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Imponerande historia! 
800-åriga ruiner, tusenåriga gravplatser och runstenar vittnar om att bygden har lockat människor se-
dan urminnes tider. I denna broschyr presenterar vi några av de historiska sevärdheterna som trakten 
kan erbjuda men det finns såklart många andra också:

Mitt i Mjölby centrum, vackert belägen på en ö i Svartån, ligger Mjölbys hembygdsgård med ett 20-tal 
äldre byggnader och muséer. Strax norr om Mjölby i Skogssjöns naturreservat finns ovanligt mäktiga 
bildningar från den senaste istiden. Här finns bland annat en vandringsled som kallas Istidsspåret med 
informativa skyltar vid istidslämningarna. Östgötaleden erbjuder flera vandringar i Mjölby kommun.

I Mantorp ligger motorbanan Mantorp Park som drar stora mängder publik till sina arrangemang. För 
de travintresserade är Mantorps travbana ett givet besöksmål. 

I nordvästra delen av kommunen ligger en av Nordeuropas finaste fågelsjöar, Tåkern. Vid Glänås finns 
Tåkern Naturum som är ett modernt besökscentrum med en kreativ utställning, filmrum, labboratori-
um och souvenirbutik. 

Information om guidningar, sevärdheter och evenemang finns på www.visitostergotland.se/mjolby.se. 
Eller ring till Turistinformationen, tel. 0142 – 850 03, så kan vi berätta mer! 
Varmt välkommen till vår vackra och historiska bygd!
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Rikast i länet på runstenar! 
I Sverige finns mer än 4 000 runinskrifter med budskap och meddelanden som 
sträcker sig från 200-talet och in i nyare tid. Runinskrifterna utgör de äldsta beva-
rade originaldokumenten på det svenska språket och är därför en viktig länk till vår 
historia. Det finns totalt 7 000 runinskrifter i världen, varav ungefär hälften utgörs 
av vikingatida runstenar. De flesta av dessa ristades och restes under 1000-talet, i 
vikingatidens slutskede.

Runstenarna var inga gravstenar utan minnes-
monument. När någon hade gått bort lät de ef-
terlevande resa en sten eller hugga en ristning i 
en häll till hans eller hennes minne. Ofta finner 
man dessa runstenar och runhällar intill vägar 
och andra kommunikationsleder. 

I Sverige finns 2500 runstenar helt eller delvis be-
varade. Östergötland har ungefär 250 runstenar. 
De flesta står i närheten av Skänninge. I många 
kyrkor finns också fragment med runor och or-
namentik som har tillhört gravkistor från den 
första kristna tiden.

Högbystenen

När Högby gamla kyrka började rivas 1871 fann 
man sju runristade stenar. Den största stenen 
placerades på platsen för den gamla kyrkan och 
det är denna som i dag är känd som Högbyste-
nen. 

Dess inskrift utmärker sig då den anses ge en 
talande vittnesbörd om vikingatidens förhållan-
den. Den ena sidans text, som påminner om an-
dra runstenars, lyder: 

”Torgärd reste stenen efter sin morbror Assur, 
som dog i Grekland.”

På den andra sidan står det:

”Gode bonden Gulle fick fem söner, Föll på Fö-
ret djärve kämpen Asmund, Ändrade Assur livet 
österut i Grekland. Blev på Holm Halvdan dräpt, 
Kåre omkom ej ute. Också Boe är död.
Torkel ristade runorna.”

Den troligen äldsta sonen Asmund, dog på Föret,
slaget vid Fyrisvallarna där konung Erik Seger-
säll i Uppsala avvärjde ett danskt anfall på 
Svettjud. Slaget stod 985 och stenen är antagligen 
ristad vid denna tid. Assur dog i Grekland, som

handlare eller krigare förtäljer inte historien. 
Halvdan dog  i Holm. Detta Holm kan symbo-
lisera många olika platser, kanske den ryska 
vikingastaden Holmgård? De yngsta bröderna 
Kåre och Boe sägs ha blivit kvar hemma. Troli-
gen tog de över gården. 

Runt Högby finns fler runstenar, en står vid hem-
bygdsgården, en invid vägen nordost om Axstad 
och en vid Västra Skrukeby ödekyrkogård.

Högby-
stenen
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Mystik, kult och religion 
på Lunds backe!
En klar dag när träden inte är lövade kan man från toppen av Lunds backe se 16 kyrk-
torn. Backen är en av Östergötlands förnämsta gravplatser från järnåldern med ca 
175 fornlämningar och kanske också platsen för en stor solkalender. 

Titta åt öster från toppen,  du ser då en stencirkel 
som består av ett stort antal mindre lagda stenar. 
Om man ställer sig i denna cirkel skulle man 
kunna stå i en kompassros eller solkalender. 
Öster är markerat med tre stora stenar i rad och 
västpunkten av två. Sydpunkten har två stenar 
i bredd medan nordpunkten saknar markering. 

Den största stenen som man ser från kompass-
rosen pekar ut solens uppgång vid sommarsol-
ståndet. Runt omkring i kompassrosen ser man 
flera stenar som skulle kunna ha liknande funk-
tioner, dvs att markera var solen befinner sig på 
sin bana.

Kristna kyrkor på kultplatser

Ett annat intressant fenomen som kan vara knu-
tet till Lunds backe är att i de flesta riktningar av 
betydelse finns i dag en kyrka. Att man byggde 
kristna kyrkor på gamla kultplatser är känt och 
om man följer riktlinjerna i solkalendern finner 
man att på många sådana linjer ligger just en 
kyrka. Har kalendern pekat ut kultplatser också 
och är dessa kanske knutna till vissa tidpunkter 
på året? 

Kan namnet Skeppsås vara kopplat till solskep-
pet som var en symbol för forna tider? 
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Runstenarna 
i Bjälbo 
Två höga runstenar står på var sida vid ingång-
en till Bjälbo kyrka. Den på södra sidan hittades 
1850 i grunden till den gamla sockenstugan. 
Runskriften lyder: ”Ingevald reste denna sten 
efter Styvjald, sin broder, en mycket god sven, 
son till Spjallbode.”

Den på norra sidan har varit inmurad i sakristi-
ans stenfot. Stenen är knäckt på mitten och har 
blivit lagad. Det är den stenen som brukar kallas 
för Bjälbostenen. Skriften lyder: ”Unga män res-
te denna sten efter Grep, sin gillebroder. Love 
ristade dessa runor. Jutes son.”

Stenen är daterad till 1000-talets början. Den är 
därmed den äldsta bevarade vittnesbörden om 
ett nordiskt gille. Bygden har troligen haft stor 
betydelse för handeln då det redan i 1000-talets 
Bjälbo funnits ett köpmansgille. 

Hitta hit: Sväng av riksväg 50 vid Skänninges 
norra avfart och kör mot Borensberg. Kör förbi 
Vallerstad kyrka och tag vänster i Hassla by mot 
Lunds backe. Det finns en parkeringsficka vid 
foten av backen.

När solen går upp över åsen mot Skeppsås har 
solen kommit till en viktig punkt på året. Nam-
net Styra, orten där solen går ner, är en term som 
i fornsvenska hade med skepp att göra. Varv 
verkar ha samma koppling. Det är där solen 
tycks stå  vid sommarsolståndet efter sin långa 
resa innan den börjar sin väg tillbaka i solvavet. 

Ortsnamnet Ullevi, som ses rakt i söder, syftar 
på guden Ull och Götevi som man vet var en of-
ferplats. 

Ser du kyrkorna?

Om du står centralt placerad i mittringen kan du 
se följande platser i de olika väderstrecken:

Nordöst: Fornåsa kyrka
Öst nordöst: Skeppsås kyrka
Öster: Götevi (gammal offerplats)
Öst sydöst: Normlösa kyrka
Söder: Ullevi
Sydväst: Skänninge kyrka
Väst sydväst: Hovs kyrka
Väst nordväst: Styra kyrka
Nordväst: Varvs kyrka.

Solkal-
ender?

5



Kungshögarna
Kungshögarna, också kallad Knektaha-
gen, är en långsträckt platå inne i Mjölby. 
Här finns ett stort gravfält från järnål-
dern med ca 125 fornlämningar, främst 
stensatta gravarhögar i form av cirklar, 
treuddar och kvadrater men även resta 
stenar, skeppssättningar och domar-
ringar. 

Den vanligaste graven är en enkel, outmärkt 
brandgrav, en förhistorisk grav för kremerade 
lik. Det kan ha funnits över tusen  brandgravar 
här men många av dem är nu borta på grund av 
täktverksamhet. Här har även hittats hällkistor, 
det vill säga gravar från stenåldern. 

Under Dackefejden vintern 1542 - 1543 stod här 
ett slag mellan Nils Dackes bondehär och en 
kunglig styrka. Drabbningen slutade oavgjort.

En arkeologisk utgrävning gjordes här första 
gången 1902. Då hittades bland annat keramik, 
spännen av järn och brons, enstaka svärd, krom-
knivar och föremål som troligen använts till 
läderarbeten. Fynden av utgrävningarna finns 
idag bevarade på Statens historiska museum i 
Stockholm.

Unika gravhällar 
1937 undersöktes Sankta Ingrids klos-
terruin och man fann då två unika run-
ristade gravhällar som anses vara från 
1000-talet. Ursprungligen var gravarna 
omgärdade av gavelhällar. I gravarna 
vilade en hel familj. Det är den äldsta 
kristna familjegraven som har hittats i 
Sverige. Stenarna visas nu i Skänninge 
Rådhusmuseum. 

Inskrifterna lyder: ”Kufe lade stenen efter Uiile 
son sin, Gud hjälpe hans själ” respektive ”Hara-
ne lade över Kufe fader sin. Gud hjälpe själen.”

Arkeologen Berit Wallenberg skriver om det 
äkta paret i sin rapport ”Grav under runhällar i 
Skänninge” från utgrävningen:

Paret blev sannolikhet lagda i gemensam kista, 
ty de höll varandra i hand. Maken var liten till 
växten, omkring 165 cm lång och hans maka var 
blott cirka 150 cm lång. Wallenberg fortsätter att 
berätta om sin utvärdering av utgrävningen i 
rapporten:

”Det var första gången man träffade på skelett 
av namnkända personer från så gammal tid. Att 
dessa fyra personer var släkt med varandra och 
att man fann ett äkta par, som synes ha dött i en 
och samma stund och hållit varandra i hand, gör 
att fyndet var unikt.”
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Hitta hit: Från Mjölby centrum kör Kungsvägen 
mot Hulje, vid Lidl rondellen sväng vänster på 
Ramstadgatan och kör cirka 500 meter. Parker-
ing vid tennisbanorna. Därfifrån leder en stig in 
till Kungshögarna.

TIPS! Här finns information om olika runste-
nar i Mjölby kommun:

www.k-arv.se/qrpages/1126



Svaneholms borgruin 
Ruinen efter medeltidsborgen Svaneholm är naturskönt belägen på en udde i Kilarpe-
sjön vid Västra Harg. Sjön är idag sänkt men förr låg borgen på en ö omgiven av 
vatten och vallgravar. 

Borgen har inte varit föremål för någon arkeo-
logisk undersökning och är endast omnämnd i 
få medeltida texter, därför är kunskaperna om 
borgen små. De synliga lämningarna ger dock 
en uppfattning om det ursprungliga utseendet. 
Borgen hade ett bastant kärntorn med upp till 
fem meter tjocka väggar, avsedda att klara vil-
ken belägring som än kunde komma. Åt sjösi-
dan fanns pålspärrar precis under vattenytan. 

Vallgravar

En förborg låg söder om huvudborgens torn på 
en lägre platå. Från denna kom man in i huvud-
borgen. Där fanns förmodligen en vindbrygga 
vars spår är en nästan igenfylld grop. Ingången 
till förborgen bör ha varit vid västra delen av 
platån där det syns en terasskant som viker av 
neråt. 

Runt borgen fanns breda vallgravar som tydligt 
framträder i landskapet än idag (se bilden ned-
an).  Vallgravarnavar vattenfyllda på den tiden
 

sjön hade högre vattenstånd. Utanför vallgravar-
na ligger bastanta jordvallar. Uppgifter från 
1700-talet berättar att det fanns en 360 meter lång 
bro från borgen till fastlandet. Borgen var alltså 
inte lätt att nå.  

Tyskarna erövrade borgen 1364

Svaneholm besattes av tyskar från Meckenburg i 
mars 1364. Den svenska kungen Magnus Eriks-
son var avsatt och svenska stormän kallade på 
mecklenburgaren Albrekt att bli ny kung. Ett 
brev från Albrekt tyder på att man utan större 
besvär intog borgen. Dess läge och kraftiga di-
mensioner  borde dock ha omöjliggjort en erör-
vring. Det kan ha varit så att borgen inte var fär-
digbyggd och kanske inte heller fullt bemannad. 
Eller hade kungens män deserterat? Här göm-
mer sig en spännande medeltidshistoria. Mycket 
tyder på att borgen därefter förföll. 

Svaneholm kallades förr Garpe slott. Garpar var 
en äldre benämning på tyskar. 

Hitta hit: I trevägskorsningen vid V. Hargs 
kyrka sväng mot Önnebo/Ulrika. I nästa 
korsning kör mot Mantorp. Efter ca 1,5 km 
sväng vänster vid skylt ”Svaneholms borg- 
ruin”. En bit in på vägen finns parkering och 
informationsskylt.
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Sankta Ingrids kloster i Skänninge grun-
dades av Ingrid Elofsdotter och blev Sve-
riges första kvinnliga dominikankonvent.

Ingrid Elofsdotter, en from adelsdam och änka, 
samt hennes syster Kristina, hade år 1272 börjat 
bära dominikanernunnornas ordensdräkt. Den 
ekonomiska hjälpen att starta ett kloster kom 
från Ingrids bröder Johan och Andreas Elofsson. 
Johan var riddare och släkt med ärkebiskop Fol-
ke i Uppsala. Han var också svärfar till lagman-
nen Birger Persson, den Heliga Birgittas far. 

Ingrid reste till flera heliga platser, bland annat 
var hon i Jerusalem och i Rom för att få påvens 
tillstånd att grunda klostret. År 1282 utfärdade 
Magnus Birgersson Ladulås ett kungligt skydds-
brev för klostret. Ingrid dog på hösten samma år 
och gravsattes i klostrets kyrka. 

Betraktad som helgon

Efter hennes död blev Ingrid betraktad som hel-
gon och folk vallfärdade till Skänninge och å-
kallade hennes förböner för att bli hjälpt i sjuk-
dom och nöd. Sankta Ingrid blev dock  aldrig 
kanoniserad och fick därför inte officiell status 
som helgon.  Påven Alexander VI medgav dock 
att hennes kvarlevor fick skrinläggas, vilket äg-
de rum 1507 under stora högtidligheter. Det be-
traktas som en av dominikanerordens sista stora 
högtider i Sverige före reformationen. 

I slutet av medeltiden började klostret kallas 
Sankta Ingrids kloster. Sankta Ingrids minnes-
dag firas den 9/10. Detta är även hennes namns-
dag i den borgerliga almanackan. 

År 1527 infördes reformationen och Sveriges 
kloster förbjöds att ta emot nya medlemmar. 
Redan existerande medlemmar fick lämna klos-
tren om de ville eller leva kvar på kronans be-
kostnad. Efter nedläggningen användes klost-
rets stenar till slottet i Vadstena. 

Vid Sankta Ingrids klosterruin ses idag en över-
täckt källare, murrester, en brunn samt kors-
gångar och kyrkogrund. Platsen för den äldsta 
hittade kristna familjegraven i Sverige är märkt 
med två stenhällar. De riktiga stenarna visas i 
Rådhuset i Skänninge.

När ”Skänninge kloster” omnämns i skrifter av-
ses Sankta Ingrids kloster och inte munkklostret 
St. Olof som etablerades tidigare.  

8

Hitta hit: Parkera på pendlarparkeringen på Vreta-
vägen i Skänninge. Därifrån är det en kort prome-
nad upp till ruinen. 

Sankta Ingrids 
klosterruin



Hospitalsruinen i Skänninge
Utanför Skänninge vid riksväg 50 ligger ruinerna efter kapellet på Sankta Katarinas 
spetälskehospital från 1200-talet. Platsen har markerats med ett stort sentida kors. 
Vid ruinen finns också tre runinskrifter; en uppställd runsten, ett mindre runstensfrag-
ment och en runsten som utgör trappsten till kapellet. 

Spetälska är en sjukdom som spreds till Sverige 
från orienten via vallfärder och korståg under 
1100-talet. Vårdanstalter för spetälska byggdes 
ofta avskilda i utkanten av städerna på grund av 
smittorisken. De smittade bodde helt isolerade 
på hospitalet. 

Enligt skriftliga källor var det Birger jarls far 
Magnus Minnessköld som gav hospitalet rättig-
heter i form av fattigtionden (skatt). Han dog un-
der slaget vid Lena 1208 så hospitalet borde vara 
anlagt innan hans död. 

Anlades i slutet av 1100-talet

År 2010 gjordes en arkeologisk utgrävning som 
visar att institutionen troligen anlades under 
1100-talets sista årtionden och att det tidigare 
har funnits en befintlig gård på platsen med an-
or från vikingatiden. Med dessa årtal kan man 
räkna ut att Skänninge hospital är det äldsta 
kända i Sverige.

Hospitalsområdet var avgränsat med diken, 
både yttre och inre, för olika avdelningar för so-
cial status och troligen kön. Kapellet utgjorde en 

viktig del av livet då de spetälska skulle gå i 
daglig mässa och be böner för donatorernas sjä-
lar. Kapellbyggnaden var uppförd i gråsten. Te-
gelrester på platsen vittnar om att kapellets övre 
del kan ha haft tegelmurade partier. 

Kapellets storlek var 15x11 meter med kraftiga 
strävpelare i alla fyra hörnen. Kyrkorummet har 
sannolikt varit täckt av fyra tegelvalv i mitten 
uppburna av en pelare. Ingången låg i sydvästra 
hörnet av kyrkan. 

Nästan självförsörjande

På området fanns bland annat smedja, skvalt-
kvarn, en stor brunn och flera mindre ekono-
mibyggnader för matlagning, förvaring och öl-
bryggning. Man var nästan självförsörjande och 
höll djur  för mjölk-, skinn- och köttproduktion. 
I slutet av 1500-talet lades hospitalet ned.

Hitta hit: Från väg 990 mot Varv, strax innan 
Biskopsberga herrgård finns en nyanlagd väg 
som löper parallellt med väg 32. Parkera efter 
bron över Skenaån.

Sveriges
 äldsta 

spetälske-
hospital
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Sveriges mäktigaste jarl 
kom från Bjälbo!
Birger Magnusson känner du nog bättre som Birger jarl, kungens närmaste man och 
landets högste ämbetsman på 1200-talet. Han var befälhavare, Stockholms grund-
are och far till två kungar.

Birger Magnusson, tack vare Erikskrönikan mest 
känd som Birger jarl,  föddes i början av 1200-
talet i Bjälbo i Östergötland. Föräldrarna var 
Ingrid Ylva och Magnus Minnesköld av Bjälboät-
ten, en av Götalands allra mäktigaste stormanna-
ätter som av tradition, men felaktigt, även kallas 
Folkungaätten. 

Birger blev jarl 1248

1235 gifte sig Birger Magnusson med den sven-
ske kungen Erik Knutssons dotter Inge-
borg som var syster till Sveriges kung 
Erik (den läspe och halte). Det var 
under kung Erik som Birger blev 
jarl 1248, det högsta ämbetet un-
der kungen. 

Ingeborg och Birger fick sex 
barn, varav två blev kungar; Val-
demar och Magnus (Ladulås). 
Birger jarls ättlingar kom att bära 
den svenska kronan i 140 år, den 
norska i nära 70 och den danska i 
drygt tio år. 

Sonen Valdemar blirl kung

När kung Erik dog barnlös 1250 valdes Birgers 
och Ingeborgs son Valdemar till ny kung då han 
var den avlidnes systerson. Birger valdes till för-
myndare för den tolvårige sonen och blev lan-
dets egentliga regent. Skickligt men hänsynslöst 
styrde han landets inre och yttre affärer. Han 
fick kyrkans stöd genom att utse Strängnäs bi-
skop Kol till rikskansler och  med en utrikespo-
litik som syftade till nordiskt samförstånd. 

Skänninge kyrkomöte 1248

Genom sina goda kontakter med påven ledde 
han förhandlingarna med påvens sändebud, 
kardinal Vilhelm av Sabina, vid Skänninge kyr-
komöte 1248. Det mötet är för övrigt ett av de 
mest betydelsefulla som ägt rum i Skänninges 
historia.

Edsöreslagarna

Under Birger jarls regering skapades en stark 
centralmakt i Sverige och edsöreslagarna stifta-
des. Dessa var de första exemplen på rikslags-
stiftning varav lagarna om hemfrid, kvinnofrid, 
kyrkofrid och tingsfrid kanske är de mest kän-
da. Birger jarl instiftade även lagen om arvsrätt, 
där ”syster skulle ärva hälften mot bror.” 

Mycket av Birger jarls maktutövande skedde 
med utgångspunkt i Bjälbo. När familjen 

blev kunglig flyttade man till gårdar 
och palats som Vadstena, Alsnö och 

Stockholm. Av tradition räknas 
Bjälbo som folkungarnas viktigas-
te sätesgård, därav namnet Bjäl-
boätten. 

Samtidigt flyttades rikets cen-
tralpunkt från Vätterbygden till 
Mälardalen, ett resultat av bland 
annat de svenska erövringarna 

utmed finska viken. 

Stockholms grundare

1252 daterade Birger jarl två brev från 
”Stockholmen”, de första skriftliga beläggen 

för stadens namn och en förklaring till varför 
Birger jarl anses vara Stockholms grundläggare. 

Birger Magnusson var Sveriges mäktigaste jarl 
fram till sin död 1266 och dessutom den siste i 
en lång rad jarlar. Han ligger begravd i Varn-
hems klosterkyrka i Västergötland.  

Rekonstruktion av ansiktet

Arkeologen Oscar Nilsson gjorde med hjälp av 
kriminaltekniska metoder en rekonstruktion av 
Birger jarls ansikte 2010. Det var då 800 år sedan 
Birger Magnusson föddes. Rekonstruktionen av 
den medeltida statsmannen gjordes utifrån det 
kranium som ligger begravt i Varnhems kyrka 
och som med stor sannolikhet tillhört Birger jarl. 
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Bjälbo kyrka
Mitt på östgötaslätten ligger Bjälbo 
kyrka. Med sitt robusta torn står det 
som ett minnesmärke över Bjälbo-
ättens blodiga strider om makten i 
det medeltida Sverige. 

Kyrkan började byggas under 1100-talets för-
sta hälft. Tornet tillkom senare, troligen cirka 
1220 enligt dendrokronologiska undersök-
ningar. Strax väster om kyrkan låg Bjälboätt-
ens stamgods och kyrkan fungerade som 
släktens gårdskyrka. Både kyrka och torn an-
ses vara uppförda av jarlen Birger Brosa, Bir-
ger jarls farbror. 

Med de franska cicterciensermunkarnas in-
tåg till Alvastra 1143 introducerades en ny 
förfinad stenbyggarteknik i Sverige. Tornet 
i Bjälbo kyrka är ett av de mest robusta och 
förnämsta med den här tekniken i Östergöt-
land. Tornet var ursprungligen sex våningar 
högt. De två första våningarna har två rum 
vardera. Rummen är tunnvalviga med små 
fönster och på första våningen finns resterna 
av en eldstad. Vad har rummen använts till? 
En förklaring är att tornet har använts som 
tillflyktsort och kanske till och med försvar-
storn för Bjälboätten. Det sägs också att Birger 
Jarls mor, Ingrid Ylva under en viss tid bodde 
i tornet.

Vid en arkeologisk undersökning av tornet 
1982 upptäcktes att golven på första våningen 
bestod av ett midjehögt lager skräp. I botten 
fann man bland annat små bitar av försilvrat 
smide från en takkrona och ett 70-tal mynt 
från 1100-talet och framåt. 

De övre våningarna hade trägolv och använ-
des till fövaring av spannmål. För sin tid var 
detta en mycket stor lagerlokal vilket kan 
tyda på att det varit ett centrallager.

Bjälboättens anmoder

Namnet Bjälbo lär komma från kyrkans väl-
ljudande klockor eller bjällror som våra krist-
na förfäder sa. Storklockan som är gjuten 1240 
kallas Ingrid Ylvas klocka då den skänktes till 
kyrkan av henne. Klockan har gjutits om tre 
gånger på grund av brand.

Är Ingrid 
Ylvas grav 
inmurad i 

kyrkan?
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Det finns många sägner om Ingrid Ylva. Det sa-
des att hon kunde spå in i framtiden. En sägen 
berättar om hur hon på sin dödsbädd befallde 
att få sin grav inmurad upprättstående i kyrkan. 
Så länge hennes huvud var upprätt skulle Bjäl-
boätten leva kvar. Vid ett annat tillfälle betrak-
tade Ingrid Ylva från kyrktornet striden mellan 
sina ättemän och en dansk här. Då hon såg hur 
Bjälboätten höll på att förlora tog hon fram ett 
fjäderbolster och tömde fjädrarna utanför fönst-
ret och ropade: ”Häst och kär av vareviga fjär!” 
När fjädrarna nådde marken förvandlades de 
till hästburna riddare som hjälpte till att besegra 
den danska hären.
  
Kyrkan genom tiderna

På 1200-talet brann det för första gången i kyr-
kan. Den har sedan brunnit vid flera tillfällen. 
År 1786 revs stora delar av kyrkan och av den 
ursprungliga återstår i dag tornet, sakristian, 
de norra och västra väggarna samt den västra 
kyrkporten med vackra järnbeslag.

1787 byggdes kyrkan om. För att få den rym-
ligare gjordes koret lika brett som långhuset. 
Tidigare låg vapenhus med ingång på kyrkans 
södra sida. Det fanns också en andra ingång via 
tornet som under medeltiden endast var avsedd 
för Bjälboätten. Vid ombyggnationen lät man 
den ingången bli huvudingång och tornets bot-
tenvåning blev vapenhus.  1935 restaurerades 
predikstolen, bänkar, altarring, dörrar, väggar 
och läktarbröst. Två fönster i koret murades 
också igen. 

En vinkällare påträffades i sakristian samma år 
då värme installerades. Vinkällaren kan troli-
gen dateras 1700-tal.

Tiden före stenkyrkan

Ca 100 meter norr om Bjälbo kyrka kan man 
skymta grundstenarna från en gammal träkyr-
ka, en så kallad stavkyrka. Den var med den ti-
dens mått en stor kyrka vilket är ett tecken på 
Bjälbos storhet i forna dagar. Kyrkan var 5,5 
meter lång och 5 meter bred och hade ett tre 
meter långt kor. På 1950-talet upptäcktes en 
runprydd hällkista nedgrävd mitt i stavkyrkan. 
Placeringen, framför koret, tyder på att det är en 
betydelsefull person som begravts. Stavkyrkan 
fanns antagligen kvar då den nuvarande kyr-
kan byggdes.

Ur ”Kulturhistorisk inventering av 
kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i 
Linköpings stift 2005” 
Östergötlands länsmuseum: 

”Bjälbo kyrkas västtorn är ett av de märkligaste 
byggnadsverken från medeltiden i Sverige och 
utgör en av landets kulturhistoriskt sett mest 
intressanta tornbyggnader. Sägnen om Ingrid 
Ylvas kammare som beboddes i krigstider till-
sammans med de arkeologiska fynden bidrar 
starkt till den historiska upplevelsen. Det med-
eltida murverket finns bevarat i tornet, i lång-
husets västra, södra och norra delar samt i delar 
av sakristian och utgör en viktig kunskapskälla 
om medeltida byggnadsteknik. ”

Trappan i tornet är mycket smal och brant. Porten in till kyrkan är rikt smyckad.
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Skänninge är en av landets äldsta städer och omnämns första gången 1178 i ett 
påvligt skyddsbrev. Arkeologiska utgrävningar har visat att området tidigare, 
redan under yngre järnålder och tidig medeltid, var en viktig plats i landskapet. 

Skänninges storhetstid inföll under andra hälf-
ten av 1200-talet och under 1300-talet. Staden 
blev genom sitt centrala läge en knutpunkt för 
handeln på östgötaslätten. Flera viktiga politis-
ka och kyrkliga sammankomster hölls i staden. 
Det mest betydelsefulla var 1248 års kyrkomöte 
med påvens sändebud och Birger jarl som för-
grundsgestalter. 

Skänninge är idag en högst levande idyll med 
cirka 3400 invånare. I de gamla kvarteren vid 
Järntorget finns vackra hus bevarade, här kan 
du gå i  kungars fotspår på den gamla Eriksga-
tan och här kan du också se var ursprunget till 
Skänninge marknad började för tusen år sedan. 

Många historiska pärlor 
i Skänninge
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Rådhus och Stadsmuseum
Det nuvarande Rådhuset på Stora Torget i Skänninge uppfördes 1770 efter en om-
fattande brand som ödelade halva Skänninge och det gamla rådhuset 1760. Arki-
tekt var Carl Fredrik Adelcrantz, känd för att ha ritat Kina slott vid Drottningholm och 
Gustav III:s Opera vid i Stockholm. 

Rådhuset är ett putsat stenhus i två våningar 
med valmat mansardtak och frontespis i fransk
klassicism. Byggmästaren Schenberg Johansson 
som dittills varit stadens förnämsta köpman, 
ruinerades på grund av rådhusbygget. Uppgif-
ter tyder på att Skänninge, som vid tiden skall 
ha bestått av ungefär 60 hus, hade satsat på ett 
överdimensionerat rådhus. 

På övervåningen har borgmästaren och rådhus-
rätten haft sina lokaler. Här är Rådhusrättens 
sal bevarad. De mindre rummen har varit ci-
vilarrest och arkiv. Rådhusrättens sista session 
hölls här 1938 varefter Skänninge lades under 
tingsrätten i Mjölby. Då gick en cirka 800-årig 
tradition i graven eftersom det funnits 
rådhusrätt i staden sedan 1200-talet. 

Skola, arrest, bankkontor

Mellan 1770-1870 var stadsskolan 
inrymd på bottenvåningen och här 
fanns också en arrest för grövre 
brottslingar. Senare inrymdes sta-
dens polisstation, bankkontor och 
telegraf i byggnaden. 

På 1950- och 1960-talen delades utrymmena 
på bottenvåningen mellan drätselkammare (fi-
nansförvaltning), socialförvaltning och bygg-
nadskontor. Sitt nuvarande utseende fick huset 
efter en renovering 1916-1917. Rådhussalen är 
idag möblerad med vackra barockstolar som 
tros komma från Vadstena slott. 

Stenhuggarmästaren

I Rådhuset finns också hantverk av Michael 
Hacke, stenhuggarmästaren som flyttade från 
Stockholm och startade sin verkstad i Skän-
ninge i mitten på 1600-talet. Hans verk återfinns 
i ett flertal kyrkor. 

I muséet visas rådhusets historia, fynd 
från utgrävningar i Skänninge och 
gravhällar från 1000-talet som ti-
digare låg invid Sankta Ingrids 
kloster. Gravhällarna smyckade 
Sveriges första kristna familjegrav. 

Under akitekturåret 2001 valdes 
rådhuset till Mjölby kommuns 

vackraste byggnad. Huset är bygg-
nadsminnes förklarat.
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Vårfrukyrkan 
Vårfrukyrkan, som den ser ut idag, uppfördes 
troligen på 1300-talet och helgades åt jungfru 
Maria, Vår fru, och fick på så sätt sitt namn 
även om den under en tid också kallades Gar-
pekyrkan. Garpe är en äldre benämning på 
tyskar, som befolkade staden under 1200-
talet och donerade stora summor till bygget. 
Många av tyskarna fick sin grav inne i kyrkan. 

Efter arkeologiska utgrävningar på senare tid 
har man funnit att det tidigare låg en 1100-
talskyrka i kalksten på platsen. Man fann ock-
så att det dessförinnan låg en träkyrka från 
1000-talet här. 

Höggotisk karaktär

Vårfrukyrkan är byggd i nordtysk gotisk stil 
och är ovanligt stor och påkostad. Kyrkan är 
en av Östergötlands få medeltida tegelkyrkor 
och har trots ett flertal omändringar och brän-
der behållit en medeltida höggotisk karaktär 
avseende volym och exteriör utformning med  
strävpelare, glaserat tegel, friserna och östga-
velns blinderingar. Takets utformning tillkom 
efter branden 1718 och tornhuven fick sitt 
nuvarande utseende 1776. Även ytterportar-
na härstammar sannolikt från 1700-talet och 
eventuellt kan västporten klarat sig genom 
branden.

Eriksgatan
Skänninge var en viktig mötesplats för lands-
vägarna genom Östergötland. Spången över 
Skenaån vid Järntorget var förr det gamla vad-
stället, där man enklast tog sig över till andra 
sidan. 

Här gick den gamla kungsvägen,  Eriksgatan, 
genom staden. Det var den väg kungarna red 
på sin cermoniella resa från Gamla Uppsala, 
runt Vättern och tillbaka, för att få sin legiti-
mitet bekräftad i de olika tingen. Än idag syns 
delar av den gamla hålvägen som är Sveriges 
enda hålväg bevarad i stadsbebyggelse.

Järntorget i gamla Skänninge är stadens äldsta 
torg och förmodligen var det här de medeltida 
marknaderna bedrevs.  
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Kyrkorummet är utformat som en treskeppig 
hallkyrka med förhöjt mittskepp och kryssvalv 
av tegel. Vårfrukyrkans orgel är berömd för 
sin speciellt välljudande stämma. 



Sandbergsgården 
och Järntorget
Sandbergsgården vid Järntorgsparken består 
av två sammanbyggda hus som uppfördes på 
1700-talet. 1938 skänkte Ulrika Sandberg går-
den till Hembygdsföreningen S:ta Ingrids Gille. 
Här finns idag museum med möblemang från 
1700- och 1800-talets borgarmiljö. Trädgården
är kommunens enda K-märkta trädgård. Här 
finns numera det lusthus som flyttats från 
Landströmska gästgiveriet på Follingegatan. 

Järntorget i gamla Skänninge är stadens äldsta 
torg och förmodligen var det här de medeltida 
marknaderna bedrevs. Här korsade också den 
gamla Eriksgatan Skenaån. 

Ture Lång
Den medeltide Ture Lång i Skänninge omtala-
des av Olaus Magnus 1555 i hans verk Historia 
om de nordiska folken. ”På torget reste sig förr en 
jättelik bildstod, kallad Turelang utstyrd som Roland 
i Bremen. Vid dess knän plägade man efter offentlig 
rannsakning och dom afstraffa missgärningsmän, 
särskildt äktenskapsbrytare, ehuru det blott sällan 
hände, att någon beträddes med ett slikt brott. Härvid 
tillgick så, att man öfver deras nacke lade en börda 
av stenar, som voro med järnkedjor fastbundna vid 
bildstodens armar; detta straff, som innebar en oer-
hörd smälek och därtill åtföljdes af annan vanärande 
behandling, var huvudsaklingen afsedt att afskräcka 
från förförelse af det svagare könet.”  

Denna figur har sin motsvarighet på kontinenten 
i de så  kallade Rolandsstoderna som förknip-
pas med Hansastäderna med vilka Skänninge 
under medeltiden hade livliga förbindelser 
med. Vanligtvis placerades Rolandsstoderna på 
torget framför rådhuset för att symbolisera sta-
dens rättsväsende.

Beträffande stenarna, som Ture Lång är utrus-
tad med enligt Olaus Magnus bild, anses dessa 
utgöra ett straffredskap. Dessa ”stadens stenar”, 
vilka omnämns i den så kallade Björköarätten, 
skulle bäras på ett mycket vanhedrande sätt av 
dem som begått äktenskapsbrott då de leddes 
omkring på stadens gator till allmän begabbelse. 
(Adolf Schück i Skänninge stads historia 1929). 

Den nuvarande Ture Lång kom på plats 1990 
och är gjord av de lokala smederna Stefan Asp, 
Bo Asp och  Uno Jernér.
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Lindbladsparken
Tonsättaren och musikpedagogen Adolf 
Fredrik Lindblad föddes i Skänninge 1801. I 
den vackra Lindbladsparken finns en byst av 
honom. Lindblad var en av 1800-talets främ-
sta svenska tonsättare och många av hans 
verk sjöngs och gjordes kända av Jenny Lind. 

Åren 1827-1861 drev Lindblad en musiksko-
la i Stockholm. Bland hans elever återfanns 
bland andra prinsen, sedermera kung Oscar I
och hans barn, Prins Gustaf, ”sångarprinsen” 
kallad. Lindblad avled 1871, 77 år gammal,  
och ligger begravd på Skeda kyrkogård. 

Sjölingården
Sjölingården byggdes i slutet av 1700-talet
vid Järntorgsparken och kallades då för 
Smedargården. Det ägdes en gång av stads-
kantorn Johan Sjölin, därav dagens namn. 
På 1950-talet inköptes gården av S:ta Ingrids 
Gille. Idag är det stora huset inrett som mu-
seum. På tomten finns även en smedja och 
Solbergastugan, båda ditflyttade. Sommartid 
bedrivs här ett café.

Axbomsgården
Axbomsgården som ligger vid den södra de-
len av Järntorgsparken, är byggd i slutet på 
1700-talet. Gården är uppkallad efter råd-
man T. Axbom som var den siste ägaren. 

Här driver idag Sankta Ingrids gille skolmu-
seum med samlingar från äldre skolmiljöer.
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Elefantupploppet i 
Skänninge 1804

Den första riktiga elefanten kom till Sverige
år 1804. Det var en ung asiatisk elefanttjur 
från dåvarande Ceylon, tillhörig Jean Bap-
tiste Gautier, förfader till Diana Rhodin som 
idag äger cirkus Rhodins elefanter. Gautier 
hade köpt elefanten i London och kom via 
Preussen, Polen, Ryssland och Finland till 
Stockholm med sin familj och medhjälpa-
ren Anton Agazzi. 

Ur ”Årstafruns” dagbok

Bland besökarna fanns bland annat Årstafrun, 
Märta Helena Reenstierna, vars dagbok är be-
varad och i vilken hon beskriver mötet med ele-
fanten. Hon reste med sin son för att bese ele-
fanten,”som var ett förunderligt kreatur. Han var 
docka blott en unge, ehuru mot andra djur vi sett, 
ganska stor. Dess tänder voro cirka 3 qvarter långa 
(ca 45 cm), 1 1/2 tum i diamethre (ca 4 cm). Han 
gjorde flera konster, hvartill han kommenderades på 
franska. Dess ögon voro små men eldiga. Dess fötter 
hiskeligt stora”.

Efter att elefanten visats i Stockholm i nästan 
två år, turnerade Gautier runt i Sverige. Elefan-
ten drogs på en vagn dragen av 8 par hästar och 
på marknadsdagen den 11 augusti 1806 nådde 
man Skänninge. Elefanten inhystes i rådhuset 
(!) där han var till allmänt beskådande mot be-
talning.

Slagsmål och tumult

Allmogen var nyfiken och det blev långa köer. 
Men man tyckte att det var dyrt och dessutom 

ansåg man inte att en utlänning ägde rätt att vi-
sa ett sådant djur mot betalning. Borgmästaren 
kunde visa upp ett tillstånd men det lugnade 
inte folkhopen som samlats utanför rådhuset. 

Slagsmål uppstod och man började att kasta 
sten på fönstren,  även borgmästaren blev träf-
fad av en sten i huvudet! Borgmästaren rädda-
de sig med hjälp av komminister Sundelius och 
fick fri lejd bort medan folket tog sig in till ele-
fanten. De tog tillbaka 60 riksdaler och tvingade 
Agazzi att ge gratis föreställningar. 

Dagen därpå lyckades borgmästaren att hålla 
folket lugnt genom att rekvirera 20 militärer. 
Landshövdingen skickade en lagman för att 
hålla förhör med magistratet men eftersom all-
mogen hotat att bränna ner Skänninge om det
som inträffat ledde till åtal blev det ingen rät-
tegång.

Uppstoppad i Köpenhamn?

Det gick ett rykte om att Gautier och elefanten 
hamnade i Danmark där elefanten skulle ha 
dött vid ett bombardemang under engelsmän-
nens belägring 1807. Elefanten skulle sedan ha 
stoppats upp. Enligt andra källor skadades ele-
fanten och Gautier reste vidare i Europa med 
elefanten.
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 Öjebro - kvarnbyn med   
 800 åriga anor

Öjebro är en gammal kvarnby där Svartån 
rinner igenom. Byn fanns redan på 1200-
talet då Sankta Katarina spetälskehospital 
i Skänninge uppbar skatt från en kvarn i 
byn. 

Under medeltiden ägdes kvarnarna av klostren 
i Alvastra och Skänninge. År 1781 fanns här hela 
15 kvarnar och sågar. I byn har det under åren 
också funnits många andra verksamheter här, 
ex.; industrier, benstamp, spinnerier, färgerier, 
smeder, snickerier, vadmalsstamp, sko- och sa-
delmakare. Idag finns många intressanta äldre 

byggnader och miljöer bevarade i den charmiga 
lilla byn. Tydliga skyltar berättar om byggna-
dernas historia.

En av Sveriges längsta stenvalvsbroar ligger i 
Öjebro. Den byggdes 1797 och ritades av komis-
sionslantmätare Wadman då den gamla träbron 
förstördes i en brand. Bron har åtta kallmurade 
spann och sju isbrytarnosar mot strömriktning-
en. Den är ca 65 meter lång, 6 meter bred och 6 
meter hög. Räcket är gjort av granitstolpar med 
en grov järnkedja som löper mellan stolparna. 

Bryggstugan med 
klappbassängen 
som även utnyttja-
des för bad fram till 
1912. 

Såghuset byggdes i
mitten av 1800-talet.
Sågen drevs av vat-
tenkraft. 

Märtastugan, upp-
kallad efter sista 
ägaren Märta Nils-
son, inrymmer idag 
Hembygdsgården. 

Elkvarnen blev den
sista kvarnen i Öje-
bro. Den lades ned 
1969, då maldes här 
800 000 kg mjöl. 
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Turistinformation Mjölby kommun
Stora Torget 2 i Skänninge
Telefon 0142 - 850 03
E-post turistbyran@mjolby.se

Information om guidningar, sevärdheter och evenemang hittar du på 

www.visitostergotland.se/mjolby
Du är också välkommen att besöka eller kontakta oss!


