Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter

U ATA7269/60B Klockargården, Eds sn
Litteratur: H. Sabel, Skrivelse till Riksantikvarieämbetet 12/9 1956 (ATA dnr 5324/56); S. B. F. Jansson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 19/11 1960 (ATA dnr 7269/60), nr 2; J. Owe, Runfynden i Eds sn (1997, rev. 2006),
s. 2, 8 (kopia på Runverket).
Avbildningar: Foto (ATA, B61:139 [fragm. 2], kopia på Runverket).
FMIS: Ed 180 (fyndplats), 106:2 (nuvarande plats)

Fragmentet (Jansson nr 2) tillhör de runstensfragment som framkom vid Klockargården
1940, men som uppmärksammades först 1956. Om fyndomständigheterna se vidare under
U ATA72669/60A. Fragmentet förvaras nu i hembygdsgården i Runby, Upplands-Väsby
(inv. nr UV1971).
Röd sandsten. Storlek: 21 × 16 cm. Tjocklek: 9 cm. Ingen ursprunglig kant finns bevarad på fragmentet. Däremot är tjockleken den ursprungliga. Ristningen utgörs av en 6 cm
bred runslinga med 4,5–5 cm höga runor. Jansson betecknar ristningen som »genomgående
grund». Den nuvarande uppmålningen med svart färg härrör från Janssons undersökning.
Inskrift:
…-ur * sin …
5

… sinn(?) …
»… sin …»

Fragmentet U ATA7269/60B från Klockargården, Eds sn. Foto Magnus Källström 2010.
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Till läsningen: Av runa 1 återstår svaga spår av en þ-bistav i kanten av fragmentet, något
som Jansson också framhåller i sin rapport. Dessa ristningsspår är dock inte uppmålade på
stenen. I 2 u och 3 r utgår bistaven från den övre ramlinjen ett stycke till höger om toppen
av huvudstaven. Efter runan 3 finns ett skiljetecken i form av en punkt. Jansson beskriver
det som »grunt men säkert». Runan s har långkvistformen s där dock det övre ledet är
kortare än det nedre. 5 i är ej stunget. Av 6 n återstår toppen av en huvudstav samt den vänstra bistaven. Ytan under denna bistav är oskadad och runan kan därför inte ha varit h.
Huvudstaven lutar åt vänster. – Jansson (1959) har samma läsning som ovan, men återger
den sista runan som £n.
1–3 …-ur utgör av allt att döma slutet av ett släktskapsord (faður, bróður, móður etc.) i
sg. ack., följt av en böjningsform av det possessiva pronomenet sinn. Genus går tyvärr inte
att avgöra på grund av skadorna.

Detta dokument ingår i ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter, en del av korpusverket Sveriges runinskrifter.
Supplementen 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.
Författare: Magnus Källström
E-post: magnus.kallstrom@raa.se
Riksantikvarieämbetet
Box 1114, 621 22 Visby
Tel. 08-5191 8000, Fax 08-660 72 84.
www.raa.se
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