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Ög 208. Enebacken, Kårarps ägor, Viby sn.
Pl. 114, 116.
Litteratur: P. Embring, karta i Lantmäteristyrelsens arkiv (1734), D 126-10:1; F. Wadman, karta i Lantmäteristyrelsens
arkiv (1786), D 136-3:3(L); Thord Lindell, Sjögestads socken, i Sveriges bebyggelse, landsbygden, Östergötlands län bd I, (1946),
s. 448; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien sept. 1946, dnr 4022/46 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet
18/ 1946, dnr 5593/46 och 5623/46 (ATA).
12
Äldre avbildningar: E. Sörling, Foto 1919 (ATA); T. Lindell, Foton 1940 (ATA); G. Olson, Foto 1946, dnr 5623/46 (ATA).

Runstenen, som alltjämt står kvar på sin ursprungliga plats vid den gamla vägpassagen, där den avtecknades redan under 1600-talet, hade efter Brates tid blivit till en tredjedel av textens höjd dold i ett
upplag av grus, avskräde och jord, ur vilken den framgrävdes vid mitt besök 1946. Dess nuv. mått äro:
h. 1,64, br. nedtill 1,25 m., upptill 0,79 m.
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»Vige reste denna sten efter Ofeg, sin fader.»
Till läsningen: I r. 3 är punkten ytterst obetydlig, men då övriga runor äro stungna 60, torde väl även
denna vara det. R. 14 läser B 896 som i, Brate endast efter analogi med Ög 206 som o. Jag har nöjt mig
med att ifylla blott hst, som är tydlig, men då i stenens yta framträda två nedåtriktade ytterst svaga
streck som till en o-runa — de låta iakttaga sig på fotot — räknar jag med, att runan verkligen är en oruna. 16—17 har Brate ej sett utan supplerar dem efter Ög 206. Emellertid torde de nog vara säkra.

Plansch 116b. Ög 208. Enebacken, Kårarps ägor,
Viby sn. Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Duger ej.]
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Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
Orden »övriga runor äro stungna» är markerade av Wessén.
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