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U 9A Björkö, Adelsö sn 

Litteratur: S. Bugge, Der Runenstein von Rök (1910), s. 302; O. v. Friesen, Anteckningsbok II (UUB), s. 95; 

Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. Tillväxten under 1911, i: Fornvännen 6 (1911), s. 271; Statens 

Historiska Museum och K. Myntkabinettet. Tillväxten under 1913, i: Fornvännen 8 (1913), s. 267, 276; Inventarie-

handlingar i SHM; I. Sanness Johnsen, Stuttruner i vikingtidens innskrifter (1968), s. 126 f.; S. Nyström, Runes and 

runestones from Birka, i: Investigations in the Black Earth 1 (1992), s. 66; M. Källström, Mästare och minnes-

märken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden (2007), s. 135, Vikingatida och medeltida 

skrifttraditioner: Några iakttagelser med utgångspunkt i det svenska runmaterialet, i: Futhark 4 (2013), s. 108; E. 

Sörling, Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog (2018), s. 12, 384 f.; 

Runverkets Fältex. C. 

Avbildningar: O. v. Friesen, teckning i a.a., E. Sörling, teckning i a.a. 

FMIS:  

 

Under U 9 samlade Wessén i UR 1 (s. 10) åtta olika fragment av röd sandsten, som vid olika 

tillfällen hade påträffats i Svarta jorden på Björkö och som tillförts Historiska museets sam-

lingar. En närmare granskning visar att det under U 9 sannolikt döljer sig resterna av fem 

olika runstenar (Källström 2007 s. 135, 2013 s. 108).  

Tre av fragmenten (inv. nr 14515, 14926:2 och 14980) har inbördes passning. Det första 

funna fragmentet (SHM 14515) påträffades sommaren 1910 i Svarta jorden och publicerades 

redan samma år i en korrekturnot till Sophus Bugges postumt utgivna arbete Der Runenstein 

von Rök. v. Friesen uppger i sina anteckningar att fyndet gjordes hösten 1910 »vid plöjning i 

svarta jorden». Fragmentet inlemmades i museets samlingar året efter tillsammans med en 

samling av föremål funna i Svarta jorden (se Fornvännen 6 (1911), s. 271). 

De övriga två fragmenten inköptes 1913 för museets räkning av Gunnar Hallström: SHM 

14926:2 tillsammans med ett annat runstensfragment den 31 maj från en S. Törnberg för 10 

kr och SHM 14980 den 8 juli från en A. Törnberg för 5 kr. Fyndplatsen uppges i båda fallen 

vara Svarta jorden på Björkö. 

 

 

Fig. 1. U 9A Björkö, Adelsö sn. De tre fragmenten tecknade och beskrivna av E. Sörling i SHM:s 

katalog. 
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Fig. 2. U 9A Björkö, Adelsö sn. Foto Magnus Källström 2013. 

 

Trots att Wessén har upptagit de nämnda fragmenten under ett och samma nummer har 

han inte noterat att de har inbördes passning, utan återger endast inskriften på SHM 14515. 

Samhörigheten mellan de tre fragmenten konstaterades sannolikt först i samband med kon-

servator Erik Sörlings katalogiseringsarbete, vilket avslutades 1951. 

Röd sandsten. De tre fragmenten mäter tillsammans 17 × 17 cm. Tjocklek: 3,0–3,7 cm. 

På fragmenten finns rester av två rader med runor ristade med 4–5 mm breda linjer. Det går 

inte att avgöra vilken rad som skall läsas först. I redovisningen nedan har jag utgått från den 

nedre där runorna är mest fullständiga. 

Inskrift: 

 

…faþ(u!r… | …-----… 

                                       5 

… faður … 

»… fader …» 

 

Till läsningen: Av 1 f återstår de båda bistavarna. Huvudstaven saknas. Av 2 a saknas den 

nedre spetsen. Den bevarade delen av runan är 10 cm lång. På den vänstra sidan finns en 2 

cm lång ensidig bistav snett nedåt vänster. 3 þ är bevarad i sin helhet. Runan är 10,3 cm lång 

och bistaven är 5,2 cm hög. Runan 4 är 9,8 cm lång och har på den högra sidan 3,8 cm från 

toppen en något böjd bistav till u. 3 cm till höger om huvudstaven finns en krokböjd linje 

som liknar bistaven till r. Denna bildar möjligen tillsammans med den föregående u-runan 

en bindruna (ur, men skulle också kunna uppfattas som en r-runa utan huvudstav. Läsningen 

blir i det senare fallet faþur. 
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I den övre raden finns rester av nio olika stavar, som är bevarade till en höjd av 2,1–5,8 

cm. De flesta är lodräta, men några lutande. Tyvärr är det mycket oklart i vilken riktning 

denna rad ska läsas. Formen på den femte resp. åttonde linjen tyder dock på att på att de här 

står på huvudet i förhållande till den nedre raden. Nedanstående beskrivning utgår från denna 

läsriktning. De två första linjerna kan tillsammans ha i så fall bildat den övre delen av en k-

runa (runa 5). Det är dock inte uteslutet att det rör sig om en m-runa av långkvisttyp, eftersom 

skadorna tillåter en bistav till vänster. Runan 6 utgörs av den övre delen av en något svajig 

huvudstav. Avståndet till den föregående runan är ganska stort och tillåter därför en för-

svunnen bistav på den vänstra sidan. Avståndet till nästa stav är ganska kort (1,0–1,2 cm). 

Av de två följande linjerna är den senare diagonal och svagt bågböjd, vilket talar för att de 

tillsammans har utgjort toppen av en r-runa (runa 7). Hur de återstående fyra linjerna skall 

uppfattas är osäkert, men en möjlighet är att de tre sista tillsammans har bildat den övre delen 

av en m-runa av långkvisttyp (m). 

I korrekturnoten till Bugges arbete från 1910 anges inskriften bestå av ordet faþur. v. 

Friesen har i sin anteckningsbok avbildat det först funna fragment med fyra runor (se fig. 3). 

Hans enda kommentar lyder: »intet spår av runa efter ñ». Wessén redovisar (i UR 1 s. 10) 

runorna -aþu, Johnsen (1968 s. 127) endast aþu. 

 

 

Fig. 3. U 9A Björkö, Adelsö sn. Teckning av O. v. Friesen i Anteckningsbok II (UUB). Foto 

UUB/Alvin. 

 

Det enda identifierbara ordet är faður dvs. ack. sg. av släktskapsordet faðiʀ ’fader’. Detta 

tyder på att det handlar om resterna av en traditionell minnesinskrift.  

Att inskriften ska räknas som en kortkvistinskrift framgår av 2 a som endast har bistav 

till vänster (ƒ) samt av den mycket lågt ansatta bistaven i runa 4 u. Beträffande det sista 

bevarade ristningsspåret i denna rad är det oklart om man ska räkna med en bindruna eller 

med en r-runa utan huvudstav. Bland inskrifter med kortkvistrunor är stavlösa r-runor 

tidigare belagda på Sparlösastenen (Vg 119) och på runpinnen från Staraja Ladoga i Ryssland 

(RU NLT2004;5, se t.ex. Johnsen 1968 s. 167 ff.). Eventuellt ska man också som Ingrid 

Sanness Johnsen (1968 s. 163) har föreslagit räkna med en sådan runform på Gurstenstenen 

(Sm 144). Huruvida fragmentet från Björkö även innehåller en m-runa av långkvisttyp är 

naturligtvis ganska osäkert. 
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