128

ÖSTERGÖTLAND. GÖSTRINGS HÄRAD.

298—300. Hovs kyrka.68
Pl. 46.
Litteratur: G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Fragment av gravvårdar från runstenstiden, anträffade våren 1947 på samma plats som närmast
föregående. Förvaras nu i vapenhuset.
298. En i ena kanten skadad häll av kalksten, som torde ha stått rest vid änden av en liggande häll.
Vackert dekorerad med slingor i hög relief. L. 0,55, br. 0,70, tj. 0,07 m.
299. Ändsten till grav, rest utan inskrift men med ett kors. H. 0,50 m., br. 0,40 m., tj. 0,07 m.
300 a—d. Bland mängden av sönderslagna kalkstenshällar, som våren 1947 anträffades på samma
ställe i och under golvet vid läktartrappans bas på sydsidan om stora gången, där de föregående
stenarna uttogos, voro även fyra smärre flisor med ornamentik, som tillhört gavelhällar eller resta
ändstenar till gravar från runstenstiden.69

Plansch 46f. 298. Hovs
kyrka. Foto Nordén
1947. [Om fotografierna
(se till vänster resp. till
höger) på planschen
står: »Bästa förlagan
tages!», »Frigöres!»
och om fotografiet till
vänster: »Helst
denna?». Jansson
skriver 1947: Foto 1947
oduglig.]

Fig. 93. 300d. Hovs
kyrka. Foto A. Nordén
1947 (ATA).

Fig. 95. 300a. Hovs
kyrka. Foto A. Nordén
1947 (ATA).
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Fig. 94. 300c. Hovs
kyrka. Foto A. Nordén
1947 (ATA).

Plansch 46c. 299. Hovs
kyrka. Foto Nordén
1947. [Jansson skriver
1947: Oduglig.]

Ristningarna har signum Ög Hov18;24, Ög Hov16;23 och Ög Hov45-69;31 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
I marginalen anges »Teckningar!», då fotografierna har dålig kvalité kan detta vara en notering om att teckningar vore att föredra.
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