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ÖSTERGÖTLAND. HANEKINDS HÄRAD.

Ög 110. Lagerlunda, Kärna sn.
Pl. 66.
Litteratur: N1945. A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien om runstensundersökningarna sommaren 1945, med förslag till
åtgärder beträffande runstenar, 6/10 1945, dnr 4207/45 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Toppdelen av en runsten, anträffad o. 1860 vid omgrävning av en
gammal trädskola. Brottstycket ligger nu upplagt på ett stenunderlag i
parken något 100-tal m. ONO om herrgårdsbyggningen. Läsningen är
på intet ställe oklar; i slingans främsta del bevaras rester av tre runor,
som förefalla kunna ha varit nsi.
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»... (denna) efter sina söner ...»
Brates uttalande, att den sista runan icke kan vara a på grund av
bistavens från det andra a-ets bistav avvikande riktning, förstår jag ej.
För mina ögon se de båda invid varandra stående runorna likadana
ut. Naturligtvis kan det emellertid även vara fråga om en snett över
mitten bortskuren h-runa.

Plansch 66b. Ög 110. Lagerlunda, Kärna sn. Foto
Nordén 1945. [Vid planschen står »Frigöres»
Jansson skriver 1947: Skiljet. inlagda på kopian.
Duger.]
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Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgå.
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Wessén rättar Nordéns i till e och skriver i marginalen: (Tydligt på fotot)

Fig. 126. Ög 110. Lagerlunda,
Kärna sn. Efter teckning av
C. F. Nordenskjöld 1870
(ATA).

Detta dokument ingår i en digital utgåva av Arthur Nordéns supplement till Erik Brates Östergötlands
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Internet.
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