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U NF Dillingby, Husby-Sjuhundra sn  

Litteratur:  

Avbildningar:  

FMIS: [saknas]  

 

Runstensfragmentet ska ha överlämnats till Marit Åhlén vid Runverket i samband med en 

runexkursion på 1990-talet. Det uppges komma från Dillingby i Husby-Sjuhundra sn, som 

ligger ca 2,7 km Ö om Husby-Sjuhundra kyrka. Närmare uppgifter om fyndomständigheter 

verkar saknas. Fragmentet förvaras sedan dess på Runverket vid Riksantikvarieämbetet i 

Stockholm. 

 

 

Fig. 1. Runstensfragmentet från Dillingby, Husby-Sjuhundra sn. Foto Magnus Källström 2019. 

 

Stenmaterialet utgörs av mörkröd sandsten. Fragmentet mäter 13 × 26 cm och är 4,5–5 

cm tjockt. Den ursprungliga kanten är bevarad ovanför runbandet. Ristningen är djup och 

tydlig och är utförd med 5–7 mm breda ristningslinjer. Runhöjd: 5,5 cm. 

Inskrift: 
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…[B]iǫrn(?)… 

»… Björn(?) …» 

 

Till läsningen: Den första runan står precis i brottkanten och kan inte ha haft någon bistav åt 

höger. Sannolikt rör det sig om en i-runa. 2 a har dubbelsidig bistav. Huvudstavens bas 

sträcker sig nedanför den nedre ramlinjen. I 3 r skjuter det övre ledet i bistaven över något i 
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mötet med det mellersta ledet. 4 n saknar basen. Runan har dubbelsidig bistav. Därefter finns 

i brottkanten ett tydligt huggningsspår i lodrät riktning som utan tvivel utgör den över delen 

av ett skiljetecken. Om detta har haft formen av en punkt eller ett kort streck går inte att 

avgöra. Av runa 5 återstår 1,5 cm av toppen av en huvudstav. Runan kan inte ha haft bistavar 

som har utgått från toppen av huvudstaven. 

De fyra första runorna utgör av allt att döma slutet av namnet Biǫrn eller något samman-

satt namn på -biǫrn. 

Att fragmentet är av röd sandsten kan tyda på att Dillingby inte är den ursprungliga 

fyndplatsen, utan att det ursprungligen har påträffats vid någon medeltida kyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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. 
 
Författare: Magnus Källström  
E-post: magnus.kallstrom@raa.se 
 
Riksantikvarieämbetet 
Box 1114, 621 22 Visby 
Tel. 08-5191 8000 
www.raa.se 


