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Ög 92. Väderstads ödekyrkogård.
Litteratur: Skrivelse till Riksantikvarien från dåv. amanuens132 Bengt Cnattingius 1930 med anmälan, att det 86 cm höga
toppstycket av stenen anträffats i uppkörsvägen till St. Valby 15/9 1930, dnr 3540/30 (ATA); Östgöta-Correspondenten 12/9 1930.

Då under sommaren 1930133 ett fragment av en runsten, 86 cm. långt, anträffades i uppkörsvägen
till logen vid Stora Valby i Väderstads sn, identifierades detta av dåv. amanuens Bengt Cnattingius
såsom toppstycket av den förlorade runstenen Ög 92 och fördes på hans förslag till den forna kyrkogården, där det försågs med sockelparti och restes, år 1930134.
Emellertid visar en granskning, att brottstycket icke härrör från Ög 92 utan är en bit av en förut
okänd runsten, tillhörig St. Valby gård, belägen någon halv mil från ödekyrkogården. Dess naturliga
plats hade varit vid gården. Se vidare under Ög 267 här nedan!135

Fig. 100. 267. Stora Valby, Väderstads
sn. Stenen vid uppkörsvägen till logen.
Foto. B. Cnattingius 1930, dnr 3540/30
(ATA).

Fig. 101. Ög 92. Väderstads ödekyrkogård. Efter B 890.

132 Nordén skriver »landsantikvarien», men Cnattingius blev inte det förrän 1934. I utgåvan ändrat till »dåv. amanuens» i enlighet med informationen i
Vem är det (1969).
133 Stenen hittades 1927, se C. J. Starks rapport till Riksantikvarien den 17 januari 1930, dnr 200/30 (ATA).
134 Runstensfragmentet fördes till Väderstads kyrkogård i oktober 1932, se O. Frödins brev till Riksantikvarien den 9 februari 1933, dnr 421/33 (ATA).
135 Ög 267 följer i manuset direkt efter Ög 92, men har i utgåvan lagts in i sin alfabetiska ordning efter Ög 96.
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