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ÖSTERGÖTLAND. DALS HÄRAD.

290. Väversunda kyrka.24
Pl. 2725.
Litteratur: Iwar Andersson, Rapport till Riksantikvarieämbetet maj 1947, dnr 3591/47 (ATA); F. Gerefeldt, Brev till
Riksantikvarieämbetet 19/6 1947, dnr 2967/47 (ATA).
Äldre avbildningar: I. Andersson, Foton a.a. (ATA).

Lockhäll av kalk till gravvård, nu placerad som stöd under valvbågen närmast t.h. vid inträdet i
långhuset genom dörren från vapenhuset. Blottlades vid uppbrytningen av kyrkans golv under restaureringen sommaren 1947. Ett försök vid detta tillfälle att uttaga hällen måste uppges, då genom en
rubbning av det bärande partiet hela valvet skulle ha instörtat. Stenen kommer i stället att läggas
blottad i kyrkans golv. Den är avslagen på den sida, som vätter 26 mot vapenhusdörren, men helt
bevarad på den motsatta sidan samt i den inåt kyrkan vättande kanten. Däremot förefaller den vara
avslagen i det under valvbågen befintliga partiet. Bredd inåt kyrkan 0,67 m., längd minst 0,60 à 0,70
m.
Inskriften är tydligt huggen och välbevarad:

... þansi : yfir : rikua : ...
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»… denna över Rökve(?)27.»
Till läsningen: R.10. synes icke kunna förstås annat än som r. Den följande runan har en lång hst,
som har en svag fördjupning mittpå och därför möjligen kan läsas som ett e, men troligast är det ett i.
De övriga runorna entydiga.

Fig. 67. 290. Väversunda kyrka. Foto I. Andersson
1947, dnr 3591/47, neg.nr A116:84 (ATA).

Fig. 68. 290. Väversunda kyrka. Foto I.
Andersson 1947, dnr 3591/47, neg.nr
A116:86 (ATA).

Stenen har signum Ög N290 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
Inget foto finns i planschdelen. På skissen till planschen står »Pelarbasen med runinskrift. Bild senare i höst!» Se istället figur 67 och 68.
26 På första sidan till manuset finns noterat att manuskriptets vätta, i enlighet med Svenska akademiens ordlista, istället bör återges vetta.
27 Namnet är utelämnat i den löpande texten, istället står i marginalen skrivet med blyerts: »Rökve?»
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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.
Utgivare: Jan Owe
Kontakt: runor@gamlebo.se
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