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ÖSTERGÖTLAND. BOBERGS HÄRAD.

Ög 38. Boberg, Fornåsa sn.
Pl. 15, 16.
Litteratur: N1945.
Äldre avbildningar: Utom de av Brate publicerade bilderna finns ett foto av Mårten Sjöbeck återgivet i dennes
resehandbok över Östergötland, 1929, s. 76.

Denna mäktiga runsten — den största synliga höjden är 4,2 m. — är samtidigt en av landskapets
ålderdomligaste. Dess inskrift är utförd i kortkvistrunor, av samma typ som Rökstenens, och den
innehåller blott uppgift om vem som reste stenen, ej över vem den rests eller överhuvudtaget varför
den rests — jfr Söderköpingsstenen Ög 269. Vid byn Boberg, där stenen står rest i kanten av stora
landsvägen, var emellertid den tingsplats belägen, efter vilken hela häradet fått sitt namn, och intill
tingsplatsen låg den kungsgård Forn-Husa, vid vilken sedermera sockenkyrkan, nu Fornåsa, anlades
(se mitt arbete Östergötlands järnålder II, s. 204 f.). Det ligger därför nära till hands att antaga, att
den Ingvar, som säger sig ha rest stenen, under 800- eller 900-talet, då stenen tillkom, varit en
bygdehövding, en ’gode’, vid detta häradets rättsliga och administrativa centrum.
Med betydelselösa detaljavvikelser från Brate är min läsning densamma som hans:
ikuar sati stain4
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»Ingvar satte stenen.»

Plansch 16. Ög 38. Boberg, Fornåsa sn.
Foto Nordén 1945. [Något retuscherade.
Jansson skriver 1947: Kontroll]

Plansch 15. Ög 38. Boberg, Fornåsa sn. Foto Nordén
1945. [Kontur och bakgrund retuscherade.]

Ög 39. Skeppsås kyrka.
Litteratur: J. Bureus, hdskr i KB Fa 5, Fa 6, Fa 10:1, Fa 10:2; Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 91.

Ortnamnet Himstad hos Brate är fel för Rimstad (jfr ANF 31, s. 234n.) Se vidare Rättelser och
tillägg i SRI 2, s. 267.
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I PM från 1947 skriver Jansson: 8 t är felaktigt imålat som t i st.f. T. Hur har den riktiga läsningen på bilden åstadkommits?

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
nyare litteraturreferenser än 1947 och tar ingen hänsyn till modern runforskning och
Plansch
16a. Ög 38.inte
Boberg,
måste därför
användas
reservationer. Utgåvan är ännu preliminär och kan komma att revideras.
Fornåsa
sn. Foto
Nordénmed
1945.
Hittar du
felaktigheter är du välkommen att meddela dessa till utgivaren på nedanstående e-postadress.
[Något
retuscherad.]
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