Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter
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Fragmentet framkom 1990 vid en arkeologisk undersökning i Kv. Urmakaren 1 (fyndnummer 4648, ruta Y10:3). Fragmentet skall ha legat i fyllningen till en grav på kyrkogården.
Ljusröd sandsten. Storlek: 7,5 × 6 cm. Tjocklek: 1–1,5 cm. Av ristningen återstår delar
av ett runband. Den nedre begränsningslinjen är bevarad i kanten av fragmentet. Ristningslinjerna är 5 mm breda.
Inskrift:
…r * -…
Till läsningen: 1 r saknar den övre delen samt det övre ledet av bistaven. Av huvudstaven
återstår 6 cm nedifrån. Efter denna runa finns vid den övre brottkanten ett runt huggningsspår som snarast skall tolkas som en del av ett punktformigt skiljetecken. Att det skulle röra
sig om spetsen av en s-runa av kortkvisttyp, som tidigare har föreslagits, verkar mindre sannolikt. Därefter följer spetsen av en bistav snett nedåt vänster. Den kan ha tillhör en a- eller
h-runa. Även o (som då måste ha haft formen É eller Í) är formellt möjligt. I den högra
brottkanten finns också 1,5 cm av den vänstra kanten av huvudstaven till denna runa bevarad.
Den grav i vars fyllning fragmentet framkom kan dateras till sent 1100-tal eller början
av 1200-talet (Söderberg 2013, s. 68), men detta säger inte mer än att stenen måste vara
äldre än denna tid. Den öppna formen på r-runan talar tydligt för vikingatid (1000-tal).

Fig. 1. Runstensfragmentet U Fv1992;168B från Kv. Urmakaren 1,
Sigtuna. Foto Magnus Källström 2011.

Version 0.1 (senast ändrad 2013-03-18)

1

Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter
U Fv1992;168B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1
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