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ÖSTERGÖTLAND. BJÖRKEKINDS HÄRAD.

Ög 19. Kuddby kyrka.
Pl. 8.
Litteratur: A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien med förslag till fornvårdsåtgärder, 12/9 1941, dnr 3397/41 (ATA); G.
Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet, 15/4 1942, dnr 1571/42 (ATA); S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).
Äldre avbildningar: G. Olson, Foton 1941 (ATA).

I trappan till en gammal träbyggnad på skolgårdens östra sida, som senast inrymde socknens
fattighus, låg ännu vid mitt besök 1942 en stor gråstenshäll, 1,62 m. lång, 0,75 m. bred och 0,28 m.
tjock. Då stenen uttogs ur trappan, befanns den vara avslagen upptill. Brottet synes ha skurit av övre
hälften av ett stort kors, varav nu kvarstå de svagt urskönjbara linjerna efter sidoarmarnas nedre
konturer samt nedre korsarmen i dess helhet. Däremot har jag varit ur stånd att urskilja de runor,
varom Wiede, Nordenskjöld och Brate tala. — Stenen restes efter uttagandet NV om kyrkan, fem meter
från Ög 18. Nuvarande höjd 1,22 m.17

Plansch 8b. Ög 19. Kuddby kyrka. Foto G. Olson
1941. [Vid planschen står »Frigöres!». Jansson
skriver 1947: Dåligt foto. Underskrift foto A.
Nordén 1941. Felaktigt: Fotot är G. Olsons.
Uppmålad av Nordén. Att använda G. Olsons bild
då stenen låg för en plansch med stenen rest ger
felaktigt persp.]

Fig. 24. Ög 19. Kuddby kyrka. Runstenen vid
sin tidigare plats utanför gamla fattighuset.
Foto G. Olson 1941.
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Utöver påpekandet om att höjden saknades i det äldre manuskriptet skriver Jansson i sitt granskningsprotokoll (1946) »Bilden ej tillfredsställande».

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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