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Ög 189. Bo, Vikingstads sn.
Pl. 102, 104.
Litteratur: N1945.
Äldre avbildningar: P. A. Säve, Teckning i Antikvarisk Tidskrift för Sverige I (1864), Plansch 10:2, avritad av L. C. Wiede i
manus till Östergötlands Runurkunder (tryckt 1875) (ATA).

Stenen står alltjämt kvar på sin ursprungliga plats c:a 500 m. söder om Bo Västergård, ett 40-tal m.
väster om landsvägen mellan Bo och Gunnarp. Förmodligen gick vid tidpunkten för stenens resande
vägen mellan Gunnarp och platsen för nuv. Vikingstads kyrka över gärdet, där stenen nu står, så att
stenen rests invid bygdens allmänna farväg.
Inskrift:36, 37
* tuki * rist * stin x aft x bruþ sin : i£u"st *38
5

10

15

20

25

»Toke reste stenen efter sin broder Josten.»
Ristningen är i stort sett tydlig. Namnet iust, som avslutar ristningen, blir svårförklarligt, om det
icke får uppfattas som en förkortad skrivning för iustin, ett namn som att döma av den i en grannsocken resta stenen Ög 187 tillhört bygdens namnskick. Ej mindre än tre av ristningens övriga ord
meddelas ju i förkortad skrivning.

Plansch 104b. Ög 189. Bo, Vikingstads sn. Foto
Nordén 1945. [Jansson skriver 1947: Helt retusch]

36 Nordén anger läsning och tolkning sist i artikeln. I utgåvan har detta flyttats till före kommentarerna till läsningen, jämför samtida band av Sveriges
runinskrifter och flera kommentarer i manuset.
37 Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
38 Wessén skriver i marginalen: Kan r. 23 ha varit t?

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.
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