Åkerbo härad.
Socknar: Lillkyrka, Rystad, Törnevalla, Ö. Harg, Ö. Skrukeby.
Från Åkerbo härad kände Brate sex runstenar, varav en, den fragmentariska Ög 222, var försvunnen. I denna situation har ingen förändring inträffat.1
Den tidigast kända av stenarna är den vid Stratomta, Ög 224, som upptäcktes 1727. Vid 1700-talets
mitt var Lundbystenen, Ög 219, bekant. De övriga stenarna blevo uppmärksammade först under 1800talets början resp. mitt.2

Fig. 222. Karta över runinskrifterna i Åkerbo härad.

1 Nordén hann inte få kännedom om runstensfragmentet från Östra Hargs kyrka, signum Ög ATA1083/48 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014),
vilket påträffades i november 1947 av Folke Hallberg i samband med fornlämningsinventeringen i Östra Hargs socken. I inventeringsboken anges att
fragmentet då fanns »I Ö kyrkogårdsmurens översta stenlager med ristningen mot Ö.» och »ca 8 m S om kyrkogårdsmurens NÖ hörn». Hallberg skriver
vidare »Runstensfragment av gråsten, 0,65×0,45×0,22 m, med ristningen på stenens smalsida (0,22 m sidan). Runhöjd 0,14 m.» Motsvarande beskrivning
finns i Hallbergs rapport till Riksantikvarieämbetet den 13 januari 1948, se ATA dnr 671/48. Varken i inventeringsboken eller i rapporten anges inskriften,
inte heller finns där någon avbildning av fragmentet.
2 Varken Brate eller Nordén nämner Wiedes nr 60 (se Östergötlands run-urkunder 1875, s. 114). Där skriver Wiede under »Lillkyrke socken»: »Kyrkan,
under n. v. hörnet, oåtkomlig.» Uppgiften har Wiede fått från P. A. Säve som i Antikvarisk tidskrift för Sverige (1864), s. 74 skriver »En runsten lär finnas
under kyrkans n.v. hörn.»

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 2020-05-29

