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284. Skärkinds gamla kyrka.30
Pl. 9631.

Fragmentet hade observerats av kantor Ernst Lundgren, där det låg inlagt överst i
kyrkogårdsmuren kring gamla kyrkan, närmast grindluckan mellan kyrkogården och klockarbostadens
trädgård. Kantor Lundgren gjorde Nordén uppmärksam på runstensstycket vid dennes besök 1936,
varvid det uttogs ur muren och inlades i gamla kyrkan (nuv. gravkapellet). Kantor L. upplyste därvid
att hans företrädare, död 1918, hade sagt sig veta, att flera runstenar lågo i kyrkogårdsmuren, vilken
omlades omkr. 1890, då den var svårt nedrasad.
Fragmentets längd är 52, dess bredd 37 och tjocklek vid basen 22, vid toppen 14 cm.
32Inskrift:

...£biu2þ"r !* ...
5

Till läsningen: Av r. 1 är endast övre delen av hst och övre bygeln t.h. bevarade, och denna bygel är
så högt ansatt och så kort, att runan icke gärna kan ha varit annat än b. 2 i är bevarad så när som på
hst:s nederände, och i samma omfattning är även 3 u bevarad. Av r. 4 är hst helt bevarad och tydlig, ett
obetydligt stycke nedanför toppen utgår en nedåt åt h. krökt bst, varav spåren strax bli svagare, det
synes dock i fortsättningen en obetydlig ojämnhet i stenen såsom efter bst till en þ-runa.33 Sannolikast
är väl, att runan varit ett þ. R. 5 erinrar snarast om ett u, men den är påfallande smalare än 3 u och har
en obetydlig inbuktning på bst, varför man kanske hellre bör uppfatta runan som ett r. Stenen är
avbruten strax efter r. 5, men det synes icke ha följt någon runa på normalt avstånd från den senast
föregående, varför runordet synes ha varit avslutat med r. 5. En ojämnhet i ytan efter r. 5 kan vara
återstoden av ett sk (punkt).
Då runorna äro delvis osäkra (...£biu2þ"r *), må inskriftens innebörd lämnas därhän.

Plansch 96d. 284. Skärkinds gamla kyrka. Foto
Nordén 1936. [Jansson skriver 1947 om bilderna
till planschen: Helt retuscherade.]

Fig. 189. 284. Skärkinds gamla
kyrka. Foto A. Nordén 1936 (ATA).
Oretuscherat, jämför plansch 96d.

Stenen har signum Ög ATA4654/74 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014).
På planschen återfinns följande beskrivning av fragmentet: Runstensfragment, inlagt i muren till klockarbostaden närmast grindluckan mellan
kyrkogården och klockarbostadens trädgård och där upptäckt av nuv. kantorn Ernst Lundgren som uppmärksammade mig på fragmentet sommaren 1936. H.
52, br. 37, tj. vid basen 22, vid toppen 14 cm. Låg överst i kyrkogårdsmuren. En gammal kantor, död 1918, sade på sin tid till den nuvarande kantorn, att han
visste att flera stenar lågo i muren. Muren lades om för en 45 år sedan, då den var illa utrasad.
Ant. och foto av A. Nordén under besök 25.7 1936.
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32 Nordén har i manuset strukit den del som anger läsningen av fragmentet. I utgåvan följs dock den normala principen att alltid ange en läsning innan
avsnittet »Till läsningen».
33 I marginalen har Wessén antecknat: »Man tycker sig se mera av bst i þ.» Motsvarande notering finns vid planschen: »Retuscherat? Man tycker sig se
större delen av bst i þ.»

Detta dokument ingår i en digital utgåva av Arthur Nordéns supplement till Erik Brates Östergötlands
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Internet.
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