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ÖSTERGÖTLAND. BANKEKINDS HÄRAD.

Ög 11.5 Vårdsbergs kyrka.
Pl. 6.
Litteratur: A. Lindblom, Vårdsbergs kyrka, i: Bankekinds härad. Norra delen 2, Sveriges kyrkor, Östergötland,bd I:2
(1921), s. 141; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien med förslag till fornvårdsåtgärder, 12/9 1941, dnr 3397/41 (ATA), Skrivelse
till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA).
Äldre avbildningar: Teckning från den 7 juni 1726 i handskriften R 554 (UUB); E. Brate, Foto (ATA), tryckt hos Lindblom
(a.a.).

Om stenens äldsta plats föreligga de måhända likbetydande uppgifterna »I Klåckstapelen», B 833,
och »På Kyrkogården», B 832. Broocman antecknar 1760, att stenen »wid sista tornbyggnad blifwit
fästad i tornmuren», och här befinner den sig ännu, inmurad i liggande läge omedelbart över tornets
stenfot, i södra tornmurens yttersida.
Inskrift:
* aystin * risþi * stin * þena * eftiR * þuri * faþur * sin *
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»Östen reste denna sten efter Torer, sin fader.»

Plansch 6b. Ög 11. Vårdsbergs kyrka. Foto Nordén 1941. [Vid planschen står
»Frigöres, reses på kant!» Jansson skriver 1947: Retuschering egendomlig.
Att frigöra en inmurad sten med ny kontur är olämpligt. Stenytan ej ren.
Knappt värdigt runverket.]

Fig. 14. Ög 11. Vårdsbergs kyrka. Foto
Nordén 1941.
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I marginalen är antecknat: »Ingenting utöver Brate! Bör därför utgå!». I PM från 1947 skriver Jansson »Bör utgå. Endast hänvisning till Pl.6.»

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
Senast ändrad 2020-05-31

