30

ÖSTERGÖTLAND. BJÖRKEKINDS HÄRAD.

Ög 23. Örminge, Kuddby sn.
Litteratur: G. E. Grewell, karta i Lantmäteristyrelsens arkiv (1847—49), D 53-1:3 (sockenbeskrivning).
Äldre avbildningar: Teckning av W. Wennerdahl den 17 april 1728 i handskriften R 554 (UUB); Teckning av G. E. Grewell
(a.a.).

Då P. A. Säve år 1861 besökte gården, uppger han, att runstenen »för en 8, 10 år sedan» skulle ha
flyttats till Björklund.36 Brate efterforskade på sin tid stenen på den uppgivna platsen, ehuru med
negativt resultat. Sommaren 1941 gjorde Nordén förfrågningar bland de äldre gårdsborna vid Björklund, men ingen hade någonsin hört talas om en sådan förflyttning av en runsten från Örminge — hela
saken förefaller också rätt osannolik med tanke på, att Örminge ju dock är en ganska betydande gård
och väl icke kunde förväntas utan vidare släppa en så eftertraktad sak som en runsten från sig.
Avståndet mellan Örminge och Björklund är heller icke så obetydligt, att en förflyttning av en runsten
utan vägande skäl kommer till stånd.
Vid Björklund finnes den i hela bygden bekanta stora gravhögen. När Örmingestenen befanns vara
försvunnen, har väl i folkföreställningen attraktionskraften från den berömda Björklundhögen verkat
därhän, att runstenen troddes förflyttad till Björklund. Det är åtminstone en tänkbar förklaring till den
av Säve återgivna traditionen, om denna nu verkligen ej återgår på en faktiskt skedd förflyttning till
Björklund.

Fig. 30. Ög 23. Örminge, Kuddby sn. Teckning av
G. E. Grewell 1847—49, i Lantmäteristyrelsens
arkiv.
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Då G. E. Grewell vid slutet av 1840-talet gjorde sin karta och sockenbeskrivning stod stenen fortfarande kvar i Örminge.

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 2020-05-02

