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ÖSTERGÖTLAND. YDRE HÄRAD.

Ög 217. Oppeby, Sunds sn.
Pl. 119, 120.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 90; Malin Mattsson, I Ydre på 1800-talet, Norrköping
1932, s. 89.

Stenen står som på Brates tid rest på en bergbacke intill landsvägen omedelbart vid gården. Vid
mitt besök sommaren 1947 sammanträffade jag med hemmansägaren Karl Holmström i Opplunda, f
1869 i Oppeby Norrgård, som berättade, att han var med då stenen flyttades omkr. 1877. Förut låg
stenen i Oppeby Mellangårds ladugård, i stenfoten, men den uttogs då och placerades mot ladugårdsväggen. Vid en lantmäteriförrättning 1879 beslöt byamännen att avstå en bergbacke vid landsvägen
som plats åt stenen, varefter de reste den där. Dess nuv. höjd är 3,49 (till bottenkanten) resp. 3,17 m.
(till bergytan). Bredden nedtill är 0,70 m., vid korsets översta linje 0,60 m.
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»Björn, en ärlig man, reser stenen efter Gren, sin fader, och Stena, sin syster.»
Till läsningen: Brates avläsning torde vara riktig, men hans foto är så mörkt, att man ej alltid kan
avgöra, var han återfinner ett sk eller en linje. Efter sistur har han ett kolon, men numera synas inga
spår av punkter i den trasiga ytan. Hur radlinjerna gå i början av inskriften nederst t.v. är också numera svårt att fastställa. Brates polemik beträffande andra runan i sistur är befogad: här har alltid stått
sistur ej sustur.

Plansch 119a. Ög 217. Oppeby, Sunds sn. Foto
Nordén 1947. [Vid planschen står »Himlen
göres ljus runt stenen!». Jansson skriver 1947:
Duger?]

6

Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.

7

Wessén skriver i marginalen: Är reisiR absolut säkert?

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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