209. ENEBACKEN, KÅRARPS ÄGOR, VIBY SN. — 210. KÅRARP, VIBY SN.
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Ög 210. Kårarp, Viby sn.
Pl. 115, 117.
Litteratur: P. Embring, karta i Lantmäteristyrelsens arkiv (1734), D 126-10:1.

Runstenen, som var känd redan under 1600-talet, står rest i ett ståtligt gravfält av äldre prägel:
rösegravar, domarring, resta stenar, en antydan om konservatismen hos den bondeätt, som jordfäst
sina döda här. Stenen står rest med framsidan parallell med en gammal vägbana, som närmast stenen
är särskilt utpräglad, delvis som en liten ravin. Den låter följa sig snett uppför åsen i sydsydostlig
riktning, tills den avbrytes av ett större grustag. Tydligen har den en gång löpt ut i den stora vägen till
Linköping. På andra sidan rustenen åter försvinna spåren av vägen i den plana hagmarken.
Under 1930-talet hade en bygdebo tagit sig före att måla upp stenens ornament och runor och
därvid använt ett högblått cykellack, som flutit ut och i högsta grad vanställt det vackra minnesmärket.
Vid min undersökning sommaren 1946 visade det sig omöjligt att helt avlägsna denna lackfärg, men
vad som fanns kvar, stör lyckligtvis icke den fotografiska bilden av inskriften.
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»Toste reste denna sten efter Gäsling, sin fader.»
Till läsningen: De lågt placerade bst:a på 12 t torde vara fullt säkra. Vad som kunde se ut som en tbst på 26 l är en naturlig ojämnhet i ytan.
Om namnet Toste se ovan under Ög 209. Tostes fader ligger väl här i något av bygravfältets gravminnesmärken, och därför reser sonen — som synes ha varit en pietetsfull man — runstenen på själva
gravfältet. Om antagandet ovan under Ög 209 är riktigt, synes däremot hans egen sten ha blivit rest på
socknens kyrkogård.63

Plansch 117b. Ög 210. Kårarp, Viby sn. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Kraftigt
retuscherad. Duger]
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Wessén anger ett frågetecken i marginalen och skriver: Är det någon visshet för att stenen ursprungligen har stått vid kyrkan?
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Plansch 115a. Ög 210. Kårarp, Viby sn. Foto Nordén 1946.

Fig. 218. Ög 210. Kårarp, Viby sn. Detalj ur
Embrings karta över Kårarp upprättad 1734, i
Lantmäteristyrelsens arkiv.

Fig. 219. Ög 211. Mörby, Viby sn. Foto B.
Cnattingius 1929, dnr 4123/29 (ATA).

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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