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ÖSTERGÖTLAND. VIFOLKA HÄRAD.

Ög 194. Härberga kyrka.9
Ög 197. Sörby kyrka, Mjölby.
Pl. 106, 107.
19/8

Äldre avbildningar: P. A. Säve, Teckning i Antikvarisk Tidskrift för Sverige I (1864), Plansch 20:2; F. Nibbelblad, Foto
1928, dnr 5404/28 (ATA).

Runstenen står rest på forna Sörby kyrkogård, i sluttningen överst på gräsvallen, där den erbjuder
en vacker anblick från landsvägen, som löper längs kyrkogårdsmuren. Enligt Ransakning 1667—84 låg
runstenen i kyrkdörrens tröskel, men Säve anträffade den i kyrkogårdsmuren, ur vilken Brate år 1894
uttog den för att resa den på dess nuvarande plats. Genom nötning i kyrkans dörrtröskel har ett
kortare stycke av inskriften på stenens vänstra sida utplånats 10, men i övrigt är inskriften omsorgsfullt
huggen och välbevarad.
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»Vigot reste denna sten efter Torgot, sin broder.»
Till läsningen: Efter 37 r finnas antydningar efter ett övre kryss, i 25 R finnas svaga antydningar
även av runans högra del, varför jag ifyllt denna.

Fig. 210. Ög 197. Sörby kyrka,
Mjölby. Foto F. Nibbelblad
1928 (ATA).

Plansch 107a. Ög 197. Sörby kyrka, Mjölby. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: »Övers.
duger» – noteringen bör dock avse pl. 107b]

9 Nordén tar med Ög 194 i sin innehållsförteckning, men nämner den inte sedan i manuset. I innehållsförteckningen skriver han »(dold under
murbruket?)»
10 Nordén anger här läsningen 2þu
£ , rimligare hade varit [þu] med hänvisning till Brate, men runföljden borde snarare ha återgetts -- eftersom runorna ej
heller i äldre tid har kunnat läsas. Se plansch 107a och jämför Brate i Östergötlands runinskrifter.
11

Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
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