Björkekinds härad.
Socknar: Konungssund, Kuddby, Rönö, Tåby, Å, Östra Ny.
Björkekinds härad är ett av landskapets runstensrikaste, i det att 22 runstenar äro kända därifrån
(Brate, Ög 13—Ög 34). Av dessa voro på Brates tid 6 försvunna — därav en söndervittrad till grus och
för alltid förlorad —, och sedan Brate utgav sitt arbete, har ytterligare en sten förkommit. Då ingen ny
inskrift framkommit i häradet, utgör antalet f.n. bevarade inskrifter där 15.
De saknade inskrifterna äro: Ög 15 Svensksund, Ög 17 »Kuddby Kyrkiowegg», Ög 23 Örminge, Ög
25 Söder Mem, Ög 27—28 Öster Skam. Den för alltid förlorade stenen är Ög 16, från Kuddby kyrka.
Överraskande många av dessa inskrifter voro kända redan under 1600-talet, ej mindre än fjorton1
(Ög 13, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 322). Under 1800-talets tre sista årtionden
upptäcktes sex (Ög 15, 19, 21, 22, 24, 34), 3 medan två blevo kända under tidigare delar av 1800-talet
(Ög 18 år 1828 och Ög 33 år 1862).

Fig. 17. Karta över runinskrifterna i Björkekinds härad.

Nordén skriver felaktigt »ej mindre än femton».
Nordén räknar även upp Ög 33, men den runstenen påträffades först 1862.
3 I C. F. Nordenskjölds reseberättelse för 1870—71 (ATA) nämns ytterligare en ev. ristad sten från Kuddby kyrka (se också O. Frödins utgåva i
Meddelanden 1929—30, s. 23). Nordenskjöld skriver: »Den i norra tornluckan liggande släta kalkhällen af 4,3 f. längd och 2,6 f. bredd saknar runor och har
endast några ornamentlika streck.» Den nämns varken av Wiede, Brate eller Nordén.
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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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