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Ög 34. Lundby, Å sn.
Pl. 12.
Litteratur: S. B. F. Jansson, Granskningsprotokoll 1946 (Runverket).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); A. Nordén, Foton 1941 (ATA).
56Runstenen, som nu står rest på en med konst anlagd gravhögsliknande kulle i parken norr om
huvudbyggningen vid Lundby, anträffades år 1889 vid dikning i närheten av en nu försvunnen stenbro
ungefär mitt emellan nuv. vägarna Lundby—Hjärtrum och Lundby—Berga—stora landsvägen till Å
(såvitt jag tolkar Ihrfors’ uppgift rätt). Den bör alltså ha befunnit sig ej långt från den ursprungliga
uppställningsplatsen för Ög 20, och kanske har Brate rätt i sin förmodan, att de två stenarna stått vid
var sin ände av stenbron. — Stenens höjd är nu 1,25 m.
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»Livund reste denna sten efter Unn, sin broder».
Till läsningen: I 17 i finnes på hst:s mitt en rund fördjupning, som icke gör intryck av att vara
huggen. 23 i är heller icke stunget.

Plansch 12b. Ög 34. Lundby, Å sn. Foto
Nordén 1942. [Vid planschen står: »Besökt
stenen fyra gånger, alla foton förstörda av
regn. Stenen bör kanske omfotograferas, ehuru
ju inskriften icke beröres av retuschen för
regnfläckarna.» Jansson skriver 1947: Mycket
hårt retuscherad. Bör fotas om.]

Fig. 39. Ög 34. Lundby, Å sn. Foto
A. Nordén 1942 (ATA). Oretuscherat, jämför Plansch 12b.

I PM från 1947 skriver Jansson »kan utgå.»
Jansson skriver i sitt granskningsprotokoll 1946 om den första runan: »I R. 1 är uppmålningen något missvisande; bst är avsevärt längre och gör
därigenom icke intryck av att vara l-bst.». I övrigt har Nordén i sitt uppdaterade manus använt Janssons formulering för kommentarerna till runorna 17 och
23.
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