198. NORMLÖSA KLOCKARGÅRD. — 199. SYA KYRKA.
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Ög 199. Sya kyrka.
Pl. 109.
Litteratur: O. Bohm, Sya socken, i: Sveriges bebyggelse, Östergötlands län I (1946), s. 595; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien sept. 1946, dnr 4022/46 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 18/12 1946, dnr 5593/46 och 5624/46
(ATA).

Stenen står rest ett fåtal meter från stora landsvägen Linköping—Mjölby på nuv. skolhusets, förutvarande tingshusets tomt, men ursprungligen är den känd från kyrkan (B 893; ännu Säve 1861 fann
stenen rest vid kyrkan). Stenens framsida är starkt vittrad, och säkra spår av text och slingor äro nu
utplånade sånär som på de av Brate och mig angivna partierna längs stenens högra kant, men där äro
de i gengäld, särskilt i övre delen, brett och djupt huggna. Det är dock möjligt, att man vid mycket god
belysning verkligen skymtar ett och annat spår av slinglinjerna längs vänstra kanten närmast under
brottkanten upptill.19
Inskrift (med felande runor insatta efter B 893):20
[ylmstn : risti : st!i-] ... uftiR * gisl * [faþur : sin r]
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»Holmsten reste sten efter Gisl, sin fader …»

Plansch 109a. Ög 199. Sya kyrka. Nu vid folkskolan. Foto Nordén 1946. [Jansson skriver
1947: Helt retusch.]
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Wessén skriver i marginalen: Oklart.
Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
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Internet.
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