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ÖSTERGÖTLAND. ÖSTKINDS HÄRAD.

Ög 236. Östra Stenby kyrka.
Pl. 126, 133.
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).71

Runstenen uttogs sommaren 1939 ur södra korsarmens inre östra vägg. Den restes invid huvudgången fram till kyrkan, vid gångens sydsida och närmast kyrkans torningång. Höjd 1,90, bredd 1,14
m. Ytan är slät, ristningen tydlig.
Inskrift:
x ufagR * raisþi * stain * þansa * eftiR * aystain * sun * sin x
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»Ofeg reste denna sten efter Östen, sin son.»
Till läsningen72: Till Brates läsning är intet att tillägga utöver att pricken i r. 28 dock väl är avsiktligt
tillkommen, varför Brates u nog är att läsa som y. Det sista sk är ett x, icke en punkt, som Brate har.
Om namnet ufagR se under Ög 228.

Plansch 133a. Ög 236. Östra Stenby kyrka. Foto
Nordén 1941. [Jansson skriver 1947: Kraftigt
retusch]

Nordén anger »Se under 231.» I utgåvan är referenserna inlagda under respektive inskrift.
Jansson skriver i sitt granskningsprotokoll 1946 bl.a.: »28 y är stunget med ett kort avlångt, lodrätt streck.» och »Enligt Brate finnes framför 1 u ett
skadat, snett kors 4 cm nedifrån, Nordén, som ej ser sk vid inskriftens början, anmärker ej olikheten.»
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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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