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Få saker är så viktiga för arbetsklimatet som att ha en bra chef. Alla har vi våra minnen och historier, 
tänk när chefen gjorde si och så och sa det där till mig… Jag kan ärligt säga att jag knappast någonsin 
haft en bättre chef än Pether Nordin. Det kan sägas nu när han inte längre är min chef.

Den 30 april lämnade 
stiftsdirektor Pether Nordin 
sin tjänst efter åtta år. Hans 
betydelse för stiftets arbete 
har, utan överdrifter, varit 
mycket stor. 

I slutet av april tackades Pether  
Nordin av vid ett digitalt möte 
med kansliets anställda. Som av-
skedsgåva fick Pether en ikon, 
målad av Lisa Chemnitz, som 
många runtom i hela stiftet har 
varit med och bidragit till. 

NU TAR Karin Björk över som stifts-
direktor. 

Men Pether Nordin jobbar kvar 
i organisationen på halvtid och 
kommer bland annat att jobba 
med frågor som rör visitationer. 

Blir det inte svårt med en tidiga-
re stiftsdirektor på plats i huset 
samtidigt som den nya direktorn 
ska sätta sin prägel på arbetet?

– Det tror jag inte att det blir. 
Karin och jag har pratat om det. 
Jag kommer naturligtvis inte att 

lägga mig i Karins arbete och har 
bett om att få bli placerad så långt 
borta från direktorns rum som 
möjligt, säger Pether Nordin med 
ett leende.

DEN PLACERINGEN innebär att han 
hamnar i Thérese Olssons tidi-
gare rum i en av korridorerna på 
kansliet i Linköping. 

Therése lämnar nämligen ock-
så stiftsorganisationen och tjäns-
ten som stiftsadjunkt. Hon finns 
dock fortsatt i Linköpings kloster, 
ett stenkast från stiftskansliet.

MAX WAHLUND

Stiftsdirektorn 
lämnar sin post

NYTT JOBB

I detta nummer av Kyrkans 
Tidning inleder vi en liten 
resa i stiftet mellan kyrkor 
som inte längre finns, men 
som har lämnat mer eller 
mindre välbevarade spår 
efter sig. 

Vår ciceron är Carl-Johan 
Ivarsson, boende i Söder-
köping och administratör för 
Facebookgruppen Kyrkor, 
kapell och heliga hus.
Första stoppet är i Rakered, någ-
ra kilometer väster om Linkö-
ping och inte långt från Viking-
stads kyrka. Rakereds socken 
finns nämnd första gången år 
1312. Troligen byggdes kyrkan på 
1200-talet. 

Socknen blev annexförsam-
ling till Vikingstad, till vars kyr-
ka det bara var drygt en kilometer 
fågelvägen.

I Broocmans östgötabeskriv-

ning från 1760 står att läsa: ”Al-
tartavlan är från Påvetiden och 
ses vara beprydd med Trons och 
Apostlarnas bilder”. Det fanns 
också en nästan ny predikstol, 
inköpt 1744. 

I RAKEREDS socken fanns vid den-
na tid omkring 300 invånare. 
Kyrkan var i gott skick medan 
den i Vikingstad var fallfärdig. 

Båda var dock för små för den 
växande befolkningen. Därför 
beslutades att det skulle byggas 
en gemensam kyrka för Viking-
stad och Rakered, i närheten av 
Vikingstads gamla kyrkplats. 
Detta gjordes åren 1765–1768.

Rakereds kyrka revs sedan den 
gemensamma kyrkan byggts och 
församlingarna slogs samman, 
men församlingsnamnet var "Vi-
kingstad med Rakered" fram till 
1900. I jordeboken levde Rakered 
kvar som socken ända till 1892.

De båda klockorna finns i be-
håll, storklockan flyttades till den 
nya kyrkan i Vikingstad och den 

lilla klockan, gjuten 1687 av Ja-
cob Bierman i Stockholm, såldes 
till Näsby socken vid Roxen som 

strax därefter byggde gemensam 
kyrka med Rystad.

Kyrkogården är bevarad, men 
det finns inga ruiner ovan jord. 
Här finns ett kors rest, och här fi-
ras vanligtvis friluftsgudstjänst 
på midsommardagen. 

NÅGRA FÅ gravstenar finns kvar. 
Det går att hitta kyrkplatsen med 
hjälp av appen Min Karta. 

Om du kommer från Linkö-
pingshållet svänger du vänster 
vid Rakereds kvarn. Det är dåligt 
skyltat på platsen, inga skyltar 
vid vägen och bara en enkel skylt 
på platsen. Dessutom är det svårt 
att parkera trafiksäkert vid kyrk-
platsen.

För den som är nyfiken på Ra-
kered finns boken Rakered – En 
försvunnen socken, utgiven 1994 
av Vikingstads hembygdsfören-
ing.

CARL-JOHAN IVARSSON

Försvunna kyrkor i Linköpings stift – Rakered

Korset vid Rakereds gamla kyrkogård.  FOTO: CARL-JOHAN IVARSSON

Jag kommer natur-
ligtvis inte att lägga 
mig i Karins arbete 
och har bett om att få 
bli placerad så långt 
borta från direktorns 
rum som möjligt.
Pether Nordin som slutar som 
stiftsdirektor men jobbar kvar i 
organisationen.

Stiftsdirektor Pether Nordin 
blev väldigt glad över ikonen.
 FOTO: MAX WAHLUND


