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I förra veckan var Sveriges Radios Människor och Tro på besök i Linköping för ett reportage om kyrko- 
valet. Reportern försökte vinkla på en tänkt motsättning mellan diakoni och fastighetsförvaltning.  
Det lyckades inte helt, men reportaget är ändå värt att lyssna på. Leta på SR:s hemsida! 

Borgs kyrka är nog välbekant 
för de flesta Norrköpingsbor. 
Här, alldeles utanför stadens 
hank och stör ligger den vita 
nyklassicistiska kyrkan från 
1803. 

ÄVEN OM trafikbullret hörs, så är 
Borgs kyrkogård en fridfull plats. 
Här gifter sig många, och döper 
sina barn. Detta är många Norr-
köpingsbors ”sockenkyrka” – 
inom Borgs distrikt, som motsva-
rar den utsträckning Borgs för-
samling hade 1999, så bor idag 
ungefär 11 300 personer.

Norrköpings församlingsgrän-
ser har ändrats flera gånger. Borgs 
gamla sockengränser var ännu 
mer omfattande, men från början 
var Borg en ren landsförsamling. 
Idag bor de flesta Borgsbor i stads-
delar som Kneippen, Klockartor-
pet och Kättsäter. Borgs kommun 
blev en del av Norrköpings stad 
1936, då hade redan staden hun-
nit växa över kommungränsen.

Men – när vi kollar in kyrk-
porten i Borg kan vi läsa föl-
jande: ”Under Konung Gustaf 
Adolphs regering nybygdes den-
na Borg och Löths kyrka år 1803”. 

Borg känner vi till – men vad är 
”Löth”? Löt är ett vanligt gårds-
namn och också kyrknamn på 
Öland och i Uppland. Men nu 
stannar vi i Östergötland, i Mem-
mings härad.

Det är nämligen så, att den vita 
kyrkan byggdes för två socknar 
1803. Borgs medeltidskyrka låg 
nära Borgs herrgård vid Motala 
ström, inte så långt från Fiskeby 
och idrottsanläggningarna vid 
Himmelstalund. Den hade ska-
dats svårt vid en brand 1729 men 
byggts upp igen. 

LÖTS MEDELTIDA kyrka låg vid Löts 
gård, 1,2 km rakt västerut fågel-
vägen från den nuvarande kyr-
kan. Mellan Borg och Löts kyr-
kor var det 3,8 km enligt samma 
mått. Borg och Löt slogs samman 
till ett gemensamt pastorat redan 
1696, då kyrkoherde Jonas Us-
dorphius i Borg också fick Löt på 
sin lott.

Så tanken på en gemensam 
kyrka var inte så märklig, när 
den drevs av översten Erik Gö-
ran Adelswärd på Borg. 1783 sl 
ogs socknarna samman och en ny 
kyrkplats utsågs. Men länge kall- 

ades både kyrkan och försam-
lingen ”Borg och Löt” – namnet 
Löt dog bort och försvann offici-
ellt ur namnet 1887.

HUR ÄR det då med Löts kyrkplats? 
Ja, här är inte så mycket att se, ef-
tersom man på den rivna kyrkans 
plats byggde en prästgård som se-
nare blev arrendatorsbostad när 

komministertjänsten drogs in 
1918. 

I Fornsök berättas att grunden 
till kyrkan syns under bonings-
huset och under köksgolvet skall 
ett gravvalv finnas bevarat. Det 
finns rester av kyrkogårdsmuren, 
med två bevarade gravstenar.

Kyrkan var från 1100-talet och 
var försedd med torn. Det var en 

salkyrka utan markerat korparti. 
Utformningen är intressant och 
ovanlig. 1752-53 fick kyrkan en 
smal och spetsig spira – formen 
indikerar Petter Frimodig. 

Men idag är huset alltså pri-
vatbostad, så någon kyrkogårds- 
turism är inte möjlig.

CARL-JOHAN IVARSSON 
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Löt – den bortglömda  
kyrkan utanför Norrköping 
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På Löts kyrkplats byggdes en prästgård som nu är privatbostad.

…Maria Bruto Ellhar, 
”valgeneral” för kyrkovalet  
i Linköpings stift.
Hur går det med valet?

– Det verkar gå bra! Jag har inte 
fått rapporter om något annat. 
Det stora arbetet för oss på stiftet 
blir ju efter valet, när vi ska räkna 
rösterna. Just nu jobbar pastorat 
och församlingar på bra, ibland 
kommer det in frågor vi får hjälpa 
till med. 

Vilka frågor kan det vara?
– Det kan vara frågor från rös-

tande, exempelvis: ”var får jag 
tag i valsedlar till min försam-

ling i Stockholm när jag vill för-
tidsrösta i Finspång?” Då får man 
svara att man får använda blanka 
valsedlar, och titta i kandidatför-
teckningen på nätet om man vill 
skriva in något namn på en kan-
didat – det har samma funktion 
som att sätta kryss på den för-
tryckta valsedeln. 

Går det att gissa hur stort valdel-
tagandet blir?

– Haha, den frågan har jag fått 
av fyra olika tidningar! Det är 

svårt att veta. Vi hade ju relativt 
högt deltagande för fyra år sedan, 
det kan finnas risk att det sjunker 
något nu, bland annat med tanke 
på coronan. 

Förra gången dröjde slutresulta-
tet länge. Har ni tagit höjd för ett 
högt deltagande denna gång?

– Ja, vi kommer att jobba i 
dubbla skift! Två arbetslag kom-
mer att vara igång 8-21 varje dag, 
så vi undviker trängsel och räknar 
snabbare. 3 veckor efter valet ska vi 
ha ett resultat – men redan på sön-
dag kväll finns preliminära siffror.

Det blev en del strul med Borger-
ligt Alternativ i Åkerbo som inte 
fick ställa upp i församlingens 
val, eftersom de inte följt regler-

na för anmälan. Hur har det gått 
med det?

– Ja, de överklagade till valpröv-
ningsnämnden, som sedan skicka-
de ärendet tillbaka till stiftet för att 
pröva om överklagandet kommit in 
i tid. Stiftsstyrelsen ska ta upp ären-
det den 21 september. Teoretiskt 
sett kan valprövningsnämnden 
besluta att val får göras om ifall re-
gelverket inte följts, men det är inte 
tillämpbart i det här fallet. 

Vad vill du säga till dem som ännu 
inte röstat?

– Gå och gör det! Vi måste an-
vända de demokratiska förmåner 
vi har. Man kan förtidsrösta till 
klockan 20 på valdagen.

MAX WAHLUND

HALLÅ DÄR…

Maria Bruto Ellhar.


