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Sjölingården vid Järntorget i Skänninge är uppförd någon gång efter stadsbranden 1760. Det timrade huset har 
två våningar och är klätt med faluröd locklistpanel. Byggnaden bevarar i allt väsentligt sitt ursprungliga utseende. 
Huset står på sin ursprungliga plats. 

Gården har fått sitt namn efter kantorn Johan Sjölin som bodde i huset i mit-
ten av 1800-talet. Byggnaden köptes 1954 av Sankta Ingrids gille för musei-
bruk. Huset är byggnadsminnesmärkt. 

I bottenvåningen inryms allmogeföremål och en nostalgiskt välsorterad han-
delsbod. Här finns också ett kök med en murad öppen spis. 

I övervåningen finns bland annat en komplett apoteksinteriör, ett skomakeri 
och ett urmakeri. På tomten ligger också Solbergastugan, Skänninges äldsta 
museibyggnad. Den donerades till S:ta Ingrids gille 1927 och flyttades hit 1985. 
Den gamla smedjan som också ligger på tomten flyttades hit 1964.

Axbomsgården
Axbomsgården uppfördes under 1700-talets slut och är uppkallad ef-
ter rådman Theodor Axbom. Huset låg ursprungligen vid Helgona-
gatan på platsen för den medeltida Allhelgonakyrkan. Huset flyttades 
till sin nuvarande plats vid den södra delen av Järntorgsparken 1957. 

Utställningarna visar skolmiljöer från 1800-talet fram till 1960-talet 
med bland annat planscher, kartor, böcker och andra skolattiraljer. 
Här finns också fotografier och arkivmaterial från Skänninges skolor. 
Många skänningebor har letat efter sitt gamla klassfotografi här!

Samlingarna är till stor del en mans verk, nämligen Gunnar Rörby, 
tidigare verksam lärare i Skänninge. 
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Öppettider

Sjölingården är öppen under sommarmånaderna då gården 
drivs som museicafé. De andra gårdarna är öppna på hel-
ger under högsäsong och vid större evenemang samt efter 
förfrågan året runt. Boka visning av museigårdarna och ör-
tagården hos Turistbyrån. Rådhuset (där Turistbyrån finns) 
är öppet sommartid vardagar 10-18, helger 11-15, vintertid 
vardagar 12-16. Välkomna!



Rådhuset och 
Stadsmuséet
Det nuvarande Rådhuset på Stora Torget i Skänninge uppfördes 
1770 efter en omfattande brand som ödelade halva Skänninge och 
det gamla rådhuset 1760. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz som 
är känd för att bland annat ha ritat Kina slott vid Drottningholm 
och Gustav III:s Opera vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Huset 
är ett putsat stenhus i två våningar med valmat mansardtak och 
frontespis i franskinfluerad klassicism. 

Byggmästaren Schenberg Johansson, som dittills varit stadens för-
nämsta köpman, ruinerades på grund av rådhusbygget. Uppgifter 
tyder på att Skänninge, som vid tiden skall ha bestått av ungefär 60 
hus, hade satsat på ett överdimensionerat rådhus. 

800-årig rättshistoria 

På övervåningen har borgmästaren och rådhusrätten haft sina lo-
kaler. Här är Rådhusrättens sal bevarad. De mindre rummen har 
varit civilarrest och arkiv. Den stora rådhusrättens sal användes un-
der 1800-talet ofta som festlokal. 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 råd-
husrätt i staden sedan 1100/1200-talen. 

Mellan 1770-1870 var stadsskolan inrymd på bottenvåningen och 
här fanns också en arrest för grövre brottslingar. Senare inrym-
des stadens polisstation, bankkontor och telegraf  i byggnaden. 
På 1950- och 1960-talen delades utrymmena på bottenvåningen 
mellan drätselkammare (finansförvaltning), socialförvaltning och 
byggnadskontor. Sitt nuvarande utseende fick huset efter en reno-
vering 1916-1917. 

Rådhussalen används i dag till föreläsningar och mindre konser-
ter. Salen är bland annat möblerad med vackra barockstolar som 
tros komma från Vadstena slott. Här visas skulpturer av Gottfrid 
Larsson, Carin Nilson och Herman Neujd. Man kan även beskå-
da hantverk av Michael Hacke, stenhuggarmästaren som flyttade 
från Stockholm och startade sin verkstad i Skänninge i mitten på 
1600-talet. Hans verk återfinns i ett flertal kyrkor. 

Rådhusrättens sal bevarad

Bottenvåningen nyttjas i dag som Mjölby kommuns turistbyrå och   
Skänninge stadsmuseum. I muséet illustreras rådhusets historia 
och fynd visas från utgrävningar i Skänninge. Här visas också grav-
hällar från 1000-talet som tidigare låg invid Sankta Ingrids kloster. 

I trappan till andra våningen hänger stadens vapen, Jungfru Maria 
med Jesusbarnet på armen. Verket är gjort 1970 av Thord Alvholm 
(elev till Carl Malmsten).

Under akitekturåret 2001 valdes rådhuset till Mjölby kommuns 
vackraste byggnad. Huset är ett byggnadsminne.

Sandbergska gården
Sandbergska gården vid Järntorget i Skänninge är en tidstypisk stads-
gård uppförd tidigt 1700-tal. En överbyggd port sammanbinder två 
låga trähus varav det ena idag är samlingslokal och det andra mu-
seum. 

Kulturminnesmärkt trädgård

Innanför porten ligger en vacker och lummig trädgård med äldre 
frukträd och blommor. Den är kommunens enda kulturminnes-
märkta trädgård och förvaltas av Sankta  Ingrids gille. I trädgården 
står ett gammalt lusthus som flyttats hit från det Landströmska gäst-
giveriet som låg på Follingegatan.

Ursprunglig väggmålning bevarad

Sandbergsgården är ett vackert inrett miljömuseum med möbler och 
inventarier från 1700- och 1800-tal. I stora salen finns en ursprunglig 
väggmålning kvar. Inredningen kommer från fyra olika donatorer:  

• Ulrika Sandberg, gårdens sista ägare och den som skänkte huset 
till Sankta Ingrids gille 1938. 

• Harald Nerén, en på sin tid välkänd profil i Skänninge, en bildad 
man, duktig musiker och historieberättare. 

• Herman Wahrberg var rådman i Skänninge. Han skänkte även 
stipendier till folkskolor samt bidrog till bysten av Adolf  Fredrik 
Lindblad som står i Lindbladsparken i Skänninge.  

• Alva Widerström finknypplerska som levererade spetsar till 
bland annat tre kungahus i Europa och till drottning Viktorias 
60-års dag. 

Sandbergska gården är ett byggnadsminne.


