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ÖSTERGÖTLAND. VALKEBO HÄRAD.

Ög 190. Nybble ägor, Vikingstads sn.
Pl. 105.
Litteratur: N1945. Rapport av Gillis Olson till Riksantikvarien 22/12 1937, dnr 4707/37 (ATA).
Äldre avbildningar: Foton E. Brate (ATA); Foto av G. Olson (a.a.) (ATA).

Stenen, som blev känd först under 1800-talets första decennier och länge befann sig vid södra sidan
av stora landsvägen Linköping—Mjölby, invid gärdesgården till Smedstorps trädgård, 300 m. V om
vägskälet till Vikingstads kyrka blev år 193739 i samband med en ny sammansättning av de två stycken,
vari stenen var sönderfallen, flyttad över på andra d.v.s. norra sidan den stora landsvägen och där rest
8 meter från landsvägskanten, i en öppen hagmark. Där faller den redan på långt håll i ögonen för de
vägfarande på rikslandsvägen. Sannolikt har stenen från början varit avsedd som minnesvård invid
denna urgamla huvudväg genom landskapet.
Redan vid anträffandet saknades ett mellanstycke i stenens nedre parti. Stenens bägge brottstycken
sammanfogades sedermera med järnkrampor, med vid restaureringen 1937 avlägsnades dessa, och
med en gjuten fyllnad återgavs stenen sin ursprungliga längd. Den mäter nu 1,85 m. över marken och
har en bredd nedtill av 0,68 m. Tjockleken är 0,62 m.
Såväl inskrift som dekor äro överallt tydligt utförda.
Inskrift:40
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»... reste stenen efter Ågute. Gud ...»

Plansch 105b. Ög 190.
Nybble ägor, Vikingstads
sn. Foto Nordén 1945.
[Vid bilden står:
»bakgrunden lättas upp
vid klicheringen» Jansson
skriver 1947: Helt retusch]

39 Nordén anger endast ”193” och i marginalen står ”kontr”. I enlighet med G. Olsons rapport från december 1937 blev stenen lagad och rest i augusti
1937. I Nordéns rapport angående runinskriftsundersökningarna sommaren 1945 (N1945, ATA), är för hand inskrivet en sjua.
40 Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
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Ög 192. Rakered, Vikingstads sn.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 90.

Fig. 207. Ög 190. Nybble ägor, Vikingstads sn.
Foto G. Olson 1937. Runstenen före flytten.

Fig. 208. Ög 190. Nybble ägor,
Vikingstads sn. Foto G. Olson 1937.
Runstenen på sin nya plats.
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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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