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ÖSTERGÖTLAND. ÖSTKINDS HÄRAD.

Ög 232. Östra Stenby kyrka.
Pl. 126, 130.
Litteratur: A. Nordén i rapporter till Riksantikvarien, 18/7 1938, dnr 2780/38 (och 4502/38) och 27/9 1939 (ATA), dens.:
Ståtlig runstenspark vid Ö. Stenby kyrka, i Norrköpings Tidningar 14/10 1938; Skriftväxling mellan Riksantikvarien och sockenstämman 1939, dnr 910/39 (ATA); G. Olson i rapport till Riksantikvarien, 15/8 1939, dnr 3180/39 (ATA); S. B. F. Jansson,
Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).62

Stenen uttogs sommaren 1939 ur södra korsarmens västvägg och restes vid huvudgångens norra
sida ute på kyrkogården, längst ned mot ingångsporten i kyrkogårdsmuren. Ämnet befanns vid
rengöringen vara en ljusgrå granit med svagt rödaktig färgton i ristningsytan. Blocket är upptill ganska
tunt (15 resp. 20 cm) men tjocknar nedåt. Höjd 1,17, bredd 0,70 m.
Inskrift:
akuti : auk : ulf : þiR litu : rasa : tsin þansa aftiR biruiþ * faþur sin
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»Agute och Ulv de läto resa denna sten efter Bergvid, sin fader.»
Till läsningen:63 Brate låter den »strecklika prick», som han antecknar över r. 32, förvandla runan
till e, medan jag läser runan som ett a, jfr under Ög 235. Brates kolon efter 31 a har jag ej iakttagit.

Plansch 130b. Ög 232. Östra Stenby kyrka. Foto
Nordén 1942. [Jansson skriver 1947: Duger ej.
Retusch.]

Nordén anger »Se under 231.» I utgåvan är referenserna inlagda under respektive inskrift.
I sitt granskningsprotokoll 1946 skriver Jansson bl.a.: 2 k är ej stunget. Efter 31 a finnas två grunda fördjupningar som sannolikt ej äro huggna. Efter
50 n finnes en rund fördjupning som möjligen är huggen.
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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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Kontakt: runor@gamlebo.se
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