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Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn.
Pl. 58.
Litteratur: Skrivelser från Åsbo hembygdsförening 1945 f. rörande stenens restaurering (ATA); A. Nordén, Skrivelse till
Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); N. Olsson, Foton 1945, dnr 3153/45 (ATA).

De bevarade delarna utgöra överstycket av en runsten av samma typ som Uddarpstenen, Ög 200.
Stenen står rest c:a 8 m. från Svartåns vattenkant i den hagmark, som av sägnen utpekas som läget för
det medeltida Hermannekulla, och som upptages av ett forntida gravfält, till vilket runstenen uppenbarligen är knuten.153 Det är egendomligt, att denna obetydliga, av vidsträckta sankmarker och av
Svartån avspärrade torrmark valts till plats för ett bygravfält, och det bör icke ha varit en lätt uppgift
att forsla en runsten hit ut, såvida detta icke skett vintertid.
Vid mitt besök sommaren 1946 låg stenen ännu som på Brates tid sönderbrusten i två delar. Vid
sammansättandet och resandet sommaren 1947 efterletades förgäves den felande nederdelen av runstenen. I sitt nuvarande skick är stenen 1,67 m. hög, framsidans bredd nedtill är c:a 0,60 m. och smalsidans 0,35 m.
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»… (reste) denna sten efter Krok(?), sin fader ... moder(?).»154
Till läsningen: Hela runan 4 är borta i brottet, det är därför ovisst, om det varit ett t eller ett a. De
väntade spåren av bistavar i den bevarade ytan invid den en gång befintliga hst saknas. Av r. 19 är
endast hst:s nedre del bevarad och kanske ett svagt spår av toppen, bst på mitten synes ha tillhört en kruna, knappast en f-runa. Hela läsningen på smalsidan ytterst oviss. Står raden stupad ovanfrån och

Plansch 58. Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn. Foto Nordén 1947. [Jansson skriver 1947: möjlig]
Nordén skriver i marginalen: (Härtill uppmätningsplan över gravfältet och åkanten, i ATA eller i Ögs museum. Renritas!) Se fig. 102.
Nordén skriver: »...res- denna sten efter Krok (?), sin fader … .. m(oder?)». Detta har redigerats till ovanstående, Wessén/Jansson ändrar »res-» till
»(reste)».
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nedåt, kan man kanske räkna med, att runan 31 varit ett till formen vårdslöst r, 32 ett u med nedre
delen av bågen bortvittrad, r. 33 torde nu vara oidentifierbar, r. 34 snarast detsamma (eller r? u?), r. 35
är nu endast en hst och har möjligen varit ett i, eftersom det icke synes ha funnits möjlighet för bistavar på mitten eller åt sidorna. Efter en mycket oviss punkt följer så sannolikt ett m. Vänstra bst och
överdelen av hst äro tydliga, av en bst t.h. synes däremot intet spår.

Fig. 102. Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn. Runstenen, nr 3 på kartan, då
liggande i NV delen av gravfältet. Karta 1945 av N. Olsson, dnr 4030/45
(ATA).

Fig. 103. Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn. Vid fotot står:
»Runstenen samt i fgr. den kvarstående foten.»
Foto N. Olsson 1945, dnr. 3153/45 (ATA).
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