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Ög 67. Ekeby kyrka.
Pl. 42, 43.
Litteratur: J. T. Julin, Brev till E. Brate 20/9 1894 (ATA); Skrivelser mellan Ekeby hembygds- och fornminnesförening och
Riksantikvarieämbetet 1933—1936, dnr 3874/33, 4466/35 och 4695/36; G. Olson, Rapporter till Riksantikvarien 17/12 1935, dnr
4711/35 och 2/4 1937, dnr 1328/37 (ATA).
Äldre avbildningar: Fotografier av E. Brate (äldre) och Gillis Olson (193634, endast uppställningen), (a.a., även 1935, a.a.)
(ATA); Foto A. Friberg (ATA); Foto av de fyra stenarna (ouppmålade) av Mårten Sjöbeck, publicerat i dennes resehandbok över
Östergötland 1929, s. 39, i SJ:s serie; fotot i stark uppförstoring använt i SJ:s resereklam, t.ex. i Stockholms Centrals hall.

Stenens äldsta plats var i vapenhusets mur (Hadorph, Broocman), men då den vid en kyrkoreparation år 1894 återupptäcktes, låg den inmurad i kyrkans södra vägg, väster om nuv. södra kyrkodörren. Den uttogs då och restes »på kyrkogården». Det nuvarande arrangemanget med de fyra
stenarna från kyrkan i rad vidtogs på hembygdsföreningens föranstaltande 35 och under ledning av
konservator Gillis Olson, år 193634. De stå resta på en markförhöjning i gamla kyrkogårdens nordöstra
del.
Runstenen är en av landskapets mest omsorgsfullt utarbetade. Redan stenmaterialet är utsökt
vackert, en egendomligt rödtonad, finkornig granit, med fullkomligt slät yta, i vilken runorna stå klara
och skarp, i flera av dem står t.o.m. stålmejselns vassa bett bevarade i bottenskåran 36. Inskriftssidans
h. 1,21, br. 1,05 m.
Inskrift:37
sirkir x resþi x stin x þana x eftR x karna
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»Särker reste denna sten efter Karne.»
Till läsningen: 2 i har översta toppen borta genom en urflagring i ytan, men t.h. om runan kan man
här uppe skönja en skåra av en eller annan cm:s längd, som skulle kunna vara högra bst till ett ett t,
men då en läsning strkir38
Punkten i 8 e är oomtvistlig, medan 14 i
saknar punkt, i 20 e är den vag men nog ändå
säker. Intet sk vare sig i början eller slutet.

Plansch 43a. Ög 67. Ekeby kyrka. Foto Nordén
1946.
Nordén anger 1937, men arbetet utfördes i början av september 1936, se Olsons rapport, dnr 1328/37 (ATA).
I marginalen har Wessén/Jansson skrivit: genom Riksantikvarieämbetets försorg
36 I marginalen har Wessén/Jansson noterat ett frågetecken. I sitt PM från 1947 skriver Jansson »stålmejseln?»
37 I sitt PM från 1947 skriver Jansson »Runtext och övers. kan utgå.», likaså i marginalen i manuset står »Utgår!».
38 Här har Nordén lämnat tomt och i marginalen skrivit: »Kompletteras senare!»
34
35

67. EKEBY KYRKA.

Fig. 90. Ög 70, Ög 68, Ög 67, Ög 69. Ekeby kyrka. Foto M. Sjöbeck, ur
Östergötland 1929, s. 39.

Plansch 42c. Ög 70, Ög 68, Ög 67, Ög 69. Ekeby kyrka. Foto A. Nordén 1946.
[Vid planschen står »Avgjort att föredraga!» Jämför kommentaren till

figur 91 före Ög 70.]
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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
Senast ändrad 2020-05-10

