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ÖSTERGÖTLAND. LYSINGS HÄRAD.

Ög 131. Heda kyrka.
Pl. 71.
Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foton (ATA).

Runstenen, som ursprungligen stått på kyrkogården, sitter alltjämt inmurad i den av Brunius ombestyrda tillbyggnaden av kyrkan i öster, i ytterväggen på södra sidan av koret. Frågan om en annan
placering torde komma att övervägas i samband med kyrkans snart förestående restaurering.
Inskrift:3
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»Torger reste denna minnesvård efter Anund kanp (mustasch), sin fader.»
Till läsningen: Frågan är, om inte inskriften börjar med ett nu dolt kolon. 4 Jag ser i varje fall ett
kolon efter 6 R, där Brate upptar blott en punkt, men efter 19 i finner jag blott ett kolon ristat, ej tre
punkter, som Brate. I stenens topparti läser Brate 5 þusi, men frågan är, vad som här är menat som
runa, och vad som tillhör ornamentiken. Jag har nöjt mig med att fylla i blott en linje, varigenom den
vanliga formen av pronominet (þisi) framkommer. Vad som kan ha gett Brate anledning att läsa þusi
framträder å min bild utan ifyllning.6

Plansch 71a. Ög 131. Heda kyrka. Foto Nordén 1946. [Vid
planschen står: »Bakgrunden behålles» och »Retusch!»
Jansson skriver 1947: Retuscherad. Bör ej tryckas]

Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgå.
Wessén skriver i marginalen: Nu dolt? Synes tydligt på fotot.
5 Jansson skriver i PM 1947: ej endast Brate. Samma läsning i B.
6 Wessén skriver i marginalen: Varför ej ifyllas? Är det ej en ristad linje?
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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.
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måste därför användas med reservationer. Utgåvan är ännu preliminär och kan komma att revideras.
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