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ÖSTERGÖTLAND. GÖSTRINGS HÄRAD.

Ög 96. Karleby, Väderstads sn.
Pl. 56.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Runstenen, ett block på 2,40 meters höjd och över 1 meters bredd, står rest på samma plats som på
Brates tid men blev år 1938 vänd helt om, så att den nu vänder inskriftssidan mot den stora trädgårdens välvårdade, öppna gräsplaner. Den står 13 m. från SÖ hörnet av huvudbyggningen på Karleby.
På 1600- och 1700-talen omnämnes den som rest på »Karleby gärde».
Inskrift:
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»Torsten reste denna sten efter Ömund, sin brorson.»
Till läsningen: En och annan detalj, som undgått Brate, har jag ifyllt, bl.a. har jag kompletterat
slingans hörnornament, som på Brates tid voro dolda i jorden. Då stenen länge varit använd som
tröskelsten vid gården, är mittpartiet starkt slitet, så är det t.ex. svårt att längre överallt urskilja
slingans linjer, men tillräckliga spår finnas dock för att vägleda vid uppmålningen. Den båge, Brate har
t.h. om 17 a, torde icke böra upptagas som ristad. Punkten i 26 y liksom den i 21 e är nog säker, även
om den förra är liten och konturlös. – Den besynnerliga ornamentik på den fria ytan mellan slingorna,
som Bautils tecknare upptagit och som även Brate fragmentariskt antytt, torde knappast vara ristad.
Jag har förbigått den – om den framträder på min bild, beror detta endast därpå, att dekorationerna imålats av en amatör med
svart lackfärg, som icke helt velat låta sig avlägsnas.143

Plansch 56a. Ög 96. Karleby, Väderstads sn. Foto
Nordén 1947. [Jansson skriver 1947: starkt
retuscherad]
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Den text som här satts i mindre stilsort, har Wessén satt inom parentes och skriver i marginalen: Syns knappt. Behöver ej omnämnas.

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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