43. INGELSTAD, ÖSTRA ENEBY SN — 44. BJÖRNSNÄS, KVILLINGE SN.

63

Ög 44. Björnsnäs, Kvillinge sn.
Litteratur: J. P. Kjellgren, Brev till J. G. Liljegren 8/7 1829 (ATA); Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 94
f.; A. Nordén, Humlebro, Stenbro och »Nans bro», i Norrköpings Tidningar 22/2 1936; dens., Östgöta ryttares Kolmårdsväg, ib.
14/3 1936; dens., Gamla stugor46 — gammalt folk, ib. 5/12 1936; dens., Östergötlands järnålder I (1938), s. 219.
Äldre avbildning: Teckning sannolikt L. C. Wiede, i manus till Östergötlands Run-urkunder (ATA).

Denna nu försvunna sten har varit tillgänglig för undersökning ännu så sent som på Wiedes tid
under 1860—70-talen, och dess plats anges av Wiede (i Östergötlands fornminnesförenings tidskrift
1875) vara i »Björnsnäs åker». Då man enligt en uppgift till Brate av godsägare Lybeck »spårat en
stensatt väg i åkern väster om landsvägen och jämnlöpande med denna», får man antaga, att runstenen stått rest invid denna väg, sannolikt i grannskapet av den bro över bäcken, om vilken den andra
inskriften vid Björnsnäs, Ög 45, talar. — För diskussionen av Bråslätten—Kolmårdsvägens äldsta lopp
vore det av stort värde, om denna runsten kunde återfinnas.
Inskriften synes ha varit:
karli : raisti : stin : þansi : aiftR : karal : faþur : sin :
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»Karle reste denna sten efter Karl, sin fader.»

Fig. 54. Ög 44. Björnsnäs, Kvillinge
sn. Teckning sannolikt L. C. Wiede, i
manus till Östergötlands Runurkunder (ATA).

46

Nordén anger »Gamla broar», men artikeln har rubriken »Gamla stugor — gammalt folk».

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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