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Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Pl. 53, 55.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Vid mitt besök sommaren 1946 sammanträffade jag med lantbrukaren Martin Nilsson, som var
med, då stenen år 1895 uppforslades och restes på sin nuv. plats. Han utpekade det fyndställe, han
hört uppgivas i sin barndom, c:a 37 m. NNV om nuv. uppställningsplatsen. Blott få meter från denna
plats ligger stenfoten efter den nu nedrivna Fogdegården — Brate uppger ju, att runstenen år 1865
hade upptäckts »på Haddestad Ryttaregård (f.d. Fogdegård)». I den omgivande ängsmarken ligga flera
stengrunder efter hus. Sannolikt har en gång runstenen rests av den dödes hustru invid bygatan
genom bebyggelsen nära den gård, hon själv bebodde. Enligt meddelande av hr Nilsson, barnfödd på
Haddestad Ryttaregård, låg byn ända till på 1870-talet på det berg, vid vars nordände stenen nu står
rest, och närmast nedanför detta, så att Ryttaregården låg strax norr om stenen, Fogdegården, där
stenen anträffades, och den övriga byn omedelbart söder om stenens nuv. plats.
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»Tjudred reste denna sten efter Björn, sin man, som blev ihjälstucken 137.»
Till läsningen: Brate läser 22 som i, men en punkt låter iakttaga sig i mitten, varför även denna
runa bör läsas som e.

Plansch 53a. Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Översiktsbild ej bra]

Plansch 55a. Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Retuscherad]
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Jansson skriver i PM 1947: Runinskriften och ö[vers]. skall utgå.
Wessén har markerat ordet, och skriver i marginalen »Nej!».

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.
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