Ett digitalt supplement till Upplands runinskrifter

U ATA6263/56 Skånela kyrka
Litteratur: S. B. F. Jansson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 10/11 1956 (ATA dnr 6263/56).
Avbildningar: –
FMIS: –

Fragmentet sitter inmurat inne i kyrkan, i den norra väggen av den västra travén, 6 m över
golvet. Det framkom när putsen avlägsnades i samband restaureringen av Skånela kyrka,
och undersöktes första gången av Sven B. F. Jansson den 29 oktober 1956. Jansson skriver i
sin rapport att fragmentet »bör rengöras, uppmålas och fotograferas genom Riksantikvarieämbetets försorg», något som tydligen aldrig blev genomfört. Jag granskade fragmentet
med hjälp av stege tillsammans med Helmer Gustavson och Torbjörn Elverheim den 21
oktober 2006.
Grå granit. Storlek 22 × 20 cm. Runhöjd: 8,5–9 cm. På fragmentet finns ett brett lodrätt
runband med fyra runor. Den vänstra kanten verkar ha utgjort stenens ursprungliga kant.
Inskrift:
…£kuþa…
… góða[n]?) …
»… god(?)…»
Till läsningen: Av 1 k återstår endast bistaven. Runan kan alltså mycket väl ha varit m. 4 a
har dubbelsidig bistav. – Jansson har samma läsning, men har återgivit den första runan
som en oskadad k-runa i rapporten.

Från undersökningen av fragmentet U ATA6263/56 i oktober 2006, som också visar stenens placering i murverket. Foto: Torbjörn Elverheim 2006.
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Fragmentet U ATA6263/56 i Skånela kyrka. Foto: Torbjörn Elverheim 2006.

De bevarade runorna kan i första hand tolkas som en böjningsform av adjektivet góðr
»god», men vilken går inte att avgöra. Rent frekvensmässigt ligger góðan sg. m. ack. närmast till hands. Läser man i stället £muþa kan det exempelvis röra sig om resterna av ett svagt
böjt kvinnonamn som Ámóða, men detta är ganska sällsynt (se L. Peterson, Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan (1981), s. 141 f.).
På rapporten i ATA har Jansson antecknat följande: »Detta är sannolikt det sedan 1600talet försvunna fragmentet U 303». Inskriften är visserligen nästan identisk med den som är
känd från U 303, men utseendet går inte att förena med Rhezelius’ teckning av denna sten
(se UR 2, s. 7, fig. 5). Det måste alltså röra sig om en annan runsten.

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, Fax 08-660 72 84.
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