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Ög 41. Älvestads kyrka
Äldre avbildningar: U. Christofferson: träsnitt i Peringskiölds Monumenta (Fh 9), nr 68.

Ög 42. Örvad, Älvestads sn.
Pl. 17, 18.
Litteratur: N1945.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Runstenen står rest ett 10-tal m. väster om vägen från Örvad till Försjö, på en låg åsrygg, som är
undantagen som gemensam bymark och rymmer ett nu svårt skadat gravfält. Då stenen befinner sig o.
65 m. SV om bron över Örvadsbäcken — det gamla Örvadet — är det tydligt, att det varit i anslutning
till en gammal färdväg ned till vadet, som stenen en gång rests i gravarnas omedelbara närhet. Den var
vid Brates besök kullfallen och låg i åkerrenen men restes av Brate »på samma plats». Något måste
den emellertid ha inflyttats från åkerrenen, se helhetsbilden pl. 17. Höjd 1,27 m., bredd 1 m.5
Inskriften är präktigt huggen:
rulufR : resþi : stin : þana : eftiR : þuþstin : sun : sin :
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»Rolf reste denna sten efter Torsten, sin son.»

Plansch 18a. Ög 42. Örvad,
Älvestads sn. Foto Nordén 1945.
[Jansson skriver 1947: Retuschen
borttvättad av Nordén. Duger nog.]

Plansch 17a. Ög 42. Örvad, Älvestads
sn. Foto Nordén 1945. [Jansson
skriver 1947: Tvätta bort retusch.
Översiktsbilden därefter användbar]
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Måtten införda i enlighet med måttuppgifterna i Janssons PM från 1947, där anger han vidare att måtten »Måste införas se Brate.»

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.
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