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Den mest kända före detta kyrkan i Linköpings stift måste vara Alvastra klosterruin. Men det finns 
många fler som verkligen är som försvunna. Carl-Johan Ivarsson har gjort ett fantastiskt arbete med 
att ta fram information om dem och det är spännande att följa med på resan han leder.

Tidigare i denna serie om 
försvunna kyrkor har vi 
berört Rakered och Viking-
stad som låg bara 1,1 kilome-
ter från varandra. Inte så 
mycket längre var det mellan 
Harstads och Väderstads 
gamla kyrkor, knappt 1,5 kilo-
meter. 

Väderstad är i dag ett litet före 
detta stationssamhälle och kyrk-
by med tillverkning av lant-
bruksmaskiner och ett av stiftets 
mest välbesökta konditorier. För 
200 år sedan var platsen för sam-
hället bara jordbruksmark, till-
hörande byn Vallsberg.

De båda kyrkorna i Väderstad 
och Harstad raserades vid samma 
tid 1826-1827. I stället byggdes den 
nuvarande gemensamma kyrkan 
som fick namnet Oscar Fredriks 
kyrka efter den nyfödde hertigen 

av Östergötland, sedermera känd 
som kung Oscar II. Den nya kyr-
kan ritades av länsbyggmästare 
Johan Holmberg och blev tidsty-
pisk, genom att den övergav den 
traditionella orienteringen och 
istället fick tornet i norr och ko-
ret i söder.

HARSTADS SOCKEN tillhörde både 
Lysings och Göstrings härader 
och var annex till Väderstad. An-
nars var socknarna jämnstora. 
Väderstad hade 701 och Harstad 
646 invånare 1856. Båda socknar-
nas kyrkor var från tidig medel-
tid. Harstads kyrka byggdes i slu-
tet av 1100-talet och hade enligt 
teckningar ett relativt smalt torn 
och ett vapenhus på södra väg-
gen. Tornet hade en bredare bot-
tenvåning.

Vid biskop Petrus Benedictis 
visitation 1591 hängde klockor-

na i stapeln men de fick senare 
plats i tornet. Några inventarier 
från Harstad finns kvar i nuva-
rande Väderstads kyrka. Det gäl-
ler predikstolen, skänkt av Mag-
nus Gripensköld 1675, som finns 
i tornkammaren, samt dopfun-
ten tillverkad av Michael Hacke 

i Skänninge 1660. Den nämnde 
Gripensköld var en bondson från 
byn Hunnevad i Allhelgona sock-
en som efter krigstjänstgöring 
adlades och blev ägare till säteriet 
Lindekullen i Harstad.

I kyrkan fanns en orgel till-
verkad av Jonas Wistenius 1750, 

som 1832 såldes till Malexanders 
kyrka. En malmljusstake finns 
på Väderstads kyrkas predikstol, 
skänkt till ”Harsta kyrkia” av 
”Britha i Boosgård” 1686.

DET ÄR just på Bosgårds mark som 
vi hittar Harstads ödekyrkogård. 
Det är inte väl skyltat, men kom-
mer man från kyrkbyn är Bosgård 
den första gården på södra sidan 
av genomfartsvägen, som kallas 
Folkungavägen. En period till-
hörde den här bygden Folkunga 
kommun och i dag är Väderstad 
en del av Folkungabygdens stora 
pastorat. 

På Harstads ödekyrkogård 
finns två runstenar. Den ena är ett 
minnesmärke över Oddlög i Had-
destad, som dog i Grekland.

Harstad fanns kvar som egen 
kommun och församling till 1892.

CARL-JOHAN IVARSSON

Två runstenar allt som återstår på Harstad ödekyrkogård

En av de två runstenarna på Harstads ödekyrkogård. 
 FOTO: CARL-JOHAN IVARSSON

Den 19 september är 
det kyrkoval. I stifts
fullmäktige i Linköping 
sitter tio nominerings
grupper. I serien 
”Stiftsvalet 2021” 
ställer vi fyra frågor till 
dem. Vi började med 
svaren från de minsta 
grupperna och går hela 
vägen till de största.
TEXT: MAX WAHLUND

Centern: Viktigt att slå vakt om 
den lokala närvaron i stiftet

STIFTSVALET 2021, DEL 4:

Miljöpartister i Svenska kyrkan 1 
Fria liberaler i Svenska kyrkan 2 
Vänstern i Svenska Kyrkan 2
Frimodig kyrka 2
Kristdemokrater i Sv kyrkan 3
Borgerligt alternativ 5
Sverigedemokraterna 6
Centerpartiet 9
Socialdemokraterna 17
Partipolitiskt obundna i Sv kyrkan 18
Totalt: 65 mandat.

FAKTA

Mandatfördelning  
i stiftsfullmäktige

Centerpartiet

1 Varför ska man rösta på er 
nomineringsgrupp i stifts-

fullmäktigevalet i september?

Öppen, nära och grön kyrka i 
Linköpings stift. Vi står upp för 
alla människors lika värde.

2  Vilken är den viktigaste  
frågan för Linköpings stift 

de kommande fyra åren?

Kyrkan ska ha en tydlig och en-

gagerande röst i samhället och 
den offentliga debatten för med-
mänskligheten. 

Att stiftet stöttar våra försam-
lingar i arbete för gudstjänst, 
undervisning, diakoni och mis-
sion.

3 Vad är den största utma-
ning Svenska kyrkan gene-

rellt står inför, och vad vill ni 
göra åt den?

Att fortsätta vara en nära kyrka, 

finnas och vara aktiv runt om i 
hela vårt stift. Viktigt att slå vakt 
om den lokala närvaron. 

4 Vad gör ni för att föryngra 
och få in nya representan-

ter?

Utbildning i nyfiken på politik, 
gäller även kyrkopolitik. Lyfter 
och coachar nya och unga kan-
didater.

Sverigedemokraterna

1 Varför ska man rösta på er 
nomineringsgrupp i stifts-

fullmäktigevalet i september?

Vi vill ge Svenska kyrkan ro att 
vara just en kristen kyrka, det 
vill säga inte politisera kyrkan 
utan arbeta med att värna om 
vår kristna tro och sprida guds 
ord i samma tradition som varit.

Vår intention är att arbeta för 

att hålla den vänsterliberala lin-
jen borta från kyrkans göromål. 
Samtidigt ser vi vikten av att 
stötta våra församlingar i deras 
viktiga arbete framöver med just 
betoning på gudstjänst, mission, 
diakoni och utbildning.

2  Vilken är den viktigaste  
frågan för Linköpings stift 

de kommande fyra åren?

Att arbetet med att behålla våra 

medlemmar utökas och förstär-
ka våra församlingars kraft att 
finnas tillgängliga så mycket det 
bara är möjligt.

3 Vad är den största utma-
ning Svenska kyrkan gene-

rellt står inför, och vad vill ni 
göra åt den?

Största utmaningen är att be-
hålla våra medlemmar samt att 
få fler intresserade av just dopet, 

i dopet riktas löftet till den som 
vi högt och tydligt nämner vid 
sitt namn. Löftet att Gud är med 
alla dagar, vad som än händer i 
livet. Tro, tradition och gemen-
skap stärker tryggheten vid svå-
ra stunder.

Om vi fortsätter att förlora 
medlemmar i den takt vi gör i 
dag, så kommer Svenska kyrkan 
så som vi känner den i dag inte 
att existera i framtiden. 

Det ser vi som ett mycket stort 
problem.

4 Vad gör ni för att föryngra 
och få in nya representan-

ter?

Arbetet med nya och yngre re-
presentanter fortgår oavbrutet 
med information om vad Svens-
ka kyrkan gör och vikten av att 
hjälpa varandra i vårt samhälle.


