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249. Stagelstorp, Vallerstads sn.6, 7
Litteratur: W 104, tr. i ÖFT, I, 1875, s. 118; Birger Nerman i O. Sjögren m.fl.: Sverige, 1917, s. 927.

I sin förteckning Östergötlands run-urkunder, tr. 1875, upptar L. C. Wiede i Vallerstads sn jämte
den försvunna stenen i kyrkans sakristievägg även en sten »104. Stagelstorp i Svartån. --- u -- t ---».
Som källa anger han med bokstaven »N» »C. F. Nordenskjölds reseberättelser». Emellertid har jag
icke lyckats att i vare sig den skrivna eller tryckta formen av Nordenskjölds sockenbeskrivning återfinna någon uppgift, som Wiedes notis kunde tänkas återgå på, 8 och för den händelse att beteckningen
»N» vid Wiedes uppgift icke tillkommit genom någon lapsus, får man kanske tänka sig den förklaringen, att Wiede mottagit ett personligt meddelande från Nordenskjöld om fyndet.
Att Brate på intet ställe omnämner Stagelstorpsfyndet tyder på, att icke heller han i Nordenskjölds
papper anträffat någon uppgift om detta fynd. Anmärkningsvärt förblir det emellertid, att han icke
funnit Wiedes preciserade uppgift om stenens läge i Svartån och den bevarade delen av inskriften
styrka fyndets trovärdighet ens så mycket, att det varit värt ett omnämnande. Detta är emot Brates
vana och får väl förklaras så, att han under fåfänga försök att verifiera Wiedes uppgift tappat bort hela
saken.9 – Birger Nermans uppgift i Sverige, 1917 s. 927 torde återgå på Wiede, ehuru Nerman eljest
åberopar Nordenskjöld som huvudsaklig källa för fornminnesuppgifterna i arbetet.

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
Senast ändrad 2020-05-28

Fragmentet har signum Ög ÖFT1875;118 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014).
Stagelstorp ligger sedan 1948 i Järstads socken, Göstrings härad.
8 Utgivaren har heller inte funnit något om stenen i Nordenskjölds material i Östergötlands museum, Linköping.
9 Wessén anger i marginalen »utgår!» för den i utgåvan genomstrukna texten.
6
7

