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Ög 12. Vårdsbergs kyrka.
Pl. 5.
Litteratur: A. Lindblom, Vårdsbergs kyrka, i: Bankekinds härad. Norra delen 2, Sveriges kyrkor, Östergötland, bd I:2
(1921), s. 142; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien med förslag till fornvårdsåtgärder, 12/9 1941, dnr 3397/41 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA), tryckt hos Lindblom (a.a.).

De bägge kalkstenshällarna med ornering av linjer, tillhörande Eskilstunamonumentens mönster,
lågo före kyrkans restaurering på 1930-talet i vapenhusets golv men blevo vid restaureringen upptagna
ur detta och avlägsnade ur kyrkan. Olyckligtvis förbisågos därvid de mycket grunda och orediga ristningarna, och hällfragmenten kommo in bland övrigt stenbråte på kyrkogården. Vid en genomgång av
stenar i markytan på kyrkogården sommaren 1941 anträffade jag de bägge hällarna nedgrävda som
fotstöd under var sin soffa. De inställdes i vapenhuset, och ristningarna ifylldes med varaktig färg. Den
ena hällens mått äro; längd 0,89, bredd 0,42—0,45 m., den andra hällens motsvarande mått äro 0,5
resp. 0,47 m.
Nordenskjöld6 trodde sig på den mindre hällen kunna urskilja ordet sual, men ha dessa runor
funnits, äro de nu bortnötta.

Plansch 5b. Ög 12. Vårdsbergs kyrka. Foto Nordén 1941.
[Jansson skriver 1947: Något tillagt. Klippt. Möjlig att
använda.]

Fig. 15. Ög 12. Vårdsbergs kyrka.
Foto Nordén 1941 (ATA). Original
till Plansch 5b.

6

Nordén skrev »Brate», vilket är fel, se Östergötlands runinskrifter, s. 13.

Fig. 16. Ög 12. Vårdsbergs kyrka.
Foto E. Brate (ATA).
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