110. LAGERLUNDA, KÄRNA SN. — 111. LANDERYDS KYRKA.
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Ög 111. Landeryds kyrka.
Pl. 64.
Litteratur: N1945. Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 86—87; O. von Friesen, Runorna, i Nordisk kultur
VI (1933), s. 185 (med avbildning av stenen); B. Cnattingius, Järnålder i: Linköpings historia I (1946), s. 44.
Äldre avbildningar: Teckning i handskriften R 554 (UUB); C. F. Nordenskjöld, Teckning från Östergötlands minnesmärken (utg. av O. Frödin i Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1922, s. 97); E. Brate, Foton
(ATA); A. Ridderstad, Foto a.a.

Stenen behåller alltjämt sin gamla plats från 1600- och 1700-talen, den sitter inmurad i södra tornmuren av Landeryds kyrka. Över den fullkomligt plana, finkorniga ytan ligger en mellan grågrönt och
rostbrunt skiftande patina, mot vilken de med välberäknad konst placerade runorna och ornamenten
bryta sig med det renhuggna grytets blågrå ton. Ristningen behöver alltså ej ifyllas för att bli fullt
tydlig. Endast på den del ställen kring runorna i vänstra slingan har en del av ytan skadats vid huggningen. En fin spricka tvärs igenom stenen antyder, att den kanske far bäst, om den även i fortsättningen får sitta infattad i muren.
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»Väring reste denna sten efter Tjälve, sin broder, en ung man, som var med Knut.»
24Den danske konungen Knut den store, som ärvt England efter sin fader Sven tveskägg men till
följd av ett uppror befarade att förlora det, samlade år 1015 en stor här i Norden och gjorde landet
underdånigt igen, varvid han utskrev den betydande ’danagälden’ om 72.000 pund silver. Med denna
summa betalade han vid hemsändandet 1017 sin här och flotta. Huruvida Tjälve omkommit under
detta krigståg, framgår ej av inskriften, men då Värings västerfärd omtalas på en annan östgötasten,
Ög 68, och det där rör sig om en avliden färddeltagare, får man väl utgå från, att även Tjälve omkommit under krigståget.

Plansch 64b. Ög 111. Landeryds kyrka. Foto Nordén
1945. [Jansson skriver 1947: Blir dålig vid
klichering.]

Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgå.
Wessén skriver i marginalen: Pricken tydlig, men synes ej ha blivit ifylld?
24 Jansson skriver i PM 1947: Kommentaren finnes redan hos Brate.
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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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