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Ög 156. Tingstads kyrka.
Pl. 83.
Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 18/7 1938, dnr 2780/38 (och 4500/38) (ATA); G. Olson, Rapport till
Riksantikvarieämbetet 15/4 1942, dnr 1563/42 (ATA); S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).
Äldre avbildning: L. C. Wiede, Teckning i Wiedes arkiv i Linköpings stiftsbibliotek.

Den vackra stenen av en jämn och vacker gråvit gnejs hade tydligen vid dess uttagande ur dörrtröskeln till kyrkans kordörr och dess uppställande i kyrkogårdens bortre del blivit skadad, så att dess
överände brustit i fyra delar, varav en liten ytterbit — å vilka inga runor funnits — ännu vid mitt besök
sommaren 1938 saknades. Stenen sammansattes hösten 1941 och restes på kyrkogården, nära östra
kyrkogårdsmuren, 5 m. NV om Ög 157.45
Inskrift:46
* tola * lit * reisa * stein * eftiR * þorlak * sun sin *
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»Tola lät resa stenen efter Torlak, sin son.»
Till läsningen: Efter 31 n har Brate ett sk. Här finnes verkligen en rund fördjupning påminnande
om de övriga, och möjligen är den menad som en punkt. 47 Ristaren skriver48 emellertid de övriga
orden i regel isär, medan de två orden sun sin förefalla menade som sammanskrivna.

Plansch 83a. Ög 156. Tingstads kyrka. Foto
Nordén 1938. [Nytt foto borde ha använts efter
ihopfogning och resning, jämför fig. 158. Jansson
skriver 1947: Ganska mycket retuscherad.]
45 I Olsons rapport 1942 angående arbetena i september 1941 anges måtten: »h.=1,40; b=0,90; t=0,30 m». I Janssons granskningsprotokoll 1946 anges:
Den nuvarande höjden över markytan är 1,46 m. (Brate: 1,88 m.)
46 Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. bort.
47 Se också Janssons granskningsprotokoll 1946 där han skrev: »Den enda olikheten mot Brate består i att Nordén saknar sk efter 31 n. Där finnes en
rund fördjupning av samma karaktär som övriga sk. Med all sannolikhet sk. Tecknet efter sista n osäkert». I sitt PM 1947 skriver Jansson: Den korta
kommentaren till läsn är tillagd efter mitt manus. »Här finnes verkligen».. Hur vet Nordén det?
48

I denna mening har Wessén/Jansson markerat orden skriver, isär och sammanskrivna. Under läsningen har sunsin ändrats till sun sin.
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