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274. S:t Martins kyrka, nu S:ta Ingrids kloster, Skenninge.20
Pl. 88, 89.
Litteratur: Se 273.21
Äldre avbildningar: Se 273.

Omedelbart intill föregående häll, Ög 273, anträffades vid utgrävningen 193722 en annan av samma
storlek (l. 2,04 m., br. 0,76 m.) begränsad upptill och nedtill av låga kalkstensflisor. Den var vid anträffandet brusten i två (vid mitt besök 1946 i tre) delar, men dessa sammankittades, samtidigt som
stenarna försågos med en låg sockel, för att hindra vidare frostsprängning. Med undantag för denna
sockel (i markytan under stenarna) samt stenkitts-tätningen vid de varandra berörande längdsidorna
kvarligga de båda hällarna så som de anträffades, och de bägge skeletten befinna sig även under var sin
häll. Så som de bägge hällarna ligga där med bevarat gravinnehåll, representera de ett stycke ursprunglig kyrkogårdsmark från den äldsta kristna tiden i vårt land.
Inskriften, slingan och ena kortändens slingornament äro helt bevarade, men ornamentet i den
andra kortänden är delvis svårt att nu följa.
Inskrift:
harani : lakþi : ufiR : kufa : faþur : sint : kuþ : hialbi : sao!l
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»Rane lade över Guve, sin fader. Gud hjälpe själen.»
Till läsningen: I 12 u finnes en svag gropighet mellan hst och bst, som kunde tänkas förvandla
runan till ett y, men sannolikt är den naturlig.

Fig. 173. S:ta Ingrids klosterområde, Skänninge. Utdrag ur karta av T. Lindell
1937, dnr 2007/38 (ATA) »h» i södra delen av området, väster om »Kyrka»,
visar fyndplatsen för gravhällarna 273 och 274. Hela kartan återges som figur
182 vid 283, sid. 306.
Stenen har signum Ög Fv1943;317B i Samnordisk runtextdatabas (version 2014).
Nordén anger »som föregående».
22 Nordén skriver 1939. Här rättat till 1937 utifrån tidningsuppgifter och B. Cnattingius rapport, dnr 2007/38 i ATA.
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Detta dokument ingår i en digital utgåva av Arthur Nordéns supplement till Erik Brates Östergötlands
runinskrifter. Manuset avslutades 1947 och var tänkt att tryckas 1948. Utgåvan publiceras fritt tillgänglig på
Internet.
Texten innehåller inte nyare litteraturreferenser än 1947 och tar ingen hänsyn till modern runforskning och
måste därför användas med reservationer. Utgåvan är ännu preliminär och kan komma att revideras.
Hittar du felaktigheter är du välkommen att meddela dessa till utgivaren på nedanstående e-postadress.
Utgivare: Jan Owe
Kontakt: runor@gamlebo.se
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