Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter

U ATA5856/75 Bona, Munsö sn
Litteratur: Fornminnesinventeringen Munsö socken 1951; H. Gustavson, Anteckningar 5/2 1970 (Runverket); T.
Holmberg, Skrivelse till Raä 21/10 1975 (ATA dnr 5876/75).
Avbildningar: N. Lagergren, foto 1950 (ATA, utan neg. nr); C. Lindwall 1975 (Runverket)
FMIS: Munsö 6:1

Runstensfragmentet uppmärksammades 1951 i samband med Fornminnesinventeringen i
Munsö socken, och hade enligt uppgift påträffats »för några år sedan i en åker». Fyndplatsen ligger ca 100 m SO om mangårdsbyggnaden vid Bona och ca 5 m NO om åkerkanten. Vid inventeringen förvarades fragmentet av baron A. Giertta på Bona gård, där det
låg »invid manbyggnaden omedelbart och S om verandan på dess västra fasad».
1975 fördes fragmentet till Statens Historiska Museum för undersökning och uppmålning. Det har sedan dess förvarats i samlingarna (inv. nr 30572).
Röd, svagt bandad sandsten. Storlek: 38 × 21 × 3,5 cm. Baksidan är inte ursprunglig
och stenen måste därför ha varit tjockare. Tjärfläckar och fastsittande bruk finns både på
själva ristningsytan och på kanterna. Spår av bruk kan även iakttas på baksidan, vilket tyder
på att fragmentet tidigare har varit inmurat någonstans, kanske i en spis. Den ena långsidan
är mer avrundad än övriga kanter och kan vara en ursprunglig kant. Samtidigt är det inte
uteslutet att detta beror på senare nötning vid den sekundära användningen av stenen.
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Ristningen utgörs av en ornamentsslinga som avslutas med en spiral. Denna är mycket
skickligt utförd, och linjeföringen erinrar om ristningar av runristaren Fot. Helmer Gustavson har i en anteckning 1970 (Runverket) framkastat tanken att fragmentet möjligen kan ha
hört samman med den förkomna U 12 vid Bona, där en liknande ornamental detalj har förekommit (se träsnittet i Bautil (B 282), återgivet i UR 1, s. 20, fig. 9). Vad som talar emot
detta är att fragmentet utgörs av röd sandsten och bör ha tillhört ett löst block, medan U 12
tycks ha varit ristad i fast häll. Johan Hadorph (1680) uppger nämligen att den senare fanns
»uthi en förbränd häll».
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