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ÖSTERGÖTLAND. LÖSINGS HÄRAD.

Ög 154. Styrestads kyrka.
Pl. 80.
Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 18/7 1938, dnr 2780/38 (och 4504/38) (ATA); G. Olson, Rapport till
Riksantikvarieämbetet 21/10 1942, dnr 3797/42 (ATA); S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).
Avbildningar: A. Nordén, Foto a.a. 1938 (ATA).

Stenen uttogs år 1942 ur sitt dittillsvarande läge i kyrkogårdsmuren, liggande på kant närmast nere vid
marken, och restes strax intill den större stenen Ög 153, på östsidan av kyrkogårdsgången 2 meter innanför
kyrkogårdsgrinden38. H. 0,90, br. 0,62 m.39

Inskrift (med felande partier efter Bautil):40
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»Åsa lät göra detta minnesmärke efter Öjar, sin gode fader. Gud hjälpe Öjars själ!»
41Om

den möjliga identiteten av stenens Åsa se under Ög 29—30.

Plansch 80b. Ög 154. Styrestads kyrka. Foto G.
Olson 1942. [Jansson skriver 1947: »Helt
retuscherad! Korset tillagt efter min anvisning.»
och »Helt imålad.»]

Fig. 156. Ög 154. Styrestads kyrka. Foto G. Olson
1942 (ATA). Utan Nordéns retuschering.

38 I marginalen skrev Wessén: »Finns intet foto efter resningen?». Detta har Nordén strukit och skrivit »Jo, men detta är sämre.» Det senare tagna fotot
har dock använts för planschen, se plansch 80b. och figur 156.
39 I sin rapport 1942 anger Olson måtten: h = 0,90; br = 0,60 ; t = 0,30 m.
40 Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. bort.
41 I granskningsprotokollet 1946 skriver Jansson bl.a.: »I 4 a finnes icke den krök på bst som synes på Nordéns bild. Måste bero på att färgen har runnit. I
36 s måste ersättas med - i läsningen då inga säkra spår av runor finnas. 52 s är oriktigt imålat. Vad ornamentiken beträffar kan det konstateras att slutet med
de tre punkterna är felaktigt. Slingans knorr går åt andra hållet. Nedtill t.h. finnas två ögon. Brate ser upptill på stenen ett stort kors. Hela detta ornament
saknas hos Nordén. Varför? Pl. 24:2 [numera 80b] är helt retuscherad.». I sitt PM 1947 skriver sedan Jansson »Mina tillägg införda. Kopian är nu utfylld bl.a.
med korset upptill som tidigare var förbisett av Nordén. Har Nordén sett stenen igen? Självfallet icke. Några uppenbara fel återstår.»

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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