215. LÄGERNÄS, VÄSTRA RYDS SN. — 216. SUNDS SÖDERGÅRD, SUNDS SN.

371

Ög 215. Lägernäs, Västra Ryds sn.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 95.2

Ög 216. Sunds Södergård, Sunds sn.
Pl. 573.

Vid mitt besök i juli 1947 berättade hemmansägaren Karl Holmström i Opplunda, att han någon gång under åren 1877—1879 hade
varit med och hittat stenen — han hade uppmärksammat runtecknen, då stenen lagts invid vägkanten och omtalat fyndet för en ’professor, som besökt Oppebystenen’, tydligen Brate. 4 Enligt det av
Brate omtalade löftet hade stenfragmentet sedan av gårdsägaren
inlagts i trädgården, men den nämnda jordkullen hade under mer än
Fig. 221. Ög 216. Sunds
ett halvt århundrade översnårats, och endast tack vare gårdsfolkets
Södergård, Sunds sn.
minnesgodhet kunde stenstycket vid mitt besök uppspåras och framTeckning från 1879 (ATA).
tagas. Det lades nu på ett underlag å ett fritt ställe framför bostadsbyggningen, mitt i trädgården. L. 0,72, br. 0,42, tj. 0,25 m. Övre slingradens l. 0,59, h. 0,16 m.
Inskrift:5
: krim-...
5

»Grim-...»
Till läsningen: Brates tanke, att det skulle ha funnits en »fotslinga», finner jag obefogad. Stenen
slutar rund och naturlig, utan spår av brottkant t.v. om linjen framför kolonet i början och Brates
utdragna övre slinglinje torde knappast låta spåra sig. Inskriften inledes med två djupa punkter efter
en tvärställd linje, som kan vara ett i men snarare verkar att vara slingans begränsningslinje. R. 2 r
börjar ett par tre cm. nedanför radlinjen. 3 i är tydligt. R. 4 har en bst till vänster om hst, som är lika
tydlig som den t.h., varför runan måste ha varit m. R. 5 har sin hst avskuren strax nedom mitten av
brottet i stenkanten. Av bistavar synas inga säkra spår, och tänkbart är knappast, att sådana bistavar
funnits, då ju en god del av ytan t.h. upptill om hst är bevarad. Helst ville man därför uppfatta runan
såsom ett i.

Plansch 57a. Ög 216. Sunds
Södergård, Sunds sn. Foto A. Nordén
1947 (ATA). Vid planschen står
»Frigöres!» [Jansson skriver 1947:
väl liten (beskäres).

2 På storskifteskartor från 1798—1810 nämns en runsten på gränsen mellan byarna Lägernäs, Studstorp, Knapparp och Bubbarp. Det kan röra sig om Ög
215. Se bl.a. F. Wadmans karta D 141-36:2 i Lantmäteristyrelsernas arkiv och E. Zetterstedts karta 05-vry-51 i Lantmäterimyndigheternas arkiv.
3 Nordén anger plansch 135, är dock fel för plansch 57.
4 Wessén skriver i marginalen: Nej, Brate reste icke på 70-talet!
5 Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
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