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Ög 153. Styrestads kyrka.
Pl. 80.
Litteratur: O. von Friesen, Runorna i Sverige (3 uppl.), 1928 (omslagsbild); A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 18/7
1938, dnr 2780/38 (och 4504/38) (ATA), dens. Artikel i Norrköpings Tidningar 20/8 1945; S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).
Avbildningar: Svenska Arbetaren 11/4 1863 (teckning).

Stenen står alltjämt infälld i kyrkogårdsmurens sydsida strax öster om portöppningen. Den rengjorda
stenytan, vars finkorniga gråvita granit svagt bryter i rött, är utomordentligt vacker. Detta i förening med
den välavvägda dekoren och det omsorgsfulla utförandet ger stenen högt konstnärligt värde — i sin art
tillhör den landskapets dyrgripar.35
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»Rörik reste denna sten efter Frode och Asbjörn, sin söner.»37

Plansch 80a. Ög 153. Styrestads kyrka. Foto Nordén
1938. [Jansson skriver 1947: »Skrapad, ändrad.
Duger ej.» och »Jag rättat Retusch efter mina
rättn.»]
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Jansson skriver i sitt granskningsprotokoll 1946: Höjd 1,60 m.
Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. skall bort.

37 I granskningsprotokollet 1946 skriver Jansson: »Knuten efter 17 n delvis oriktigt uppmålad. Flera ornamentsdetaljer ej imålade. Felaktigheter i de båda
ormhuvudena nedtill på stenen. Bl.a. tydliga ringögon. Riktigt uppmålade skulle ormarna nedtill göra ett betydligt bättre intryck. Ny bild!». I sitt PM 1947
skriver Jansson: »Flera oriktigheter i uppmålningen nu efter min kritik ändrade på kopian.»

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.
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Kontakt: runor@gamlebo.se
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