrift:
fuþ-rkhni...
5

Till läsningen: På den 23 mm breda ristningsytan före 1 f finns inga spår av runor. Där
finns ett 3 mm långt lodrätt streck som inte är en runa. En bortflagring går längs benets mitt
och har skadat några runor. I 1 f kan nedre delen av huvudstaven endast anas. Ett stycke av
huvudstavens och bågens mitt i 3 þ är bortflagrade. Av runa 4 är mitten av runan nästan
helt bortflagrad. Till vänster om huvudstaven återstår en bistav snett nedåt vänster på platsen för en nedre o-bistav. Övre delen av bågen i 5 r är ansatt mot huvudstaven något nedanVersion 0.1 (senast ändrad 2019-08-14)
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för toppen. Den har öppen form. Mitten av 6 k är bortflagrad, bistaven är skuren något förbi
huvudstaven. Övre vänstra bistaven i 7 h är ytterst grund. Inga säkra spår av någon eventuell bistav till vänster om huvudstaven i 8 n. 9 i är till stora delar vittringsskadad. Den är
inte parallell med huvudstaven i 8 n utan lutar något ut åt höger med sin topp. Därefter
finns inga spår av runor. Huruvida inskriften är bevarad i sin ursprungliga omfattning kan
inte avgöras.
Inskriften utgörs av en ofullständig futhark. Beträffande runformerna kan framhållas att
o-runan, som nu är mycket skadad, bör ha haft formen Í med ensidiga bistavar snett nedåt
vänster. Även n-runan har av allt att döma haft ensidig bistav.

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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