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Ög 244. Viby kyrkogård.49
Pl. 113.
Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA).

Stenen hittades år 1912 vid en omsättning av kyrkogårdsmurens västra sida, stående på kant, och år
1914 restes den på kyrkogården nära väständen av norra kyrkogårdsmuren, där den vid mitt besök
sommaren 1946 stod mycket fult mot bakgrunden av ett stegskjul och näranog doldes av en syrénhäck.50
Stenens yta upptar blott ett rikt utbildat kors.
Den har väl alltså hört samman med en annan
sten, som upptagit själva minnesinskriften, såsom
fallet är med t.ex. Ög 48.

Plansch 113b. Ög 244. Viby kyrkogård. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: »Duger om
Nordéns retuscher tages bort.» Notera Nordéns
tillägg högst upp på planschen.]

Ög 206. Viby Lilla Källgård, Viby sn.
Litteratur: Erik Brate, Östergötlands runinskrifter (i: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 1907), s. 34.

Detta ungefär meterlånga fragment av en runsten med den bevarade texten ..."ten * þonsi * uft...
hade anträffats år 1904, då sten togs upp ur en åker på toppen av en kulle knappt ½ km nordost om
Viby (Lilla) Källgårds mangårdsbyggnad, samt lades »på den lägre ändan av samma ås helt nära
gården», där Brate såg stenen samt avbildade densamma. Jag ägnade vid mitt besök sommaren 1946
mycken tid åt att undersöka stensamlingarna på den ifrågavarande långa åsen ända bort till det stora
gravfält, som avslutar densamma, utan att kunna anträffa runstensfragmentet. Jag förhandlade därvid
med äldre bybor, som icke visade sig känna till runstenen, men den 29/7 samma år meddelade mig
socknens lärarinna fr. Signe Karlsson, att hon av en gammal Vibybo fått uppgiften att »runstenen blivit
lagd i en bro i den s.k. Vallgatan, Viby».51 Huruvida denna uppgift verkligen avser den här ifrågavarande stenen eller återgår på den av Nordenskjöld i hans reseberättelse 1870 återgivna folktraditionen, att »en runsten av en bonde i Bosgård från Källgårds ägor blivit flyttad och använd till en bro
på ’åkevägen’»,52 kan jag ej avgöra.
49 Ristningen har i utgåvan lagts in efter Ög 205. I manuset är den införd efter Ög 206, men då den är funnen vid kyrkan bör den införas i anslutning till
de övriga ristningarna från kyrkan.
50 I marginalen står »Flyttas 1947?».
51 I manuset står »Vallgatan i Viby», i utgåvan rättat efter uppgiften från Signe Karlsson vilket finns i Nordéns arkiv, Stiftsbiblioteket i Linköping.
52 Citatet är hämtat ur Brates Östergötlands runinskrifter, ej ur Nordenskjölds reseberättelse, då Nordenskjöld har ’blifvit’.
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