Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter

U ATA4753/75 Sigtuna, Klosterområdet
Litteratur: W. Holmqvist, Undersökningsrapport 7/9 1945 (ATA dnr 3823/45); Th. Holmberg, Rapport till Riksantikvarieämbetet 12/8 1975 (ATA dnr 4753/75); S. E. Hagenfeldt & R. Palm, Sandstone runestones. The use of
sandstone for erected runestones (1996), s. 117; Runverkets supplementregister; Runverkets fältex. C.
Avbildningar: G. Jansson, foto 1975 (Runverkets fotosamling).
FMIS: Tillhör Sigtuna 195:1 (stadslager)

Ett ornerat runstensfragment påträffades sommaren 1945 i samband med Wilhelm Holmqvists undersökningar av klosterområdet. Det omtalas i fyndförteckningen under nummer
23:13 på följande sätt: »runstensfragment, tillhörande det större fragmentet [= U 384], som
hittades i södra rummet. – Äldre huset, västra delen, landsvägsdiket.» Under samma nummer upptas även följande fynd från samma plats: »Fragment av bronskittel; 1 hornavfall
från hornslöjd; järnhake; järnbeslag; liten bronssölja.»
Runstensfragmentet tillfördes Sigtuna fornhem (nu Sigtuna museum) och fick där inv.
nr 1864:208. I juni 1975 lånades det in till Historiska museet för undersökning och uppmålning, men återsändes sedermera till Sigtuna Museum, där det nu förvaras.
Röd sandsten. Storlek: 16,5 × 9 cm. Tjocklek: 2–3 cm. Fragmentet antogs tidigare ha
tillhört U 384, men enligt en petrografisk undersökning utförd 1975 av S. Berglund, Uppsala, kan det inte röra sig om samma sten.
Den bevarade delen av ristningen består endast av ornamentik.

Fig. 1. Det ornerade sandstensfragmentet från klosterområdet i Sigtuna. Foto Gunnel Jansson
(Runverkets fotosamling).
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