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Det ornerade fragmentet påträffades 1990 i samband med de arkeologiska undersökningarna i kv. Urmakaren 1 (fyndnr 3258). Fragmentet påträffades i A79 i ruta S5:4.
Röd sandsten. Storlek: 18 × 10 cm. Tjockleken uppgår endast till 1,5–2 cm, men det är
mycket möjligt att stenen har skiktat sig. Ristningen består av två 3,5 cm breda ornamentsslingor, som korsar varandra. Ristningen är mycket skissartat huggen med grunda linjer
med tydliga huggmärken. Ristningsspåren lyser ännu vita.
Det råder ingen tvekan om att ristningen skall tolkas som runstensornamentik, men stenen har sannolikt aldrig huggits färdig utan ristningen har bara skisserats.
Fragmentet påträffades i en anläggning (A79) som har tolkats som »Olof Skötkonungs
mynthus». Enligt den stratigrafiska analysen skall fyndet dateras till undersökningens fas 3
dvs. ca 1000–1050 (se J. Ros, Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid (2009) s. 119). Den aktuella rutan S5 ligger i det sydvästra hörnet av byggnaden, där det
skall ha funnits en bränd lerklädd grop som använts för metallhantverk (a.a. s. 120). Enligt
Anders Söderberg (2013, s. 67) finns ingen fyndseparering mellan A79 och dess efterföljare
A211, som tillhör en underfas till fas 3. Det går alltså egentligen inte att avgöra till vilken
av byggnaderna som fragmentet hör. Söderberg har också argumenterat för att fasdateringarna skall förskjutas ca tio år framåt i tiden, alltså till ca 1010–60.

Fig. 1. Det ornerade fragmentet Fv1992;167B från Kv. Urmakaren 1 i Sigtuna. Foto
Magnus Källström 2011.
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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.
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