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Ög 24. Örminge, Kuddby sn.
Pl. 11.
Litteratur: A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien med förslag till fornvårdsåtgärder, 12/9 1941, dnr 3397/41 (ATA); G.
Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet, 23/10 1942, dnr 3798/42 (ATA); S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946
(Runverket).
Avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); A. Nordén, Foto (a.a.) 1941.

Stenen låg vid Brates besök 1901 och 1907 som trappsten till en mindre byggnad hos lantbrukaren
Jonsson i Örminge men stod vid mitt besök 1941 rest — tyvärr upp och ned — i övergången mellan en
skogssluttning och en stig omedelbart NV om den nya huvudbyggningen vid gården, den s.k. Villan.
Den restes nu i rättvänt skick mitt i gräsplanen framför huvudbyggningen. 37, 38
Inskrift:
...ftiR * raif * ...
5

»... efter Rev ...»
Till läsningen: De två vertikala linjer, som Brate upptar mellan slingorna, kunde jag ej återfinna. De
av mig upptagna bägge sk anges ej av Brate. I likhet med Brate uppfattar jag 2 och 6 såsom runor av
kortkvistradens typ.39

Plansch 11b. Ög 24. Örminge, Kuddby sn.
Runstenen efter resandet vid sandplanens kant
omedelbart väster om boningshuset. Foto Nordén
1942. [Jansson skriver 1947: För liten i likhet med
många.]

I marginalen har Wessén antecknat: »Annan uppgift om platsen på bilden pl. 11.» I PM från 1947 skriver Jansson: pl.11b: underskriften utgår.
Stenen restes 1942. Olsons mått i rapporten 1942 (ATA): Stenens dimensioner: höjd = 0,90; bredd = 0,70; tjocklek = 0,20 m.
39 I sitt granskningsprotokoll 1946 skriver Jansson bl.a. »R. 2 är a. Bör väl återges så?».
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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.
Utgivare: Jan Owe
Kontakt: runor@gamlebo.se
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