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Ög 75. Hovs kyrka.
Pl. 45.
Litteratur: J. Lind, Brev till dr. Janse 1/5 1914 (ATA); Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 349 f.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto 1894 (ATA).

Denna sten, som nu sitter inmurad i vapenhusets vägg mot kyrkan t.v. om ingångsdörren, härrör i
olikhet mot de andra icke från vapenhusets golv utan upptogs år 1889 ur en grav ute på kyrkogården. I
likhet med andra på detta sätt funna kalkstenshällar, t.ex. Väversundahällen Ög 251, utgör denna häll
ett stöd för tanken, att gravar av den från S:t Martins kyrkogård i Skenninge bekanta typen, med blott
en lös häll placerad i gräsytan, varit vanliga på landskapets kyrkogårdar under den äldsta kristna tiden.
Inskrift:
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»... detta minnesmärke efter Sigrun, sin moder. Gud hjälpe …»
Till läsningen: Brate läser r. 10 som y, men runans hela övre del är borta i en urflagring, och den
»säkert huggna fåra», som enligt Brate korsar kännestrecket i runan, kan jag ej upptäcka. Stungna
runor av en sådan typ äro också okända i Östergötland. Framför 20 m finnes en punkt, som ser ut att
kunna vara huggen. Av r. 24, som bör ha varit s, synes blott högra skänkeln, av r. 27, som varit ett a,
nederdelen av hst.54 Medan stenens runor äro ganska förvittrade, är ornamentiken rätt välbevarad.

Plansch 45c. Ög 75. Hovs kyrka. Foto
Nordén 1946. [Vid planschen står
»Frigöres!» Jansson skriver 1947: Obs!

Enligt Iv. And. och Lagergren, skall
denna retusch ge sken av att
ornamentiken ej är imålad.]

54 Nordén markerar med en punkt i manuset den runa som gått förlorad efter runföljden moþu. Den är också numrerad i manuset. Likaså anger han en
punkt i manuset för runa 27 (Nordéns nr 28), men då delar av runan är bevarad har den i utgåvan markerats med -.

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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