Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter

U 560 Malsta kyrka
Litteratur: O. v. Friesen, Anteckningsbok IV (UUB), s. 104; G. Lovén, Runstenar och annat fornt i Mellersta
Roslagen (odaterat manuskript, troligen från början av 1930-talet, Gustaf Lovéns papper, ATA); J. Owe, Runfynden vid Köpings kyrka (2002), s. 18, not 20.
Avbildningar: R. Dybeck, blyertsteckning (i: Richard Dybecks samling vol. 10, ATA), G. Lovén, teckning a.a.
(ATA).
FMIS: Malsta 1:2

Stenen undersöktes av Otto v. Friesen den 12 juli 1905, som har antecknat följande: »Bredvid föregående [U 559, som stod »rest mot kyrkans västra vägg»] tvenne fragment af stenar
eller kanske en sten af röd sandsten med elegant ornamentik i Öpirs stil o. sannolikt af
honom med några runor bevarade näml. 1 och 2. Det senare troligen början hi[ar likr etc.»
Inskrifterna återger v. Friesen på följande sätt: 1) ilkr ' uk ' uþulkr ' lit… 2) hi…
Med anledning av v. Friesens uppgifter har det senare fragmentet antagits tillhöra en annars okänd runsten (t.ex. Owe 2002, s. 18) och den har även fått ett eget signum i Samnordisk runtextdatabas (U Köping;18). Jämförelser med äldre dokumentationsmaterial, bl.a. en
teckning av Richard Dybeck (D 1:261, se fig. 1 nedan) och en teckning utförd av riksantikvarieämbetets ombud Gustaf Lovén 1911 (fig. 2) visar dock att fragmentet tillhör den
nedre delen av U 560. Detta fragment är sedan 1942 sammanfogat med resten av stenen.
Runorna hi som v. Friesen har läst svarar mot 1 h samt huvudstaven i 2 u på U 560. Lovén
uppger också att stenen 1911 var »i två delar», vilket stämmer med v. Friesens uppgifter,
men att den senare blivit ytterligare sönderslagen.

Fig. 1–2. U 560 Malsta kyrka. Blyertsteckningar av R. Dybeck (ATA) (förlagan till D 1:261)
respektive G. Lovén (ATA).
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