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Rådhuset är uppfört 1770 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz i franskinfluerad klas-
sicism. Här fanns de styrande och dömande myndigheterna samt ett häkte. Rådhusrättens sal 
finns bevarad och ligger en trappa upp i den östra delen av huset. Byggnaden har senare även 
inrymt skola, bank och telegrafexpedition. Sitt nuvarande utseende fick huset efter en reno-
vering 1916-1917. Idag finns här ett stadsmuseum och turistbyrå som har utställningar och 
försäljning från traktens konstnärer och hantverkare. 

Skänninge Stadshotell stod färdigt 1885. Arkitekten var I. Lundin från Linköping. 
Stilen är tidstypisk med en blandning av nyrenässans och nybarock. 

Den förste medeltide Ture Lång 
restes av invandrade tyskar som 
medförde traditionen från deras 
kontinentala hemstäder. Så här skri-
ver Olaus Magni på 1500-talet om 
Ture Lång: 

”På torget reste sig förr en jättelik bild-
stod, kallad Turelang utstyrd som Ro-
land i Bremen. Vid dess knän plägade 
man efter offentlig rannsakning och dom 
afstraffa missgärningsmän, särskildt äk-
tenskapsbrytare, 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 bild-
stodens armar; detta straff, som innebar 
en oerhörd smälek och därtill åtföljdes af  
annan vanärande behandling, var huvud-
saklingen afsedt att afskräcka från förfö-
relse af  det svagare könet.”  

Den nuvarande Ture Lång kom på 
plats 1990 och är gjord av de lokala 
smederna Stefan Asp, Bo Asp och  
Uno Jernér.

Skänninges stadsvapen 
fram tills dess att man upp-
gick i Mjölby kommun var en 
bild av Jungfru Maria - Vår 
Fru. Vårfrukyrkan är uppkal-
lad efter henne. 

Vapnet syns bland annat på 
flaggan som vajar över  Råd-
huset.

Skänninge är en av landets äldsta städer och 
här finns därför flera unika historiska se-
värdheter. Staden omnämns första gången 
1178 i ett påvligt skyddsbrev. Arkeologiska 
utgrävningar har även visat att platsen tidi-
gare, redan under yngre järnålder och tidig 
medeltid, varit en viktig plats i landskapet. 

Skänninges storhetstid inföll under andra 
hälften av 1200-talet och under 1300-talet. 
Staden blev genom sitt centrala läge en knut-
punkt för handeln på östgötaslätten. Flera 
viktiga politiska och kyrkliga sammankoms-
ter hölls i staden. Det mest betydelsefulla var 
1248 års kyrkomöte med påvens sändebud 
och Birger jarl som förgrundsgestalter. 

Skänninge är idag en levande idyll med ca 
3200 invånare. Den pampiga Vårfrukyrkan 
vakar alltjämt över torget med sitt vackra 
gamla rådhus.

Varmt välkommen till Skänninge!
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3) Vårfrukyrkan uppfördes i slutet av 1200-talet av Skänninges tys-
ka borgerskap. Den är byggd i nordtysk gotisk stil och har även kallats 
Garpekyrkan (garpe=tysk). Vårfrukyrkan är en av få medeltida kyrkor i 
Östergötland som är byggd helt i tegel. Kyrkans orgel är berömd för sin 
speciellt välljudande stämma. Det finns också ett stort antal äldre epita-
fier och gravar i kyrkan.

6) Sandbergsgården vid Järntorgsparken består av två sammanbygg-
da 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. 

8) Axbomsgården,
som ligger vid den södra 
delen av Järntorgspark-
en, är byggd i slutet på 
1700-talet. Gården är 
uppkallad efter rådman 
T. Axbom som var den 
siste ägaren. 

Här driver idag Sankta 
Ingrids gille skolmuse-
um med samlingar från 
äldre skolmiljöer.

4) Sjölingården byggdes i slutet av 1700-talet vid Järntorgsparken och kallades då för 
Smedargården. Det ägdes en gång av stadskantorn 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.

1) S:ta Ingrids kloster var Sveriges första dominikanska 
nunnekloster och uppfördes på 1270-talet efter initiativ av 
stormannadottern Ingrid Elovsdotter. Det byggdes i anslut-
ning till S:t Martins kyrka, och tillsammans blev de en av de 
rikaste verksamheterna i landet. Heliga Birgittas dotter Cecilia 
var novis i detta kloster. Klostret avvecklades efter en eldsvåda 
1531 och stenarna användes senare till slottsbygget i Vadstena. 
I staden fanns det även ett dominikanskt munkkloster  grun-

5) Skänninge var en vik-
tig mötesplats för lands-
vägarna genom Öster-
götland. Spången över 
Skenaån vid Järntorget 
var förr det gamla vad-
stället, där man enklast 
tog sig över till andra si-
dan. Här gick den gamla 
kungsvägen,  Eriksgatan, 
genom staden. 

Än idag syns delar av 
den gamla hålvägen som 
är Sveriges enda hålväg 
bevarad i stadsbebyg-
gelse.

7) På höjden vid nuvarande Allhelgonaparken låg Skän-
ninges första kyrkobyggnad, Allhelgonakyrkan. Den upp-
fördes under 1100-talet och var Skänninges stadskyrka fram 
till dess att Vårfrukyrkan stod färdig på 1300-talet. Även res-
ter av en äldre stavkyrka är funna på platsen som också varit 
begravningsplats. Kyrkan revs under 1550-talet av Gustav 
Vasa och stenen fraktades till Vadstena för att där användas 
vid slottsbygget. Idag markerar ett träkors platsen.

2) Tonsättaren och musik-
pedagogen Adolf  Fredrik 
Lindblad föddes i Skän-
ninge 1801. I den vackra 
Lindbladsparken finns 
en byst av honom. Lind-
blad var en av 1800-talets 
främsta svenska tonsättare 
och många av hans verk 
sjöngs och gjordes kända 
av Jenny Lind. 

1827-1861 drev Lindblad 
en musikskola i Stockholm. 
Bland hans elever återfanns 
bland andra prinsen, seder-
mera kung Oscar I och 
hans barn, Prins Gustaf, 
”sångarprinsen” kallad.

Den vackra stenvalvsbron över Skenaån syns bäst från Lind-
bladsparken. Bron byggdes av kakelugnsmästare Arvid Rehn-
ström 1775 och byggdes 1949 om till dagens standard. 

dat 1237 men det revs 
vid reformationen. Det 
finns inga lämningar 
ovan jord efter detta.
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