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ÖSTERGÖTLAND. HANEKINDS HÄRAD.

Ög 105. Kärna kyrkogård.
Pl. 65.
Litteratur: N1945. J. Kraft Beskrifning med Statistisk Tabell öfver Kärna socken uti Hanekinds Härad och Linköpings Län
(1854), Lantmäteristyrelsens arkiv, D 59-1:1, s. 29 f.

Runstenen, som är ett ovanligt vackert block med finkornigt, gråvitt stenmaterial, i vilket runorna stå djupt och
jämnt inhuggna, befinner sig sannolikt på samma plats, där
den var rest redan under 1600-talet; den anges då stå rest i
»Kärna kyrkelucka». Strax bakom den står nämligen som
alléträd en ek av mycket hög ålder, som anger sträckningen
av den gamla kyrkogårdsmuren. Porten har i senare tid utflyttats 5—6 m., varefter en ytterligare utflyttning av själva
muren skett, fastän porten lämnats kvar.
Den med yttersta omsorg utförda ristningen lämnar på
ingen punkt läsaren i ovisshet.
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»Torsten reste stenen efter Viste, sin fader, en dugande
bonde, som var son till Gise.»

Fig. 123. Ög 105. Kärna kyrkogård.
Efter teckning av C. F. Nordenskjöld
1870 (ATA).

Plansch 65a. Ög 105. Kärna kyrkogård. Foto Nordén 1945.
[Vid planschen står »Kan bakgrunden dämpas ned?».
Jansson skriver 1947: Användbar.]
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Jansson skriver i PM 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. bör absolut utgå.

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.
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