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U 132 Rinkeby, Danderyds sn
Litteratur: R. Dybeck, Reseberättelse 1863 (ATA), s. 12 f. (s. 3 i konceptet); G. Strömbeck, Herr Mårten i Borgby eller Martinus Laurentii Aschaneus som kyrkoherde i Fresta och Hammarby 1620–1641. Dokumentarisk sammanställning (1993), s. 706, 707, 708; M. Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden (2007), s. 208, 372.
Avbildningar:
FMIS: Saknas

Av Dybecks reseberättelse 1863 finns även konceptet bevarat i ATA. I båda är ett kolonformat skiljetecken återgivet efter 10 t (fig. 1, 2), vilket saknas i UR 1 (s. 132). Inskriften
bör alltså i stället återges på följande sätt:
… at : inkifast : arf … li : risti :
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20

Det kan även noteras att konceptet (fig. 2) inte har något avslutande skiljetecken utan en
lakun markerad med tre punkter efter 20 i. Det är alltså osäkert om risti har varit inskriftens
sista ord. Om detta är riktigt är det inte lika givet att de sista två runföljderna är rester av en
ristarsignatur. Kanske har brottstycket i stället tillhört inskriftens början och återger en
resarformel: …-li ræisti … »…-le reste …».

Fig. 1. Dybecks uppteckning av inskriften på U 132 i Reseberättelsen 1863. Efter original i
ATA.

Fig. 2. Samma inskrift i konceptet till Reseberättelsen 1863. Efter original i ATA.
Strömbeck (s. 708) uppger att Aschaneus (i F b 18 s. 416) skall ha återgivit inskriften i
översättning efter Bureus som »Ingefast lät resa stenen efter … sin fader och att detta »är en
något fullständigare text än hos Dybeck». Uppgiften beror dock på en missuppfattning av
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Strömbeck. Den uppteckning som finns hos Aschaneus avser U 1087 Lövsta, Bälinge sn,
och bygger på Bureus’ träsnitt av denna sten.
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