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Inledning  
 
Bakgrund  
Med utgångspunkt i behovet av att förbättra kunskapsunderlaget för våra kyrkobyggnader och 
kyrkomiljöer genomförs en stiftsövergripande kulturhistorisk inventering. På uppdrag av 
Linköpings stift utför Östergötlands länsmuseum inventeringen inom stiftets del av 
Östergötlands län. Arbetet bekostas av medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och 
påbörjades under år 2004. Projektet beräknas vara avslutat vid utgången av år 2006. 
Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkobyggnader som omfattas av 
kulturminneslagen. Lagen gäller de kyrkobyggnader som är tillkomna före utgången av år 
1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. 
Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sammanställas och 
analyseras i en stiftsövergripande rapport. 
 
Syfte 
De stiftsövergripande inventeringarnas syfte är: 

- att lyfta fram och öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och att främja kontakterna 
mellan kyrkan och kulturmiljövården 

 
      -    att skapa ett underlag för församlingarnas/samfälligheternas planering och förvaltning 
            av kyrkan/kapellet och för vård- och underhållsplaner 
 

- att sammanställa ett enhetligt och tillgängligt kunskapsunderlag med beskrivning av 
och historik för den enskilda kyrko/kapellbyggnaden samt en bedömning av de 
kulturhistoriska värdena. Inventeringen blir samtidigt en samlad dokumentation och 
överblick av kyrkobyggnader/kapell och kyrkomiljöer i stiftet från 2000-talets första 
decennium. 

 
- att skapa ett underlag för handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och för 

bedömning av var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk 
ersättning.  

 
 
Kulturminneslagen  
Enligt Lag om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) skall Svenska kyrkans kyrkobyggnader, 
kyrkotomter och begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde 
inte minskas. Tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen för att göra väsentliga förändringar av 
kyrkobyggnaden.  
 
Kulturhistorisk bedömning 
Den kulturhistoriska bedömningen görs utifrån principer som tagits fram av och fortlöpande 
diskuteras med representanter för Linköpings stift, länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, och 
Östergötlands län samt länsmuseerna i Jönköpings och Kalmar län. En kulturhistorisk 
bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Bedömningen utgår 
från såväl den enskilda kyrkobyggnadens värden som kyrkomiljöns i sin helhet, men också till 
värden i förhållande till andra kyrkobyggnader i stiftet och övriga landet. Inför varje planerad 
förändring skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall 
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till fall. Den kulturhistoriska bedömningen utgör underlag för beslut om vilka åtgärder som 
kan vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning. 
 
Inventeringens uppläggning och rapport 
Rapporten består av en historik över kyrkobyggnaden, en beskrivning av exteriör och interiör, 
fotografier och en kulturhistorisk bedömning. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med 
inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom 
har främst varit länsmuseets topografiska arkiv och Antikvarisk-topografiska arkivet, 
Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Uppgifter har vidare hämtats från aktuell litteratur 
däribland hembygdslitteratur. I viss mån har lantmäteriets handlingar och kartor nyttjats. De i 
rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv och 
ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkobyggnadens historia. Arbetet 
inkluderar en omfattande fotodokumentation varav endast en mindre del är presenterad i 
denna rapport. Delar av inventeringsmaterialet görs tillgängligt via Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister, vilket är ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet 
(www.raa.se). 
 
Fältarbetet, fotografering och rapportsammanställningen har utförts av antikvarie Anita 
Löfgren Ek vid Östergötlands länsmuseum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift, 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig 
samfällighet. 
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VÄSTRA HARGS KYRKA 
Vifolka kyrkliga samfällighet, Linköpings stift 
Mjölby Hargs klockargård 1:4, Västra Hargs socken, Mjölby kommun, Vifolka härad, 
Östergötlands län och landskap 
 

 
 
BESKRIVNING OCH HISTORIK 
Västra Harg är en medeltida socken och en kyrka uppfördes sannolikt under 1200-talets 
första hälft. Den ersattes av en ny kyrka, som stod färdig 1815. Den nya kyrkan byggdes 
i tidens populära nyklassicistiska stil med en rektangulär planlösning, korabsid och torn 
i väster med en liten, enkel lanternin. Sakristian byggdes mitt på norra väggen. 
Fasaderna är spritputsade, avfärgade i vitt, med slätputsade omfattningar och pilastrar 
vid hörnen och intill portalerna i söder och i väster. Långhusets sadeltak, korabsidens 
något lägre tak och sakristians tak är täckta med falsad plåt. Fönstren är rundbågiga 
och har spröjsverk av gjutjärn. Ingångar finns i söder och genom tornet i väster. Även 
kyrkorummet har en öppen, nyklassicistisk prägel med slutna bänkkvarter. Socknen 
har många stora gårdar, vilket avspeglar sig på kyrkogården som har flera påkostade 
gravplatser bevarade. 
 
Socknen 
Västra Hargs socken nämns första gången 1382 som Hargx. I socknens norra del, vid 
Kilarpesjön finns ruinerna av 1300-talsborgen Svaneholm, som kungamakten lät uppföra. 
Västra Harg är en skogssocken med långa bergåsar i nord/sydlig riktning. Odlingsmarken är 
mer sammanhängande i socknens norra del, som domineras av herrgårdar och stora gårdar: 
Spellinge, Boo, Borg, Helgeslätt och Bosgård. I förhållande till socknens storlek finns det 
relativt få byar men många stora ensamgårdar och en riklig torpbebyggelse. Nära kyrkan 
ligger ett mindre villasamhälle, medan lanthandel och socknens industri, ett sågverk, finns vid 
Önnebo, längre i söder. Enligt ”Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver 
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Östergötland” från 1877 var huvudnäringen åkerbruk. Binäringar var fiske och 
brännvinsbränning. Dessutom fanns kvarnar, sågar, ett garveri mm. 
 
Kyrkomiljön 
Västra Hargs kyrka ligger i ett vägskäl vid foten av ett högt, skogsklätt berg och terrängen 
sluttar ner mot väster. Väster om kyrkogården rinner en bäck mot Hargssjön i norr och på 
andra sidan bäcken stiger terrängen åter i en lövskog. I söder och norr ligger öppen 
odlingsmark. Landsvägen går öster om kyrkan och här ligger den gamla skolan/sockenstugan 
som numer är församlingshem. Den uppfördes omkring 1850 och är i två våningar med 
fasader klädda med gulmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt taktegel. En 
dubbeltrappa leder till entrén och fönstren är markerade med raka överstycken. Norr om f d 
skolan ligger ett bisättningsrum inbyggt i sluttningen. I kyrkomiljöns närhet, men inte direkt 
synligt ligger prästgården på andra sidan en vik av Hargssjön, den nuvarande skolan, 
villabebyggelse och Boo gård. 
 
Kyrkogården 
Kyrkogården sluttar från öster ner mot bäcken i väster. Den enda ingången till kyrkogården är 
genom grindarna i öster. Grindarna är i järnsmide och sitter i grindstolpar av granit. I 
kyrkogårdsmuren kan man tydligt se en skarv där kyrkogården utvidgats väster om kyrkan. 
De höga träden i trädkransen, mestadels lindar, bidrar till kyrkogårdens rumsliga karaktär. 
Området söder och väster om kyrkan har en strikt karaktär genom rygghäckarna som går i 
nord/sydlig riktning. I sydväst finns en öppen gräsyta som domineras av några större 
monument. Området norr och nordöst om kyrkan är mer oregelbundet med ett flertal stora 
gravvårdar och familjegravar - grusgravar med olika omgärdningar. Här finns även en rad 
gravar utmed kyrkogårdsmuren. Väster om kyrkan finns det delar med linjegravskaraktär. 
Gravvårdarna är enkla, bl a träkors. I sydvästra hörnet med fortsättning utanför själva 
kyrkogården ner mot bäcken ligger en nyanlagd minneslund.  
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Kyrkobyggnaden 
Det är inte mycket känt om den medeltida kyrkan eller om diskussionerna inför ett nytt 
kyrkbygge. Detta beror bl a på att prästgården, där alla handlingar förvarades, brann ned 
1797. Vid en arkeologisk schaktkontroll år 2004 fann man delar av den medeltida kyrkans 
murar strax norr om nuvarande kyrkan. Några inventarier från gamla kyrkan finns bevarade, 
bl a dopfunten av vätternsandsten. Den är från första halvan av 1200-talet, en period då många 
kyrkor i Östergötland skaffade dopfunt. 1689 byggde man till kyrkan åt norr med en 
”lillkyrka” eller ”nykyrka” i trä. Åtminstone ett 20-tal kyrkor i Östergötland byggdes till på 
detta sätt för att bereda plats för en ökande befolkning och Västra Harg hör till de tidiga 
exemplen. På 1700-talet dekormålades taket i kyrkans långhus och i ”lillkyrkan”. Delar av det 
målade brädtaket finns bevarade dels på Boo, som ligger i närheten av kyrkan, och dels i 
kyrkans torn och i det nuvarande församlingshemmet. Det är inte känt vem som utfört 
målningarna, men de påminner om målningar i Gammalkils kyrka, som utfördes av Sven 
Gustavsson Stoltz på 1750-talet. Bland de bevarade inventarierna från den gamla kyrkan kan 
de två brudbänkarna från första halvan av 1700-talet nämnas. De är dekorerade med 
landskapsmotiv målade i framför allt bruna och svarta toner. De står nu i koret i 1800-
talskyrkan. 
 
År 1795 lades grunden till en ny kyrka men exakt hur denna kyrka var tänkt att se ut vet man 
inte, eftersom ritningarna förstördes i prästgårdsbranden. Byggmästare Casper Seurling 
lämnade sedan ett nytt ritningsförslag, men avled innan kyrkbygget fortsatte. Först 1815 stod 
den nya kyrkan färdig och då efter ritningar av länsbyggmästare Johan Holmberg, även 
slottsbyggmästare i Vadstena. Han utgick från tidigare ritningar men gjorde kyrkan större och 
med fler fönster. Ritningarna bearbetades troligen av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss vid 
Överintendentsämbetet i Stockholm. I öster fanns en altarpredikstol, d v s predikstolen 
placerades över altaret. Altarpredikstol uppfördes i flera nyklassicistiska kyrkor och var ett 
sätt att förena mässan och predikan av Guds ord. 1839 anskaffades en orgel av Nils 
Ahlstrands tillverkning. (Enligt inventarielistan från 1829 saknades då orgelverk.) Ahlstrand 
bodde i Norra Solberga i Småland och var självlärd orgelbyggare. Han var verksam 1823-
1856. 
 
Det är osäkert vilket takmaterial kyrkan ursprungligen hade. Det finns oklara uppgifter om att 
man bytt från spåntak till tegeltak under andra delen av 1800-talet. Andra uppgifter talar för 
att kyrkan täcktes med taktegel från början. I sockenhandlingar från 1812 finns anteckningar 
från ett möte med byggmästare Holmberg. Där redovisar han ett kostnadsförslag för 
kyrkbygget med angivande av olika byggmaterial. Man beslutar att man ska ha spåntak på 
tornet och tegeltak på kyrka och sakristia ”väl späckat eller smetat med kalkbruk”.  
 
1895 gjordes en restaurering av kyrkans interiör. Det kan vara nu som altartavlan med två 
änglar placerades som fond till altarpredikstolen. Predikstolen omramades tidigare av flera 
kolonner målade som ett skenperspektiv. De ersattes nu av två kolonner på vardera sidan, 
målade i grisaille, olika grå toner. Inredningen målades om i vitt och guld och 
bänkinredningen målades i ljus ekimitation. På väggens nedre del målades en mörk bröstning. 
I slutet av 1800-talet, kanske i samband med restaureringen sattes en kamin in vid norra 
långhusväggen och en kamin i sakristian. På fotografier kan man se det höga kaminröret 
sticka upp genom taket.  
 
I kyrkan har det funnits återkommande problem, som kan ha att göra med kyrkans läge i en 
sluttning, där vatten rinner från berget i öster och under kyrkan till bäcken i väster. Problemen 
har i första hand gällt tornet och sprickor i kyrkorummets välvda tak. År 1905 förankrades 
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tornet med starka järn vid kyrkan och 1922 göts sex grundpelare vid västra tornväggen och en 
sjunde pelare vid södra väggen. Den senare grundförstärkningen ingick i en större både 
exteriör och interiör restaurering av kyrkan som genomfördes under några år. Arkitekt Arre 
Essén stod för restaureringsprogrammet. Restaureringen omfattade i övrigt bl a ommålning av 
interiören, förstoring av koret och ett invändigt vindfång vid södra porten. Man satte in 
innanföster och lade in ett nytt golv på det befintliga golvet. Predikstolen flyttades från sin 
plats över altaret till norra långhusväggen och predikstolens fondmålning med två änglar 
flyttades med. Korgens enkla dekoration med lagens tavlor ersattes med ett kors med 
strålgloria. Predikstolen fick även ett nytt underrede och ett nytt ljudtak (baldakintak). Redan 
1921 hade den österrikiske konstnären R H Jäckel målat en ny altartavla med motivet ”Kristi 
förklaring”. Flera församlingsbor satt modell för tavlans gestalter. Arre Essén gjorde en 
omfattning till altartavlan. Altarringen öppnades upp mot östväggen och korfönstren fick 
enkla glasmålningar efter skisser av Yngve Lundström, som var verksam i fler kyrkor i landet. 
Bänkinredningen ändrades något, men bibehölls i stort. Kaminerna ersattes av uppvärmning 
med lågtrycksånga och ångpannerummet förlades under sakristian. 
 
År 1954 gjordes en ny större renovering eller ombyggnad, nu under ledning av arkitekt Erik 
Lundberg. Han var antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och professor i arkitekturhistoria vid 
Kungliga Tekniska Högskolan och en av förgrundsgestalterna inom 
kyrkorestaureringskonsten under några decennier runt 1950-talet. Förändringarna i koret 
innebar ett nytt altarbord och förändring av omfattningen till altartavlan. Även altarringen 
ändrades. Eventuellt tillverkades en ny altarring med profiler och utsmyckning enligt den 
gamla altarringen. Vissa inslag från renoveringen trettio år tidigare ändrades nu. Altartavlans 
omfattning har redan nämnts, predikstolen fick ett nytt murat underrede som putsades och 
vindfånget innanför södra porten ändrades. Bänkar togs bort både i väster och i öster. I väster, 
under orgelläktaren, kläddes väggarna in med laserad panel och ett sidokapell inrättades under 
läktaren, S:t Olofskapellet. Det finns idag på kyrkans södra sida. Läktartrapporna var 
inbyggda sedan tidigare och nu revs den södra trappan. Fönstren längst i väster ändrades 
under orgelläktaren. Kyrkan fick i stort sin nuvarande invändiga färgsättning, även av 
inredningen. I samband med renoveringen återköpte man en del av den gamla kyrkans 
inventarier, som sålts på auktion 1816. Redan 1917 hade den medeltida dopfunten återlämnats 
till kyrkan. Den hade använts som fågelbad i en trädgård, troligen på Bosgård.  
 
År 1979 fick långhustaket ny taktäckning, takteglet byttes ut mot falsad plåt.  
 
Exteriör beskrivning 
Västra Hargs kyrka består av ett rektangulärt 
långhus, som utan markering i exteriören, 
övergår i koret. Koret har en absidformad 
avslutning. Mitt på kyrkans norra vägg finns 
en sakristia och i väster står det låga tornet 
med en enkel, kvadratisk lanternin. Kyrkan är 
byggd av gråsten och tegel De vita fasaderna 
är spritputsade med slätputsade omfattningar 
och pilastrar vid hörnen och intill portalerna i 
söder och väster samt slätputsat sockelband 
och taklist. Den låga sockeln består av fogad 
gråsten och två delar av gravhällar ingår i 
trösklarna i söder och väster. Kyrkans relativt 
flacka sadeltak, absidtaket och sakristians tak är täckta med falsad plåt. De flacka taken på 
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tornet och lanterninen är täckta med kopparplåt. Torntaket bärs upp av en konsollist. 
Lanterninens fyra öppningar är igensatta på insidan med svartmålade luckor och nedanför 
luckorna finns det ett diagonalt gallerverk. Kyrkans fönsteröppningar är rundbågiga och 
fönstren har bågar och spröjsverk av gjutjärn. Över sydportalen, i tornet och över sakristian 
finns det lunettfönster. Tornluckorna av stående bräder är svartmålade. Det finns två ingångar 
– en genom tornet i väster och en på södra långsidan. Portalerna är stickbågiga och 
dubbeldörrarna har räfflad överdel och rombisk spegel i nederdelen. Över sydportalen finns 
en kalkstensplatta med förgylld text: BYGGD ÅR 1815. Väster om sakristian finns en 
nedgång till källaren under sakristian och i norr finns ett källarfönster. 
 
Interiör beskrivning 
Långhuset är rektangulärt med trägolv, som eventuellt är lutbehandlat. I bänkkvarteren är 
golven fernissade. Väggarna är putsade och avfärgade i vitt, liksom det välvda taket. 
Övergången mellan väggar och tak är inte markerad i långhuset, men har tidigare markerats 
med en illusionsmålad list. Vid södra ingången finns ett vindfång med stående, blyspröjsat 
överljus över dörren. Vid västra ingången finns en kannelerad dubbeldörr och i norr leder en 
dörr med fiskbensmönstrad panel till sakristian. Fönstren har innanfönster med gråmålade 
träbågar. Fönsternischerna är markerade ner till golvet och i nischerna är radiatorer placerade. 
Läktaren i väster bärs upp av tre par kannelerade pelare, som är avsmalnande uppåt. 
Läktarbarriären har liggande speglar med förgylld ram och ett emblem med basuner i mitten. 
Barriärens nedre del består av en marmorerad list. Väggarna under läktaren är klädda med 
brunlaserad träpanel och läktartrappan (i norr) är inbyggd. I norr och söder finns ett litet 
blyspröjsat fönster i panelen. De får sitt ljus från fasadens stora fönster. I söder finns ett litet 
S:t Olofskapell och på platsen för den f d södra läktartrappan finns inbyggt skåp. I den norra 
delen står bokbord och kapphängare mm. En obehandlad trappa leder upp till orgelläktaren. 
På orgelläktaren ligger ett brädgolv och den tidigare trappuppgången i söder är igensatt. En 
enkel trälist avslutar väggen mot takvalvet. Det finns gradänger både i norr och i söder. I 
söder finns dessutom de slutna bänkarna kvar. Skåp för skrudar och antependier. Orgeln 
tillkom 1839 och är tillverkad av Nils Ahlstrand. Den omfångsrika fasaden är målad i samma 
gräddvita kulör, som övrig inredning och är sparsamt förgylld. Kyrkan har en sluten 
bänkinredning i fyra kvarter med gång till sydportalen och sakristian. Bänkluckorna har 
gräddvita ramar och blå speglar med svart/vit stänkmålning. Bänkarna är målade i en flammig 
björkimitaion. 
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Koret ligger ett trappsten högre och golvet har samma behandlig som i kyrkorummet i övrigt. 
Nedre delen av den absidformade korväggen är marmoreringsmålad på en mörk bakgrund. 
Målningen avslutas upptill av en illusionsmålad list. Korbänkarna följer väggarnas rundade 
form. Övergången mellan absidvägg och hjälmtak markeras av en konsollist. De båda 
korfönstren, efter skisser av Yngve Lundström, har färgat glas och enkel dekoration, 
mestadels av stjärnor, runt kanterna. Det fristående altaret har ett öppet, vitputsat underrede 
med förgyllda kannelyrer. Altarskivan är av trä. Den välvda altartavlan från 1921, av R H 
Jäckel har motivet ”Kristi förklaring”. Den omgärdas av joniska pilastrar. Altarringen är 
förkortad och utformningen liknar läktarbarriärens. Sockeln är målad i en mörk 
marmorimitation. Den flersidiga predikstolen står på ett putsat underrede. Predikstolen är 
färgsatt som övrig inredning och den enda dekoren, som består av ett kors med strålkrans, 
finns i mittspegeln. Baldakinen är klockformad. I koret står dopfunten i vätternsandsten från 
första halvan av 1200-talet. En oval nummertavla med förgylld, rikt dekorerad omfattning 
hänger i koret. På södra och norra långhusväggen finns enklare, ovala nummertavlor, även de 
med förgylld omramning. 
 

                
 
Vapenhuset är enkelt utformat och har ett golv av kvadratiska kalkstensplattor. Väggarna är 
vitputsade med en något grov slätputs och taket består av ett vitmålat brädtak. Stickbågiga 
portaler både i väster och till långhuset i öster med dubbeldörrar i trä. I vapenhuset finns dels 
en järndörr från den medeltida kyrkan uppställd och dels f d fondmålningen till predikstolen. 
Sakristians brädgolv är eventuellt lutbehandlat. Väggarna är vitputsade och taket är ett putsat, 
plant tak med en putsad list. Fönstret är försett med galler och innanfönster. Skåpsinredning  
bl a för liggande förvaring 
Tornets första våning når man från orgelläktaren. I trappan mellan första och andra våningen 
finns ett utrymme med dörr direkt ut i trapploppet. En avbalkning tyder på att det använts som 
förråd. Väggen ut mot trappan bildas av figurmålade brädor från den gamla kyrkan. 
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KULTURHISTORISK BEDÖMNING 
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den f d skolan/sockenstugan en 
kulturhistoriskt intressant miljö. 
 
Kyrkogården 
Ett mycket högt kulturhistoriskt värde ligger i de stora gravvårdar och gravanläggningar som 
speglar mängden av stora gårdar i socknen. På kyrkogården finns även ett flertal enkla 
gravvårdar, bl a träkors, som minner om den s k allmänna linjen. Det kan noteras att ett flertal 
påkostade gravar ligger norr om kyrkan – den del av kyrkogården som tidigare i allmänhet 
hade ansetts vara ”mindre fin”. Ett kulturhistoriskt värde finns även i andra enskilda vårdar. 
Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social struktur i en socken. I Västra Harg 
finns ett flertal stora gårdar vilket bl a avspeglar sig på kyrkogården med titlar som majoren, 
friherre, rättaren, trotjänarinnan, kusken och trädgårdsmästaren. De höga träden i trädkransen 
bidrar till kyrkogårdens rumsliga karaktär. Värdefullt är även att man av kyrkogårdsmuren så 
klart kan avläsa kyrkogårdens utvidgning. 
 
Kyrkobyggnaden 
Västra Hargs kyrka har en tydlig nyklassicistiskt karaktär, en tidstypisk kyrkoarkitektur med 
de enkla fasaderna, antikinspirerade byggnadselement, relativt flackt sadeltak och 
lanterninens utformning. Även kyrkorummet är mycket enhetligt och välbevarat trots senare 
tiders ändringar, där den stora ändringen är flytten av predikstolen från placeringen över 
altaret till en placering på norra väggen. Kyrkorummet uppvisar flera nyklassicistiska inslag 
så som korabsidens konsollist och de kannelerade kolonnerna under orgelläktaren. Den slutna 
bänkinredningen binder samman kyrkorummet och är dessutom i allt väsentligt bevarad sedan 
kyrkans uppförande. Även gradänger och bänkar på orgelläktaren har ett stort kulturhistoriskt 
värde. När de stora nyklassicistiska kyrkorna byggdes var det viktigt att skapa platser för den 
ökande befolkningen och oftast byggde man något enklare bänkar som ställdes på gradänger 
på orgelläktaren. Orgeln har ett stort musik- och kulturhistoriskt värde. I kyrkan finns en del 
inventarier bevarade från den äldre kyrkan och dessa är viktiga, dels som enskilda inventarier 
och dels för att visa på sambandet med den medeltida kyrkan. Bland dessa föremål märks 
dopfunten, järndörren som nu står uppställd i vapenhuset, gravhällen över kyrkoherde 
Matthias Schorelius och hans hustru samt de fragment av gravhällar som ligger som 
tröskelstenar. Här kan även nämnas begravningsvapnen över ägarna till Spellinge och 
Bosgård samt de karakteristiska brudbänkarna. I vapenhuset hänger dessutom den f d 
fondmålningen till predikstolen. 
 
Sammanfattning 
 
• Västra Hargs kyrka har en tydlig nyklassicistiskt karaktär. Arkitekturen var mycket 

vanlig för kyrkor från några år in på 1800-talet och ytterligare ett par decennier.  
 
• Trots senare ändringar uppvisar kyrkorummet en enhetlig och tidstypisk 

nyklassicistisk karaktär. Det betonas bl a av konsollisten i korabsiden och de 
kannelerade kolonnerna under orgelläktaren. 

 
• Bänkinredningen är välbevarad och av stor vikt för kyrkorummets prägel. Detta gäller 

även gradänger och bänkar på orgelläktaren. 
 
• Orgeln, av Nils Ahlstrand, har ett mycket stort musik- och kulturhistoriskt intresse. 
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• Bevarade inventarier från den gamla kyrkan har ett kulturhistoriskt intresse i sig och 
visar på kyrkans kontinuitet. Detta gäller bl a dopfunten, den medeltida järndörren (nu 
uppställd i vapenhuset), gravhällar, begravningsvapen och brudbänkar. 

 
 
ÖVRIGT 
Aktuella skyddsformer 

Kyrkan och kyrkogården är skyddade enligt Lagen om kulturminnen 4 kap. 

V Harg kyrkomiljö m fl, K8 Mjölby kommun, är utvärderad som kulturhistorisk 
värdefull miljö i kulturminnesprogrammet för Östergötland, utgivet av 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 1983. 
 
Övriga inventeringar 
Sedan 2002 pågående inventering av kyrkogårdar/begravningsplatser i Östergötlands län, 
utförs av Östergötlands länsmuseum. 
Prästgårdsinventeringen i Östergötlands län, utförd av Östergötlands länsmuseum 1978. 
Skolinventeringen i Östergötlands län, utförd av Östergötlands länsmuseum 1978. 
 
Källor 
Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet 
Bebyggelseregistret – kulturhistorisk bebyggelseinformation. Riksantikvarieämbetet 
    www.bebyggelseregistret.raa.se 
Ridderstad, Anton, Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver Östergötland, M-Ö,  
   Norrköping 1877. 
Sockenhandlingar – Ihrfors Erik, Anteckningar utur Östergötlands äldre kyrkohäfder nu  
   förwarade i Wadstena landsarkiv för Kongl. Witterhets, Historie och AntiqitetsAcademiens  
   räkning werkställda under åren 1921-1922, Adertonde samlingen, Wifolka Härad. 
Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län, del I, Uddevalla 1946. 
Östergötland, landskapets kyrkor. Red. Marian Ullén. Forskningsprojektet  
   Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. Riksantikvarieämbetet 2004. 
Östergötlands läns kalender 1872. 
Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv 
 
Kartor 
Häradsekonomisk karta, Gammalkil 1868-77 
Ekonomisk karta, 1948 och 1983, blad 8F 2d Västra Harg 
 
Sammanställt av Östergötlands länsmuseum i november 2004. Den kulturhistoriska 
bedömningen har utförts i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings stift. 
 
 
HÄNDELSELISTA 
Förteckningen gör inga anspråk på att vara komplett. Den bygger enbart på nedan redovisade 
källor och kan i framtiden komma att revideras. 
 
1200-1250 Nybyggnad – Kyrkan i sin helhet. Medeltida kyrkan var uppförd i gråsten. 

BC/ALE 
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1200-1250 Specifika inventarier – dopfunt. Dopfunt av vätternsandsten med spår av grön 
färg. Återlämnades till kyrkan 1917. BC/ALE 

 
1200-1500 Specifika inventarier. S:t Olovsbild. Ej bevarad. BC/ALE 
 
1530 Specifika inventarier – kyrkklocka. BC/ALE 
 
1689 Tillbyggnad. En tillbyggnad av trä förlades till kyrkans norra sida och 

bekostades av Brita Lagerfelt på Boo. BC/ALE 
 
1696 Fast inredning – predikstol. Skänktes av Brita Lagerfelt. BC/ALE 
 
1700-1800 Arkitekturbunden utsmyckning – måleri, interiör. Påminner om målningar i 

Gammalkils kyrka av Sven Gustavsson Stoltz. Målningarna fanns i taken i 
långhusen och tillbyggnaden. Rester finns i dag i kyrkan/församlingshemmet 
och gården Boo. BC/ALE 

 
1700-1750 Spcifika inventarier. Två brudbänkar, rikt bemålade med byggnader och 

landskapsmotiv. BC/ALE, ÖLM 
 
1742 Specifika inventarier – altartavla. Kristus på korset. Inköptes av församlingen. 

BC/ALE, AR 
 
1795 Nybyggnad. Grundläggning av ny kyrka. BC/ALE 
 
1805 Vård/underhåll. Reparation av den gamla kyrkan. BC/ALE 
1805 Vård/underhåll. Reparation av klockstapeln. BC/ALE 
 
1815 Nybyggnad – Kyrkan i sin helhet. Ritning av byggmästaren Johan Holmberg 

från Närke. Ritningen bearbetades troligen av Jacob Wilhelm Gerss, 
Överintendentsämbetet. BC/ALE, ATA, SvK 

1815 Fast inredning – bänkinredning och korbänkar. Senare moderniserad. SvK 
 
1815-1820 Fast inredning – predikstol. Byggd som altarpredikstol. BR 
 
1826 Specifika inventarier – kyrkklocka. Omgjutning av både storklockan och 

lillklockan av Lars Öhman i Norrköping. BC/ALE 
 
1839 Fast inredning – orgel, orgelverk. Ny orgel tillverkad av N Ahlstrand i N 

Solberga. Renovering 1879, rengöring samt förbättring 1895 och renovering 
1979. ATA 

 
1847 Vård/underhåll. BC/ALE 
 
1874 Vård/underhåll. Eventuellt lades tegel på spåntaket. (Oklara uppgifter. Enligt 

sockenhandlingar planerades kyrkan ursprungligen med tegeltak.) SvK, ÖLM  
 
1879 Fast inredning – orgel, orgelverk. Renovering av 1839 års orgel av 

orgelbyggaren A P Kullbom. ATA 
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1895 Ändring – restaurering, interiör. Troligen kom nu (eller tidigare) altartavlan 
bakom predikstolen med två stora änglar. Den skenperspektivistiska kolonnaden 
på ömse sidor om altarpredikstolen ersattes med två i grisaille målade kolonner 
på var sida. Ommålning med inredning i vitt och guld, bänkinredning i ljus ek. 
Mörkare oljemålad ”panel” på väggens nedre del. Delvis glasade dörrar mot 
vapenhuset. SvK, BR 

1895 Fast inredning – orgel, orgelverk. Omfattande rengöring och förbättring av 
orgeln från 1839. Utfört av orgelbyggaren G Lundquist i Linköping. ATA 

 
1800-t slut Teknisk installation – värme. Kamin på norra långväggen och i sakristian. 
1800-t slut Ändring – ombyggnad, fönster. Ev nya fönster med spröjsning i smitt eller 

gjutet järn. SvK 
 
1905 Vård/underhåll – grundförstärkning. Tornet förankras med starka järn vid 

kyrkan. ÖC 1924-12-01 
 
1917 Specifika inventarier – dopfunt. Den medeltida dopfunten återlämnades till 

kyrkan. Den hade använts som fågelbad i trädgården, troligen på Bossgård. 
ATA, ÖC 1953-07-31 

 
1920 Vård/underhåll – takomläggning. Långhusets tak lades om med enkupigt 

falstegel. Det var troligen tegeltak på långhuset redan tidigare. ATA 
 
1921 Specifika inventarier – altartavla. ”Kristi förklaring” av konstnären RH Jäckel. 

Omfattningen har en överliggare med tandsnittsfris. BC/ALE, ATA 
 
1922-24 Ändring – restaurering. Sker i etapper under tre år. Arkitekt Arre Essén. 

Ommålning av interiör, förstoring av koret, vidfång vid södra ingången. ATA 
 
1922 Vård/underhåll – takomläggning. Osäkert vilka delar det gäller. ÖC 1924-12-01 
 
1922 Vård/underhåll – grundförstärkning. Sex grundpelare gjuts vid västra 

tornväggen och en sjunde på södra väggen, vid västra hörnet. ATA 
 
1924 Ändring – ombyggnad, fönster. Innanfönster av trä med blyspröjs. ATA 
1924 Ändring – ombyggnad, golv. Nytt golv läggs ovanpå det gamla. Koret förstoras. 

SvK, ATA 
1924 Fast inredning – predikstol. Predikstolen flyttas från altaret till norra väggen. 

Predikstolens fondmålning flyttas med till den nya placeringen. Nytt underrede. 
En spegel var tidigare försedd med lagens tavlor, detta byts ut till ett kors med 
strålgloria. Arre Essén ritar omfattning till altartavlan. SvK, ATA 

1924 Fast inredning – predikstol, ljudtak. Tillverkades i samband med flyttningen av 
predikstolen. Ritat av Arre Essén. SvK, BR 

1924 Fast inredning – bänkinredning. Sittbräderna byttes och lutning ändrades. Ev 
minskning av antalet bänkplatser. ATA 

1924 Teknisk installation – värme med lågtrycksånga. Ångpannerummet ligger under 
sakristian. BC/ALE, ATA 

1924 Arkitekturbunden utsmyckning. Korfönstrens glasmålningar efter skisser av 
Yngve Lundström. ÖC 1924-12-24 

1924-1925 Fast inredning – altarring. Altarringen öppnas upp bak. SvK 
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1924-1925 Ändring – ombyggnad, interiör. Vindfång vid syddörren. Ommålning av 
interiören. SvK 

 
1939 Ändring – restaurering, exteriör. Sockeln frilagd. Ny skorsten. På väggar och i 

dörrsmygarna sätt 25 cm höga stänkskift av hyvlad kalksten. Fasaden avfärgas 
med Keimfärg. ATA, SvK 

 
1947 Teknisk installation – el. Belysning, orgelfläkt och klockringning, förslag från 

AEG. ATA 
 
1954 Ändring – restaurering, interiör. Den nuvarande färgsättningen på väggar och 

inredning, ny armatur. Delningsväggar i sakristian tas bort. Professor Erik 
Lundberg. BC/ALE 

1954 Fast inredning – altare. Nytt altarbord. Erik Lundberg. BC/ALE 
1954 Fast inredning – altarring. Ny altarring, ska göras lika den äldre. Erik Lundberg. 

BC/AL 
1954 Fast inredning – altaruppsats. Omfattningen till altartavlan förändrades. Erik 

Lundberg. ÖLM 
1954 Ändring – ombyggnad, interiör. Nytt vindfång vid södra entrén. Laserad panel 

på väggarna under orgelläktaren, där ett sidokapell inrymdes i norra delen. Den 
norra läktartrappan revs. ÖLM 

1954 Ändring – ombyggnad, fönster. Fönstren under orgelläktaren förändrades i 
interiören. ATA 

1954 Fast inredning – predikstol. Nytt underrede murat av tegel och putsat. ÖLM 
1954 Vård/underhåll – grundförstärkning. Omfattningen är oklar. ÖLM 
1954 Teknisk installation – värme. ATA 
1954 Ändring – ombyggnad, golv. Kalkstensgolv i vapenhuset. ATA 
1954 Fast inredning – bänkinredning. Bänkkvarteren minskas med tre bänkrader 

framtill och fem rader baktill. ATA 
1954 Vård/underhåll – takstol. Korrigering av takstolar. ÖC 1954-02-26 
1954  Vård/underhåll – exteriör. Fasadens Keimfärg tas bort, avfärgning med kalkfärg. 

ATA 
 
1961 Ändring – ombyggnad, tak. Kopparplåt lades på torntaket. ÖLM 
 
1968 Specifika inventarier – orgel, orgelverk. Kororgel. BC/ALE 
 
1973 Vård/underhåll – exteriör. Lagning och omfärgning av fasad. Nya hängrännor, 

fönsterbleck och nytt plåttak över korabsiden. Taket har försetts med nytt tegel, 
där så erfordrats. ÖC 1973-12-04 

1973 Vård/underhåll – interiör. Kyrkans innervalv. ÖC 1973-12-04 
 
1975 Vård/underhåll – exteriör. Fasadreparationer och omfärgning med kalkfärg. 

ÖLM 
 
1977 Fast inredning – orgel, orgelverk. Renovering genom A Magnussons 

Orgelbyggeri AB i Göteborg. ATA 
 
1979 Ändring/ombyggnad – tak. Långhusets tegelbeklädnad ersattes med falsad plåt. 

ÖLM 
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1991 Vård/underhåll – interiör. Lagning, rengöring och ommålning i vapenhus, 

långhus och sakristia. Alternativ ges till både kalkfärg och silikatfärg. 
Bättringsmålning av vissa delar i inredningen. ÖLM 

1991 Ändring – tilläggsisolering. ÖLM 
1991 Teknisk installation – el. Viss elinstallation. ÖLM 
1991 Teknisk installation – värme. Utbyte av element. ÖLM 
 
1997 Specifika inventarier – textilskåp. Ritat av arkitekt Magnus Ahrén, Ahrén 

Booark AB och tillverkat av Folkessons Snickerier. ÖLM, BC/ALE 
 
 
KÄLLOR 
ATA – Antikvariskt-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet. 
AR – Ridderstad, Anton, Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver Östergötland,  

A-L, Norrköping 1877. 
BC/ALE – Cnattingius, Bengt, omarbetning Löfgren Ek, Anita, Västra Harg, Linköpings stifts 

kyrkobeskrivningskommitté, 2000. 
BR – Bebyggelseregistret – kulturhistorisk bebyggelseinformation. Riksantikvarieämbetet 

Sockenhandlingar – Ihrfors Erik, Anteckningar utur Östergötlands äldre 
kyrkohäfder nu förwarade i Wadstena landsarkiv för Kongl. Witterhets, Historie 
och AntiqitetsAcademiens räkning werkställda under åren 1921-1922, 
Adertonde samlingen, Wifolka Härad.  

SvK- Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860, del 5, Östergötland. Sveriges Kyrkor,  
Riksantikvarieämbetet 

ÖC – Östgöta Correspondenten. 1924, 1953, 1954 och 1973. 
 

ÖLM – Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. 
 
 
 


