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ÖSTERGÖTLAND. VALKEBO HÄRAD.

Ög 187. Hackstad, nu vid Lunnevad, Sjögestads sn.
Pl. 103.
Litteratur: N1945; Brev från E. Brate till H. Odhner 27/12 1895 och 16/7 1897 (ATA); Skrivelser mellan Riksantikvarien och
Per Söderbäck, Lunnevads folkhögskola, 5/2 1931, 28/2 1931, dnr 665/31 och 2/4 1931, 10/2 1932, dnr 1277/31 (ATA); Skrivelser
mellan Riksantikvarien och Thord Lindell 7/4 1943, 11/8 1943, 25/8 1943, 28/2 1945, dnr 1655/43 (ATA) och 27/3 1946, dnr 2080/46
(ATA); A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien om runstensundersökningarna sommaren 1945, med förslag till åtgärder beträffande runstenar, 6/10 1945, dnr 4207/45 (ATA); Thord Lindell, Sjögestads socken, i Sveriges bebyggelse, landsbygden, Östergötlands län bd I, (1946), s. 448.
Äldre avbildningar: P. Söderbäck, Foto och teckningar, dnr 1277/31 (ATA).

Denna sten har genomgått vidriga öden, innan den nu i stympat skick sammansatts och rests på
skolplanen vid Lunnevads folkhögskola, gentemot Ög 186. Den var bekant redan under 1600-talet och
stod då på Hackstad mark nära invid gränsen till Gällstad, men att den i Bautil avbildas med avskuren
överdel måste betyda, att denna del låg oåtkomlig för tecknaren, icke att toppen var avslagen. Det är
nämligen toppartiet av stenen, som nu är bevarat, och detta parti visar ingen skada längs den linje där
teckningen i Bautil avbrytes. Stenen lär vid 1800-talets mitt ha legat kullfallen i ett dike på skiljesträngen mellan Hackstad och Gällstad och där sprängts sönder av en bonde. Vid Brates besök 1894
funnos blott de två nu bevarade styckena kvar, och dessa flyttades året därpå till Lunnevads folkhögskola där de sedan förvarats på olika ställen, till nu år 1947 en lagning av stenen kunnat ske, så att
den kunnat uppställas på ett mera varaktigt sätt.
Med komplettering efter B 868 är inskriften:33
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»Josten reste denna sten efter Dyre, sin fader.»

Plansch 103b. Ög 187. Hackstad, nu vid Lunnevad, Sjögestads sn. Foto
Nordén 1945. [Vid planschen står »Frigöres!» Jansson skriver 1947:
Kraftigt retusch]
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Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.

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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