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Billedet på omslaget er fra Ribe
under stormfloden januar 1976.

kammersluse

Vestkystens Bogtrykkeri

Lceborgstenen.

Blandt Ribe
ste,

amts runesten var

Læborgstenen

en

af de før¬

der blev genstand for videnskabelig opmærksomhed.

Præsten

nævner

den
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1638 i
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indberetning til oldforske¬

Ole Worm, i hvis værk Monumenta Danica den blev
omtalt. Runestenen lå da på marken ca. 150 m nord for
ren

Læborg kirke. Her blev den liggende indtil 1821, da islæn¬
dingen Finn Magnussen var i Læborg og fik gennemført,
at runestenen blev fredet og flyttet ind på kirkegården,
hvor den blev anbragt på et kampestensfundament med
runeindskriften vendt opad. Det var nu synligt for enhver,
at der manglede en frasprængt flis på stenen og dermed en
mindre del af runerne. 11880 var en mand beskæftiget med
at omsætte kirkegårdens kampestensdige, og han fandt
blandt stenene den manglende flis af runestenen - et af de
sjældne lykketræf, hvor noget for længst tabt af den lune¬
fulde skæbne gives tilbage - i hænderne på just den mand,
der havde forstand på sten og straks kunne se, hvorfra fli¬
sen stammede. Den blev nu anbragt i en kasse på kirkens
loft, og her forblev den indtil 1935, da runestenen fik flisen
påsat og samtidig rejstes opret, som den nu ses.
TUE, RAVNS ÆTLING, HUGGEDE DISSE RUNER
TYRA, SIN DRONNING, læses på stenen. Men
hvem var Tue, hvem var Tyra, og hvor har den impo¬
EFTER

nerende mindesten

oprindelig været rejst?

