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294. Väversunda kyrka.31, 32
Pl. 26.

Nedre hörnet av lockhäll av kalksten, br. 0,49, l. 0,37, tj. 0,13 m. Orneringen utgöres av
bandflätning med försänkta fält. Ytan skiftar fläckvis i färg (rostbrunt utåt hörnkanten, gulbrunt inåt),
men det är ovisst, om man häri har att se rester av äldre färgläggning. Runorna äro tydliga.
Inskrift:

...fiR : ...
»... över ...»

Väversunda kyrka.33
Litteratur: Brev från F. Gerefeldt till Riksantikvarieämbetet 6/8 1947, dnr 3652/47 (ATA).

Gravhällen beskrivs enligt följande i brev under rubriken »Beträffande fynd av runstenar å
Väversunda kyrkogård.» från Fritz Gerefeldt till Riksantikvarieämbetet:
Vid dränering av yttermuren å norra sidan av Väversunda kyrka hittades vid grävning i gången där
ytterligare runstenar förutom de föregående. Fyndet gjordes idag den 6 augusti, och består av en hel
ornerad lockhäll till s.k. Eskilstunakista samt en tydlig sidohäll till en sådan, vilken dock icke är
ornerad. På samma ställe låg även andra hällar, vilka dock icke äro arbetade, men kunna tänkas tillhöra samma gravmonument. Stenarna ha lagts undan och kunna ju lämpligen studeras vid
uppställningen av de övriga runstenarna å den tänkta platsen i vapenhuset.

Ög 58. Väversunda Södergård, Väversunda sn.
I Brates Östergötlands runinskrifter saknas en avbildning av det numera försvunna fragmentet.

Fig. 70. Ög 58. Väversunda
Södergård, Väversunda sn. Efter
teckning av O. Sörling 1900 (ATA).

Fragmentet utgör en del av Ög 51, se ATA Dnr 322-4035-2011 nr 20.
Fragmentet bör ha hittats 1946 eller 1947 och kan därmed vara samma som det fragment, hittat våren 1947, som omnämns av Iwar Andersson i
rapporten till ATA, dnr 3591/47, »Ett stycke ornerad och runristad kalksten hittades i kyrkmuren vid undersökning.»
33 Fragmentet har signum Ög ATA322-4035-2011:8 i Samnordisk runtextdatabas (2014). Ytterligare en sten kan ha hittats 1947, signum Ög ATA3224035-2011:5 i Samnordisk runtextdatabas (2014). Bägge dessa stenar finns avbildade på foto i ATA vilka där anges vara tagna 1947, men fotona bör vara tagna
av Iwar Andersson i samband med Sven B. F. Janssons uppordnande av fragmenten i kyrkans vapenhus den 3 februari 1948, se dnr 1084/48 (ATA).
Fotografierna tas därför ej med i utgåvan.
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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
Senast ändrad 2020-05-09

