Motala. 1
Nordén saknade en inledning till stadens runinskrifter. Sedan Brate beskrev inskrifterna Ög 164
och Ög 178b hade fram till Nordéns tid inga ytterligare ristningar påträffats. Angående den sentida
inskrift som hittades 1910 i kyrkogårdsmuren (se efter Ög 164 i Brates Östergötlands runinskrifter)
hade Nordén planerat att beskriva denna och andra sentida inskrifter sist i sitt arbete, se Nordéns
arkiv i Stiftsbiblioteket i Linköping. Han nämner den dock inte i sitt manus.

Ög 164. Kyrkoherdebostället, Motala, nu i Östergötlands
museum, Linköping.
Pl. 862.

Det obetydliga sandstensfragmentet (0,23 × 0,15 m.) hittades på kyrkoherdeboställets tomt i
Motala, då en trädgård här anlades någon gång under 1800-talets sista decennier, och överläts till
läroverksadjunkten K. A. Hagson i Linköping, från vilken det sedermera överförts i Östergötlands
museums ägo, inv.-nr 3. Stycket är nu utställt i museets visningssalar.
Runorna äro i den ena slingan ...atarn...4, i den andra !io£a. De äro för få för att medgiva någon
säker tolkning.

Plansch 86a. Ög 164. Kyrkoherdebostället,
Motala. Foto Östergötlands museum 1945.
[Jansson skriver 1947: Uppmålningen
olämplig ur fotografisk synpunkt]

Ög 178b. Motala sn, nu i Statens historiska museum,
Stockholm.5
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 72—73; O. von Friesen, Runenschrift (i: J. Hoops,
Reallexikon der germanischen Altertumskunde 4, 1918—1919), Runorna i Sverige (3. uppl., 1928), Runorna (Nordisk kultur, VI)
(1933); E. . Brate, Sverges runinskrifter (1922), (2. uppl., 1928); O. Janse, Le travail de l'or en Suède (1922); Wolfgang Krause,
Runeninschriften im älteren Futhark (1937); L.-G. Kindström, Vibybrakteaten och andra fornfynd av ädelmetall i Närke (i:
Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum 13, 1941); H. Öberg, Guldbrakteaterna från Nordens folkvandringstid
(1942).

De omständigheter, under vilka denna duplik av Vadstenabrakteaten anträffats, äro alltjämt
okända.6

Den 1 januari 1948 inkorporerades Motala landssocken och Vinnerstads socken i Motala stad, de beskrivs dock i utgåvan under Aska härad.
I marginalen skriver Nordén: »Undanställes t.v. för att instoppas i någon glugg!» Fotot fick senare planschnummer 86.
3 Wessén/Jansson markerar platsen för det saknade inventarienumret i manuset och gör därjämte en markering i marginalen.
4 Nordén anger läsningen --atarn---, här korrigerad med ... före och efter runföljden.
5 Brakteaten har signum Nä 10 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014)
6 Brakteaten har inv.-nr 12.768 på SHM.
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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.
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
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