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ÖSTERGÖTLAND. VIFOLKA HÄRAD.

Ög 203. Gottlösa, Veta sn.
Pl. 112.
Litteratur: C. J. Wallberg, karta i Lantmäteristyrelsens arkiv (1748), D 125-6:3; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien om
runstensundersökningarna sommaren 1945, med förslag till åtgärder beträffande runstenar, 6/10 1945, dnr 4207/45 (ATA).

Stenens öden ha omtalats under Ög 202. Den står alltjämt rest på några få meters avstånd från
denna sten i trädgården till lägenheten Frihem, alldeles invid häcken längs landsvägskanten. De två
brottstycken, vari den sönderbrustit, äro sammanfogade med järnband och stenkitt. Vänstra sidan är
så skadad av vittring och bortfall av brottstycken, att inskriften här numera är helt oläslig. Det enda
som med säkerhet låter urskilja sig, är en djupt huggen hst nära järnkrampans övre fäste, samt en hst
och några fragment av slingans ytterlinje närmast stenens topparti.
Inskrift:42
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»... denna sten ... Vidbjörn(?), (sin) son ...»
Till läsningen: Brate finner r. 17 sakna alla spår av bst, i gott solljus skymtade jag dock en bst till en
a-runa, som jag inlagt på fotot. Detaljen är osäker. Osäkert torde också vara, om den fina punkten
invid hst i r. 6 är avsiktligt tillkommen.
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Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Retusch,
dålig bild.]
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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.
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