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Västra Hargs kyrka 
58.2638, 15.2499
___________________________________________________________________________________________________________ 
När prästgården brann ner 1797 omkom prosten I M Nordwall, och eftersom samtidigt alla handlingar och dokument om 
den gamla medeltida föregångaren till dagens kyrka förstördes, vet vi inte speciellt mycket om kyrkan. Inte heller om 
hur diskussionerna gick inför ett nytt kyrkobygge. Grunden till den nya kyrka lades dock redan ett par år innan branden.   

Redan hundra år tidigare - 1689 hade man byggt till den gamla kyrkan åt norr med en ”nykyrka” i trä, detta för att 
bereda plats för en ökande befolkning.  
På 1700-talet dekormålades taket i kyrkans långhus och i ”lillkyrkan”. Delar av det målade brädtaket finns bland annat 
bevarade 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. 
 
Men då tillbygget inte räckte till för att hysa den ökande befolkningen på orten planerade man för ett nybygge. 
Eftersom ritningarna till den nya kyrkan förstördes i branden fick man begära kopior på dessa från 
landshövdingeämbetet.    
 
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, som även var 
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.  
 
Kyrkan har haft 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 tornet med starka järn vid kyrkan och 1922 göts sex grundpelare vid västra tornväggen 
och en sjunde pelare vid södra väggen.  
 
I slutet av 1800-talet flyttade den tidigare altarpredikstolen till norra långhusväggen. 
 
När den österrikiske konstnären Robert Hugo Jäckel 1921 målade en ny altartavla med motivet ”Kristi förklaring”, som är 
en fri bearbetning av Rafaels berömda tavla ”Transfiguration” som finns i Vatikanen, satt flera församlingsbor modell för 
tavlans gestalter. Robert Hugo Jäckel som då var flitigt verksam i Sverige hade bosatte sig i Falsterbo i Skåne, och skulle 
sex år senare bli Svensk medborgare.  
Arre Essén gjorde en omfattning till altartavlan och korfönstren fick enkla glasmålningar efter skisser av Yngve 
Lundström, som var verksam i fler kyrkor i landet. 
 
År 1954 gjordes en ny större renovering eller ombyggnad under ledning av arkitekt Erik Lundberg, som var antikvarie vid 
Riksantikvarieämbetet och professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan.  
Då inrättade bland annat ett sidokapell under läktaren, Sankt Olofskapellet. Altaret där prytt med ett antependium 
tillverkat av Siri Sörkvist 1994, föreställande Sankt Olof som också är kyrkans skyddshelgon. 
 
I samband med renoveringen återköpte man en del av den gamla kyrkans inventarier, som sålts på auktion 1816. Redan 
1917 hade den medeltida dopfunten från 1200-talet återlämnats till kyrkan, efter att ha använts som fågelbad i en 
trädgård. Till dopfunten hör ett dopfat i mässing som är en gåva från friherrinnan Anna von Eckerman.  
Mattan vid funten tillverkades av kyrkvärden Hugo Glad efter en utkast gjort av Erik Lundberg, föreställande 
skogstjärnen speglande Betlehems stjärna. 
 
Bland de bevarade inventarierna från den gamla kyrkan är två brudbänkar från första halvan av 1700-talet, som är 
dekorerade med landskapsmotiv.  

Järndörren som nu står uppställd i vapenhuset kommer från också den äldre kyrka, liksom gravhällen som står mot 
korets norra vägg, och som är över kyrkoherde Matthias Schorelius, död 1746 och hans hustru Anna Horneer.   
 
Även de fragment av gravhällar som ligger som tröskelstenar kommer från den gamla kyrkan.  
 
Det solur som nu är placerat i korets södra fönster  är från 1777. 
 
Krucifixet som hänger över dörren till sakristian har en Kristusgestalt som är från 1700-talet emedan korset är 
nytillverkat. 

I kyrkan finns begravningsvapnen över ägarna till Spellinge och Bosgård. 
 
Av de två brudkronor som kyrkan har i sin ägo är den äldsta tillverkad av Sam Pettersson i Linköping, och skänkt till 
kyrkan 1886 av jungfru Christine Hörtig, på villkor att den aldrig avyttras från kyrkan. Den andra brudkronan är 
tillverkad 1969 av Hanne Silversmed i Gamla Linköping.    
 

Textbearbetning Smedberg Produktion AB - info@smedbergproduktion.se

mailto:info@smedbergproduktion.se


Sida  av 2 2

1968 levererade Reinhard Kohlus i Vadstena en mekanisk kororgel, som drygt tio år senare renoverades av A A 
Magnussons orgelbyggeri.
 
Orgeln byggde urpsrungligen 1839 av organisten, klockaren och amatörorgelbyggaren Nils Ahlstrand, Norra Solberga. 
Denna orgel renoverades flera gånger, senast 2006 av Ålems orgelverkstad. Orgeln anses ha ett stort musik- och 
kulturhistoriskt värde. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Källor: 
Webb: Folkungabygdens pastorat. 
Pdf: ”Västra Hargs kyrka - kulturhistorisk inventering”. Anta Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2004.  
Häfte: ”Västra Hargs kyrka”. Anta Löfgren Ek 2000. 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