184 — 185. SJÖGESTADS KYRKOGÅRD.
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Ög 185. Sjögestads kyrkogård.
Litteratur: N1945; Skrivelser mellan B. Cnattingius och Riksantikvarien 5/7 1937, dnr 2578/37; Brev från Riksantikvarieämbetet till Pastorsämbetet resp. Kyrkorådet i Sjögestad, 13/7 1937, dnr 2578/37 och 29/9 1943, dnr 3623/43; G. Olson, Rapport
till Riksantikvarien 20/12 1937, dnr 4693/37 (ATA); Thord Lindell, Brev till Riksantikvarien 20/9 1943, dnr 3623/43 (ATA); Brev
från Sigurd Curman till Sjögestads kyrkoråd 29/9 1943, dnr 3623/43 (ATA).

Det av Nordenskjöld år 1870 upptäckta runstensfragmentet i södra kyrkogårdsmuren 2,5 m. väster
om ingången genom muren rasade jämte en del av muren ner i ett schakt för en ledning, som i början
av 1930-talet drogs fram invid muren här. Ristningen utgjordes av ett par konstfullt sammanflätade
slingändar utan runor, och det var förklarligt, att ingen tog notis om den försvunna stenen. Den döljes
alltjämt i schaktet och torde kunna upphämtas ur detta.28

Fig. 202. Ög 185, Sjögestads kyrkogård. Foto E. Brate (ATA).

28 G. Hallström skriver följande i brevet till Sjögestads kyrkoråd den 29 september 1943, undertecknat av Sigurd Curman (ATA): Riksantikvarieämbetet
har genom sitt ombud, filosofie kandidaten Th. Lindell fått meddelande att ett tidigare i kyrkogårdsmuren befintligt runstensfragment numera försvunnit.
Samtidigt meddelar han, att fragmentet troligen följt med det parti av muren, som vid sättning i marken rasat ned i det djupa dike, som grävts vid anläggandet
av en vattenledning i den utanför kyrkogårdsmuren löpande vägen. De största stenarna lära nämligen ha lämnats kvar vid upprensning av diket.
Ämbetet hemställer till Kyrkorådet om en undersökning, huruvida denna förklaring kan anses sannolik och hemställer ytterligare att Kyrkorådet ville
taga i övervägande bekostandet av en framgrävning av detta för socknens historia värdefulla fragment.

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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