Sankta Katarina spetälskehospital - Sveriges äldsta!
Strax utanför Skänninge vid riksväg 50 kan man än idag se 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 runstensfragment 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 (även kallad lepra) 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 rättigheter i form av fattigtionden (skatt). Han dog
under slaget vid Lena 1208 så hospitalet borde vara anlagt
innan hans död.
Sveriges äldst kända hospital
År 2010 gjordes en arkeologisk utgrävning som visar att institutionen troligen anlades någon gång under 1100-talets
sista årtionden och att det tidigare har funnits en befintlig
gård på platsen som kan ha anor 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 social status och troligen kön.
Med den ursprungliga bebyggelsen som bas uppfördes nya
byggnader på platsen.

korummet har sannolikt varit täckt med fyra tegelvalv i mitten uppburna av en pelare. Ingången låg i sydvästra hörnet
av kyrkan.
Självförsörjande
I en avdelning på hospitalet fanns hantverkskomplex med
smedja och skvaltkvarn. En stor brunn fanns också inom
området och flera mindre ekonomibyggnader för matlagning, förvaring, ölbryggning och allt man kunde behöva i
ett litet samhälle. Man var således mer eller mindre självförsörjande och höll djur både för mjölk-, ull-, skinn- och
köttproduktion. I slutet av 1500-talet lades hospitalet ned.
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Kapellet utgjorde en viktig del av livet då de spetälska skulle
gå i daglig mässa och be böner för donatorernas och andra
välgörares själar.
Kapellbyggnaden var uppförd i gråsten. Man har funnit tegelrester på platsen som vittnar om att kapellets övre del
kan ha haft tegelmurade partier. Kapellets storlek var 15x11
meter och hade kraftiga strävpelare i alla fyra hörnen. Kyr-

Hitta hit: Från gamla riksväg 32 mot Varv, strax innan Biskopsberga herrgård
finns en nyanlagd väg som löper parallellt med väg 32. Parkera efter bron över
Skenaån. Man kan även nå Hopsitalsruinen till fots från Skänninge. Vill du
hellre gå eller cykla finns en gång- och cykelväg längs med Skenaån. Denna nås
enklast från Motalagatan. Gå under viadukten för järnvägen. Efter koloniområdet börjar vägen ut mot Hospitalet. Promenaden tar ungefär 15 minuter.
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RUINERNA
med fascinerande historia!
Svaneholms borgruin

Vid ruinens norra del finns en modell över klostret.

Priorinnans sigill 1380.

Sankta Ingrids klosterruin
En trappa leder upp till toppen av tornruinen vilket inte syns på denna bild.

Sankta Ingrids kloster grundades av Ingrid Elofsdotter i
Skänninge och blev Sveriges
första kvinnliga dominikankonvent. Ursprungligen låg det
en kyrka, Sankt Martins kyrka,
på platsen där klostret anlades.

Vallgravarna syns tydligt i landskapet än idag.

Svaneholm - en borgruin från 1300-talet
I skogsbygden, en mil sydost
om Mjölby, ligger ruinen efter
medeltidsborgen Svaneholm.
Den är naturskönt belägen på
en udde i Kilarpesjön vid Västra Harg. Sjön är sänkt så förr
låg Svaneholm på en ö omgiven av vatten och vallgravar.

om huvudborgens torn på en lägre
platå. Från denna kom man in i huvudborgen. 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.

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

Runt borgen fanns breda vallgravar
som tydligt framträder i landskapet än
idag. Vallgravarna var vattenfyllda på
den tiden sjön hade högre vattenstånd.

Vallgravarna syns
än idag
En förborg låg söder

360 meter lång bro
Utanför vallgravarna ligger bastanta

jordvallar. Uppgifter från 1700-talet
berättar att det fanns en 360 m. lång
bro från borgen till fastlandet. Det antyder att borgen inte var lätt att nå.
Tyskar erövrade borgen
Svaneholm besattes av tyskar från
Mecklenburg i mars 1364. Den
svenska kungen Magnus Eriksson
var avsatt och svenska stormän kal�lade på mecklenburgaren Albrekt att
bli ny kung. Ett brev från Albrekt
tyder på att man utan större besvär
intog borgen. Dess läge och kraftiga
dimensioner borde dock ha omöjliggjort en erörvring. Det kan ha varit
så att borgen inte var
färdigbyggd och kanske inte heller fullt
bemannad eller hade
kungens män deserterat? Här gömmer sig
en spännande medeltidshistoria.

Hitta hit: I trevägskorsningen vid Västra Hargs kyrka sväng mot Önnebo/Ulrika. I nästa korsning ta vägen mot Mantorp. Efter ca 1,5 km sväng vänster vid skylt ”Svaneholms borgruin”. En
bit in på vägen finns parkering och informationsskylt. Från parkeringen går en cirka 500 meter lång
promenadstig till ruinen.

Mycket tyder på att
borgen efter förföll.
Svaneholm kallades
förr Garpe slott då
garpar var en äldre
benämning på tyskar.

Ingrid Elofsdotter, som var en from
adelsdam och änka, samt hennes syster Kristina hade år 1272 börjat bära
dominikanernunnornas ordensdräkt.
Planerna på att starta ett kloster kom
från Ingrids bröder Johan och Andreas Elofsson. Johan Elofsson var riddare och släkt med ärkebiskop Folke
i Uppsala. Han var också svärfar till

lagmannen Birger Persson, den Heliga Birgittas far.
Kungligt skyddsbrev 1282
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 skyddsbrev för klostret. Ingrid
dog på hösten samma år och gravsattes i klostrets kyrka.
Vallfärder till Skänninge
Efter hennes död blev Ingrid betraktad som helgon och folk vallfärdade
till Skänninge och åkallade hennes
förböner för att bli hjälpt i sjukdom
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
ägde rum år 1507 under stora högtidligheter. Det betraktas som en av dominikanerordens sista stora högtider i
Sverige före reformationen.
I slutet av medeltiden började klostret
att kallas för Sankta Ingrids kloster.
Sankta Ingrids minnesdag firas den 9
oktober. Detta är även Ingrids namnsdag i den borgerliga almanackan.

Den överbyggda källaren visas bara vid guidningar.

Klostret stängdes 1547
År 1527 infördes reformationen och
Sveriges kloster förbjöds att ta emot
nya medlemmar medan de redan ex-

isterande fick lämna klostren om de
ville eller leva kvar på kronans bekostnad. Efter nedläggningen användes klostrets stenar till slottsbygget i
Vadstena.
Vid Sankta Ingrids klosterruin ses
idag en övertäckt källare, murrester,
en brunn samt korsgångar och kyrkogrund. Den överbyggda källaren visas
endast vid guidningarna. Här finns
också en modell som visar hur klostret såg ut på 1300-talet.

