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INLEDNING 
 

Bakgrund  
Med utgångspunkt i behovet av att förbättra kunskapsunderlaget för våra kyrkobyggnader och 
kyrkomiljöer genomförs en stiftsövergripande kulturhistorisk inventering. På uppdrag av 
Linköpings stift utför Östergötlands länsmuseum inventeringen inom stiftets del av 
Östergötlands län. Arbetet bekostas av medel från den kyrkoantikvariska ersättningen och 
påbörjades under år 2004. Projektet beräknas vara avslutat vid utgången av år 2006. 
Inventeringen berör de till Svenska kyrkan hörande kyrkobyggnader som omfattas av 
kulturminneslagen. Lagen gäller de kyrkobyggnader som är tillkomna före utgången av år 
1939 och ytterligare några som skyddas genom särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet. 
Denna rapport utgör en delrapport i inventeringen vars resultat kommer att sammanställas och 
analyseras i en stiftsövergripande rapport. 
 

Syfte 
De stiftsövergripande inventeringarnas syfte är: 
 

• att lyfta fram och öka förståelsen för kyrkans kulturvärden och att främja kontakterna 
mellan kyrkan och kulturmiljövården 

 
• att skapa ett underlag för församlingarnas/samfälligheternas planering och förvaltning 

av kyrkan/kapellet och för vård- och underhållsplaner 
 

• att sammanställa ett enhetligt och tillgängligt kunskapsunderlag med beskrivning av 
och historik för den enskilda kyrko-/kapellbyggnaden samt en bedömning av de 
kulturhistoriska värdena. Inventeringen blir samtidigt en samlad dokumentation och 
överblick av kyrkobyggnader/kapell och kyrkomiljöer i stiftet från 2000-talets första 
decennium. 

 
• att skapa ett underlag för handläggning av kyrkoantikvariska ärenden och för 

bedömning av var det är särskilt viktigt att stödja insatser med kyrkoantikvarisk 
ersättning.  

 

Kulturminneslagen  
Enligt Lag om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950) skall Svenska kyrkans kyrkobyggnader, 
kyrkotomter och begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde 
inte minskas. Tillstånd måste sökas hos länsstyrelsen för att göra väsentliga förändringar av 
kyrkobyggnaden.  
 

Kulturhistorisk bedömning 
Den kulturhistoriska bedömningen görs utifrån principer som tagits fram av och fortlöpande 
diskuteras med representanter för Linköpings stift, länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, och 
Östergötlands län samt länsmuseerna i Jönköpings och Kalmar län. En kulturhistorisk 
bedömning är aldrig definitiv utan hela tiden föremål för omvärderingar. Bedömningen utgår 
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från såväl den enskilda kyrkobyggnadens värden som kyrkomiljöns i sin helhet, men också till 
värden i förhållande till andra kyrkobyggnader i stiftet och övriga landet. Inför varje planerad 
förändring skall tillstånd inhämtas från länsstyrelsen och varje ärende behandlas där från fall 
till fall. Den kulturhistoriska bedömningen utgör underlag för beslut om vilka åtgärder som 
kan vara berättigade till kyrkoantikvarisk ersättning. 
 

Inventeringens uppläggning och rapport 
Rapporten består av en historik över kyrkobyggnaden, en beskrivning av exteriör och interiör, 
fotografier och en kulturhistorisk bedömning. Arbetet har varit uppdelat i en fältdel med 
inventering och fotografering samt en arkivgenomgång. De aktuella arkiv som gåtts igenom 
har främst varit länsmuseets topografiska arkiv och Antikvarisk-topografiska arkivet, 
Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Uppgifter har vidare hämtats från aktuell litteratur 
däribland hembygdslitteratur. I viss mån har lantmäteriets handlingar och kartor nyttjats. De i 
rapporten redovisade arkivuppgifterna utgör en sammanfattning av genomgångna arkiv och 
ska inte ses som en komplett beskrivning av händelser i kyrkobyggnadens historia. Arbetet 
inkluderar en omfattande fotodokumentation varav endast en mindre del är presenterad i 
denna rapport. Delar av inventeringsmaterialet görs tillgängligt via Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister, vilket är ett informationssystem som förvaltas av Riksantikvarieämbetet 
(www.raa.se). 
 
Fältarbetet, fotografering och rapportsammanställningen har utförts av antikvarie Anna 
Lindqvist vid Östergötlands länsmuseum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift, 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig 
samfällighet 
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VÅRFRUKYRKAN, SKÄNNINGE 
 
Magistraten 1, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Göstrings och Aska härader, 
Östergötlands län och landskap, Linköpings stift 
 
Skänninge var under medeltiden en viktig stad och tillhör en av Sveriges äldsta städer. 
Vårfrukyrkan uppfördes av tegel i slutet av 1200-talet eller omkring år 1300 som en 
treskeppig hallkyrka med rakslutet kor i öster och indraget torn i väster. Kyrkan är 
ovanligt stor och påkostad och är en av få kyrkor i Östergötland som under medeltiden 
uppfördes helt av tegel. Fasaderna har murar av rött tegel med strävpelare och den 
östra trappstegsgaveln har dekorativa blinderingar. Fönster- och dörröppningar är 
spetsbågiga. Huvudingången är förlagd till den västra gaveln, men det finns även 
ingångar på södra och norra sidorna. Taket, som har två takfall, är belagt med 
kopparplåt. 
 
 

 
Utdrag ur Häradsekonomisk karta 1868-1877, Orlunda 
 

Socknen 
Allhelgona är en medeltida socken. Socknen är fornlämningstät och rikliga fynd från 
stenåldern visar på en tidig etablering. Landskapet präglas av slättbygd och den dominerande 
huvudnäringen på landsbygden har varit jordbruk. Jordinnehavet har varit fördelat på ett 
flertal större gårdar. 
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Skänninge var under medeltiden en viktig stad och tillhör en av Sveriges äldsta städer. Vid 
sidan av Linköping utgjorde Skänninge och Söderköping tidigt viktiga handelsplatser och fick 
under medeltiden en betydande invandring av tyska köpmän och hantverkare. År 1248 ägde 
det s k Skänningemöte rum, ett av Sveriges större kyrkohistoriska möten. I Skänninge har 
funnits flera kända medeltida kyrkor och kapell samt två dominikanerkloster. Nunnekonventet 
övertog platsen för en äldre kyrka, S:t Martin, där man vid senare utgrävningar påträffat 
fragment av s k Eskilstunakistor d v s tidigkristna gravmonument. Vid medeltidens slut fanns 
två församlingskyrkor i staden, nämligen Vår Fru och Allhelgona. Även vid platsen för den 
1552 rivna Allhelgonakyrkan har man påträffat en tidigkristen kyrkogård. Skänninge 
drabbades hårt vid reformationen. Rivningarna av klosterbyggnaderna m m genomfördes så 
grundligt att det idag är svårt att rekonstruera det medeltida Skänninge. 
 

Kyrkomiljön 
Vårfrukyrkan är centralt belägen vid Stora torget i Skänninge och ingår i område av 
riksintresse för kulturmiljövården. Vid torget har rådhuset en central placering. Byggnaden 
uppfördes 1770 efter ritningar av en av tidens mest framstående arkitekter Carl Fredrik 
Adelcrantz. Han var chef för Överintendentsämbetet och därmed ansvarig för den offentliga 
byggnadsverksamheten. Rådhuset fick en tidstypisk utformning med putsade rusticerade 
fasader och ett mansardtak som kröns av klocktorn. Rådhuset är förklarat som byggnadsminne 
sedan 1968 och disponeras bl a av turistbyrån och hembygdsföreningen. Vid torgets norra 
sida ligger Nordénska gården, som är en mycket välbevarad handelsgård från 1700- och 1800-
talen. Torgets västra sida upptas av Stadshotellet, som är en tidstypisk byggnad från 1800-
talet. Söder om kyrkan uppfördes en brandstation 1926 med putsdekorationer inspirerade av 
Vårfrukyrkans östgavel. Stadskärnan med den dominerande Vårfrukyrkan och det 
oregelbundna välbevarade gatunätet och den småskaliga relativt glesa träbebyggelsen ger en 
uppfattning om hur flertalet av landets medeltidsstäder kan ha sett ut. Jordbruksmarken vidtar 
direkt utanför stadsgränsen. Vårfrukyrkan höjer sig markant över den för 1700- och 1800-
talen typiska bebyggelsen i de mindre städerna. 
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Före detta kyrkogården 
Vid reformationen stängdes alla de medeltida kyrkogårdarna utom den vid Vårfrukyrkan. 
Denna kyrkogård kom sedan att vara stadens enda, använd av både stads- och 
landsförsamlingen ända fram till slutet av 1700-talet. År 1813 anlades en ny kyrkogård vid 
den så kallade Hembygdsparken i stadsdelen Västanå, väster om korsningen Motalagatan 
och Vadstenagatan. Platsen befanns dock ganska snart vara vattensjuk och övergavs redan 
omkring 1850.  
 
Kyrkan omgärdas idag av gräs- och grusytor med några enstaka träd. En gång av 
kalkstensplattor leder från gatan till huvudingången i väster.  På norra sidan står en runsten 
uppställd. 
 

Kyrkobyggnaden 
Vårfrukyrkan uppfördes av tegel i slutet av 1200-talet eller omkring år 1300 som en 
treskeppig hallkyrka med rakslutet kor i öster och indraget torn i väster. Kyrkan är ovanligt 
stor och påkostad och är en av få kyrkor i Östergötland som under medeltiden uppfördes helt 
av tegel. Kyrkan helgades åt jungfru Maria - Vår Fru - och lades vid stadens stora torg. Dess 
uppförande har satts i samband med de tyska köpmän som inflyttade till Skänninge vid den 
här tiden. Flera tyska stadsbor donerade ansenliga summor till Vårfrukyrkan och många fick 
också sin gravplats där. I kyrkans golv, som är av kalksten, finns ett stort antal gravhällar. 
Flertalet av gravhällarna i kyrkans mittgång och kor härstammar från 1600- och 1700-talen, 
men det finns även några medeltida gravhällar bevarade. Vissa av gravarna var förr omgivna 
av ett skrank av trä eller smide. De flesta stenarna har blivit omplacerade vid senare tiders 
restaureringar, framför allt vid den stora renoveringen 1874-76. Under 1600-talet tillkom även 
altartavlan, som är målad 1631 av Per Brahe d:y hovmålare Johan Werner d:ä, och består av 
en något förenklad kopia av Marten van Heemskerks stora altartavla från omkring 1540 i 
Linköpings domkyrka. Sannolikt försågs kyrkan ursprungligen med en sakristia på nordsidan. 
Samtidigt eller senare tillbyggdes även ett kapell och vapenhus intill sakristian. Ett vapenhus 
av okänd ålder har även funnits i söder. 
 
År 1718 drabbades kyrkan av en förödande brand, då taket och tornspiran skadades. När taket 
återuppbyggdes fick det säteritakets form, d v s ett tak i två fall med ett lodrätt väggparti 
mellan de två fallen, och den tidigare spånbeklädnaden ersattes med plåt. Idag är det belagt 
med kopparplåt. Mittskeppets kryssvalv ersattes av ett provisoriskt trätak. Tornavslutningen 
förändrades ett flertal gånger efter branden. År 1776 uppförde byggmästaren M O Beurling 
den nuvarande tornhuven efter förebild av det intilliggande rådhuset, som uppförts 1770 efter 
ritningar av arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Under 1770-talet försågs även kyrkan med en ny 
orgel, tillverkad av orgelbyggaren Lars Wahlberg i Kalmar. Wahlberg var utbildad hos den 
kände orgelbyggaren Jonas Wistenius i Linköping och startade egen verksamhet på 1750-
talet. När han kontaktades av Skänninge församling hade han byggt elva orglar, däribland de 
stora verken i Kalmar domkyrka och Fredrikskyrkan i Karlskrona. Orgelverket och till viss 
del fasaden förändrades framför allt vid en ombyggnad 1939 av den danska firman Marcussen 
& Son. Orgeln blev tidigt internationellt känd, inte minst genom de grammofoninspelningar 
av alla Bachs och Buxtehudes orgelverk som gjordes på 1950-talet. 
 
Runt sekelskiftet 1800 revs byggnaderna på norra sidan. Det har tydligen rört sig om tre olika 
rum. Det östra rummet, som sannolikt varit sakristia, var troligen samtida med 
kyrkobyggnaden. De två andras ålder och funktion är oklar. En tolkning är att de 
ursprungligen varit kapell och vapenhus för att under tiden före rivningen fungerat som 
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magasin och förvaringsbodar. Det är troligt att man i samband med detta inredde utrymmet 
under läktarens norra del för en ny sakristia. 
 
Kyrkans interiöra karaktär härstammar i stort sett från de två större ombyggnaderna 1874-76 
och 1927. Vid den förra tillkom de nuvarande gjutjärnsfönstren och mittskeppets provisoriska 
trätak ersattes av nya tegelvalv. Den slutna bänkinredningen i åtta kvarter, ersattes efter tidens 
ideal, av ny öppna bänkar. Predikstolen från 1630-talet försågs med en ny trappa. Altarringen 
fick en utformning i nygotik och altaret försågs med en ny prydnad; en kopia av Thorvaldsens 
Kristusgestalt. Det är oklart vem som var restaureringsarkitekt. Möjligen var det arkitekten 
Adrian Peterson, som 1865 upprättade en uppmätningsritning över kyrkan. Den senare 
renoveringen 1927 ansvarade arkitekt Erik Fant för. Erik Fant (1889-1954) var kontrollant vid 
restaureringen av Vreta Klosterkyrka 1915-17 och kompanjon med den blivande 
riksantikvarien Sigurd Curman. Fant kom senare att utföra ett stort antal restaureringsuppdrag 
för såväl kyrkor som profan bebyggelse i Östergötland, som t ex Linköpings slott och nya 
slottet på Bjärka Säby. Mycket av tilläggen från 1870 års renovering togs bort eller 
förändrades för att återskapa ett, som man då tolkade det, utseende som kyrkan hade på 1700-
talet. Bänkarna gjordes ånyo slutna och fick en för tiden typisk färgsättning med marmorering 
i ljust brunrött med mörkare pilastrar. Altarringens nygotiska fyllningar med utskurna fyrpass 
sattes igen med hela skivor. Altartavlan från 1600-talet försågs med ett nytt listverk och 
återfick sin placering på östra väggen. Fant ritade även bl a armaturer. I kyrkans västra parti 
gjordes en del ändringar, bl a iordninggjordes ett ”kyrkomuseum” på läktarens södra sida. Där 
förvaras bl a delar till ett korskrank, som ursprungligen uppsattes 1651, av trä med målningar 
i fyllningarna förställande apostlar och profeter. I kyrkomuseet förvaras även delar till ett 
skrank som omgärdat det s k Funtkoret, som haft funktionen av ett dopkapell. 
 
De förändringar som har skett under 1900-talets andra hälft som har påverkat kyrkans 
utformning är framför allt ombyggnad av vapenhuset 1964 och inredning av ett väntrum 
under läktaren 1968. På korets nordöstra vägg påträffades i samband med renoveringarna på 
1960-talet delar av kalkmålningar från 1400-talet. 
 
 

Exteriör beskrivning 
Vårfrukyrkan är en treskeppig hallkyrka med rakslutet korparti i öster och indraget torn i 
väster. Kyrkan är uppförd av rött tegel i munkförband med en skråkantad kalkstenssockel. 
Svartglaserat tegel har använts som dekoration i bl a trappstegsfrisen under takfoten samt runt 
fönstren och portarna. Det finns spår efter puts, vit, gul och rosa på bl a strävpelarna samt runt 
fönsteröppningarna. 
Den trappformade östgaveln pryds med blinderingar i form av bl a en ros och ett kors. 
Långhusväggarna avslutas upptill med en putsad blinderingsfris, som har olika utformning på 
södra respektive norra sidorna. På norra låghusmuren finns spår efter rivna tillbyggnader. 
Strävpelare finns på samtliga sidor. De har spår efter puts, en rödfärgad puts är synlig högst 
upp. Taket, som är ett säteritak, är täckt med kopparplåt. 
 
Kyrkans huvudingång är via tornet i väster, men ingångar finns även på södra och norra 
långhusväggen. Portalernas omfattningar är uppbyggda med växelvis glaserade och 
oglaserade formtegel. Ursprungligen har det även funnits en koringång på sydsida. Porten i 
väster har en ålderdomlig utformning med ett skulpturalt överstycke och kan eventuellt 
härstamma från tiden före branden 1718. Dörrarna i norr och söder är även mycket 
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ålderdomliga med äldre beslag och trycken. Fönsteröppningarna är spetsbågiga med masverk 
av cement och tegel samt solbänkar av cement. Fönstren har bågar av gjutjärn.  
Tornets övre delar nås via en trappa i tornets västra strävpelare med ingång söder om 
västportalen. På en skiss, som C G Brunius gjorde vid sitt besök i kyrkan 1849, ser det ut som 
om det även fanns en ingång till trappan från nuvarande vapenhuset. På den västra gaveln 
finns även två dörrar, varav den norra leder ner till en källargång under långhuset och den 
södra är igensatt. 
 

 

Interiör beskrivning 
Kyrkorummet är utformat som en treskeppig hallkyrka med förhöjt mittskepp och kryssvalv 
av tegel. De tre skeppen åtskiljs av fyra par pelare av nästan kvadratisk form. De två främsta, 
de s k korpelarna, skiljer sig från övriga, genom en rikare utformning med rundstavar. En del 
av valven bärs upp av konsolstenar i kalksten med bildframställningar. Golvet är av kalksten 
med ett stort antal gravhällar, bl a en över bildhuggaren Michael Hacke i Skänninge. 
Väggarna och takets kryssvalv är vitputsade. I söder och norr finns gråmålade portar av trä 
med öppningsbara dörrar med beslag av 1600-talskaraktär. Mot vapenhuset i väster finns en 
dubbeldörr med överljusfönster med antikglas i blyspröjs, ritad av Erik Fant vid renoveringen 
1927. Dörren till vapenhuset flankeras på ömse sidor av gråmålade spegeldörrar som leder till 
sakristia respektive förråd. Innanfönster av metall. Bänkinredningen är öppen i två kvarter på 
ett något upphöjt äldre obehandlat trägolv med ingång från såväl sido- som mittgång samt 
skiljeväggar i mitten. Det är 1870-års bänkar, som omgjordes vid renoveringen 1927 med bl a 
speglar av plywood som är marmorerade i brunt. Predikstolen är placerad i norr vid den andra 
pelaren från öster med trappa mellan bänkraderna från norra sidan. Predikstolen är från 1630-
talet, medan trappbarriären tillkom på 1870-talet och färgsättningen 1927. Nummertavlorna är 
rektangulära med snidade ramar målade i blågrönt och rött samt med inbyggda skåp för 
siffrorna. De är placerade på pelarna närmast koret.  
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Läktaren i väster bärs upp av pelare, som är målade i grågrönt. Trappan till läktaren är 
placerad i vapenhuset. Läktaren är omgjord vid flera tillfällen och består av flera avsatser och 
halvtrappor. På läktarens nedre del på södra sidan är ett ”kyrkomuseum” inrättat med b l a 
delar av skrank från 1600-talet. Golvet är belagt med obehandlade brädor och utrymmet 
avskiljes med spaljéväggar. En halvtrappa upp finns ett förrum till orgeln. Golvet är ett äldre 
trägolv med breda lackade brädor. Över sakristian på den norra sidan är golvet upphöjt i 
samma nivå som läktarens mellanparti och försett med ett golv av lackade smala brädor. 
Orgeln når man via två moderna dörrar, insatta på 1960-talet då även läktaren breddades 
något åt söder. De ursprungliga passagerna genom orgeln har kvar originaldörrarna på 
ryggstycket. Det finns även ett övre utrymme för orgelbälgen. Härifrån syns i den västra 
muren en igenmurad spetsbågig öppning. 
 
Koret har samma utformning och ytskikt som långhuset. På norra väggen finns fragment av 
framtagna kalkmålningar. Den äldsta målningen är utförd direkt på tegelväggen. Altaret är 
murat och gråmålat med fronten målad i en gul marmorering. Altartavla är en triptyk målad 
1631 av Johan Werner d:ä. Altarringen är av trä och öppen i mitten. Det är altarringen från 
1870-talets renovering i nygotik som klätts med plywoodskivor vid renoveringen 1927. Den 
är placerad två trappsteg högre än korgolvet med golv av kvadratiska växelvis lagda grå och 
röda kalkstensplattor. På den norra väggen har putsen delvis knackats ner p g a fuktskador och 
där syns spår i murverket efter en igenmurad rundbågig portal samt partier med tegel med 
åsfog. Bland kyrkans övriga inventarier finns två dopfuntar, en medeltida cuppa av gotländsk 
sandsten som försetts med en modern träfot samt en dopfunt tillverkad 1951 av konstnären 
Erik Abrahamsson i Göteborg. 
 
Sakristian, som är belägen i kyrkorummets nordvästra hörn, har ingång från långhusets västra 
del. Golvet är ett lackat äldre trägolv och väggarna är vitputsade. Taket är ett äldre gråmålat 
trätak. Mot den östra väggen finns skåpsinredning, som sannolikt är ritad av Erik Fant 1927 
samt modern liggande textilförvaring. Innanför sakristian, mot söder, finns ett arkivrum. 
 
På motsvarande södra sidan under läktaren finns väntrum och personalutrymmen inrymda. 
Väntrummet iordningställdes av Ture Jangvik 1969. Innanför väntrummet, i kyrkans 
sydvästra hörn finns ett modernt kök och WC. I den västra väggen finns en stickbågig nisch 
med spår efter beslag för en dörr. Under köksutrymmet finns källare och pannrum. 
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Vapenhuset har äldre ett kalkstensgolv med ilagda gravhällar. Väggarna är vitputsade. Vid 
norra väggen finns en uppställd gravhäll, som flyttades till sin nuvarande plats på 1960-talet. I 
söder finns en ny mellanvägg med två dörrar tillkommen vid en ombyggnad 1964 under 
ledning av byggnadsingenjör Ture Jangvik. Dörrarna leder till personalutrymmen respektive 
läktaren. Taket består av ett äldre avlutat och pigmenterat trätak. 
 
Tornet nås via en yttre dörr placerad direkt söder om västingången. Trappan med steg av tegel  
löper i strävpelaren. I tornets första våning finns spår efter äldre stickbågiga öppningar mot 
sidoskeppen och långhuset. Dessa är nu försedda med plåtdörrar. Vindlande 
trätrappskonstruktioner förbinder första och andra våningen. Den andra våningen är indelad i 
olika små utrymmen, som avskiljs av enkla brädväggar. I ett av utrymmena står ett äldre 
urverk, tillverkat av Alb. Rydberg, Norrköping. Västmuren är delvis ommurad runt 
fönsteröppningen. Däröver finns klockvåningen med en klockbockskonstruktion, som 
sannolikt härstammar från 1700-talets ombyggnader av tornet. Tornet har tre klockor.  
 
 
KULTURHISTORISK BEDÖMNING 
Vårfrukyrkan utgör tillsammans med rådhuset och den övriga bebyggelsen runt torget en 
mycket väl sammanhållen bebyggelsestruktur med småstadskaraktär, som även utgör område 
av riksintresse för kulturmiljövården. 
 

Kyrkobyggnaden 
Vårfrukyrkan utgör en mycket välbevarad representant för de stora och påkostade 
stadskyrkorna som uppfördes i de medeltida städerna med bl a inflytande från invandrande 
handelsmän och hantverkare. Kyrkan är en av Östergötlands få medeltida tegelkyrkor och har 
trots ett flertal omändringar och bränder behållit en medeltida höggotisk karaktär avseende 
volym och exteriör utformning med bl a strävpelare, glaserat tegel, friserna och östgavelns 
blinderingar. Takets utformning tillkom efter branden 1718 och tornhuven fick sitt nuvarande 
utseende 1776 efter förebild av Adelcrantz rådhus, som uppfördes 1770. Även ytterportarna 
härstammar sannolikt från 1700-talet och eventuellt kan västporten klarat sig genom branden. 
 
Interiören präglas av kyrkorummets rymd genom de höga valven och de stora spetsbågiga 
fönsteröppningarna. De talrika gravhällarna och begravningsvapnen utgör en ovärderlig källa 
till kunskap om äldre tiders bildvärld och begravningstraditioner. De visar även på 
borgerskapets starka ställning i staden. Den fasta inredningen, som bl a bänkar, predikstol, 
altarring och orgel har tillkommit vid ett flertal olika tillfällen. Den senaste genomgripande 
restaureringen genomfördes 1927 av arkitekt Erik Fant och gav bl a interiörens olika delar en 
sammanhållande färgsättning. Hans tillägg i kyrkan har därigenom stora arkitektur- och 
restaureringshistoriska värden. Wahlbergs orgel från 1772 med tilläggen från 1939 är en av 
landets mest uppmärksammade orglar. Orgeln utgör, enligt orgelkonsulten Axel Unnerbäck, 
en milstolpe i såväl svensk som dansk orgelhistoria. Den räknas allmänt som en av vårt lands 
klangligt bästa större orglar. 
 
Sammanfattning 

• Vårfrukyrkan utgör tillsammans med rådhuset och bebyggelsen vid torget en väl 
sammanhållen småstadsmiljö med mycket stora kulturhistoriska värden.  
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• Kyrkan är ett välbevarat byggnadsverk från medeltiden och utgör som helhet ett 
nationellt kulturarv. Att bevara kyrkobyggnaden i sin nuvarande skepnad med den 
information den bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de 
kulturhistoriska värdena. I stort sett alla delar av kyrkorummets inredning är omistliga 
komponenter i kyrkans nuvarande helhetsgestaltning.  

 
• Orgeln som helhet har ett stort kulturhistoriskt, orgelhistoriskt och musikaliskt värde. 
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HÄNDELSELISTA 
Förteckningen gör inga anspråk på att vara komplett. Den bygger enbart på nedan redovisade 
källor och kan i framtiden komma att revideras. 
 
 
1275-1324 Nybyggnad – kyrka av tegel; treskeppig hallkyrka, torn, sakristian. (BR) 
 
Ca 1300 Specifika inventarier – cuppa av gotländsk sandsten till dopfunten, foten av trä 

tillkom på 1900-talet. (BR) 
 
1306 Invigning. (KB) 
 
1400-1450 Arkitekturbunden utsmyckning – kalkmålningar i koret, frilades 1968. (ÖLM) 
 
1440 Brand – oklara skador. (TJ) 
 
1466 Brand – tornspiran skadades. (TJ) 
 
1468 Specifika inventarier – storklockan gjuten av okänd mästare, omgjuten 1718, 

1741 och 1901. (ATA, SV) 
 
1600-1699 Ändring – ombyggnad, mittskeppets östfönster förändrades. (ÅN) 
 
1613 Reparation – Kyrkan reparerades ut- och invändigt. (ÅN) 
1613 Ändring - arkitekturbunden utsmyckning – kalkmålningarna från 1400-talet 

överkalkades med vit färg. (EF) 
 
1615 Specifika inventarier – mellanklockan gjuten, omgjuten 1743. (SV) 
 
1620 Specifika inventarier – korskrank till det sk Funtkoret. Senare återanvänt till 

väggar i ett lusthus. Nu i kyrkans museum. (EF) 
 
1630-1639 Fast inredning – predikstol, målades första gången 1661, den nuvarande trappan 

tillkom 1874-76, ommålad1874 och 1927. Den äldre barriären är bevarad i 
kyrkans museum. (BR) 

 
1630-1654 Fast inredning – orgel byggd av borgmästaren Per Jönsson, Skänninge, ersattes 

av en ny orgel 1768-72. (AU, ÅN) 
 
1631 Ändring – ombyggnad, interiört och exteriört, eventuellt ny tornspira. (TJ) 
 
1631 Specifika inventarier – Altartavla, målad 1631 av Per Brahe d:y hovmålare 

Johan Werner d:ä, och består av en något förenklad kopia av Marten van 
Heemskerks stora altartavla från omkring 1540 i Linköpings domkyrka. 
Altartavlan kröns av en skulpturgrupp, som troligen tillkom något senare under 
1600-talet. (BR) 
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1651 Specifika inventarier – korskrank med målningar föreställande bl a apostlarna i 
fyllningarna. Bekostat av kornetten Lars Nordenwähr. Två delar finns bevarade i 
kyrkans museum. (EF) 

 
1704 Åsknedslag – en av tornets fialer skadades. (TJ) 
 
1718 Brand - kyrkans tak förstördes, tornspiran skadades, valven i de två mittravéerna 

störtade in, de övriga togs ned för säkerhets skull. (TJ) 
 
1718 Ändring – specifika inventarier – storklockan från 1468 åter gjuten, senare 

omgjuten 1741 och 1901. (ATA) 
 
1718-1720 Ändring – ombyggnad, ny takstol, sannolikt hastigt tillkommen efter branden, 

över kyrkans långhus, den äldre takformen med ett sadeltak ändrades till ett s k 
säteritak, den tidigare spånbeklädnaden ersattes av plåt. Frisen under takfoten 
putsades och målades gul. Nytt provisoriskt trätunnvalv i mittskeppet. 
Kyrkorummet vitkalkades. Byggmästare L Höfvelin. (TJ, BR. EF, JE) 

 
1721 Specifika inventarier – lillklockan skänktes av inspektorn Erik Sohlberg vid 

Falu koppargruva.(SV) 
 
1726 Ändring – ombyggnad av den skadade tornspiran. Byggmästare L Höfvelin. (TJ, 

BR) 
 
1736-1738 Ändring – ombyggnad, interiör, det brandskadade mittskeppet försågs med ett 

plant trätak eller ett trätunnvalv. Byggmästare G Månsson. (TJ, BR, EF) 
 
1737 Ändring – ombyggnad, exteriör, tornhuven ombyggdes. (ATA) 
 
1740 Ändring – arkitekturbunden utsmyckning, målningar i koret och under taket 

samt på sakristieväggen övermålades med vit färg. (ÅN) 
 
1741 Ändring – specifika inventarier, storklockan från 1468 omgjuten av M Hultman, 

Norrköping, tidigare omgjuten 1718, senare omgjuten 1901. (ATA) 
 
1743 Specifika inventarier – mellanklockan från 1615 omgjuten. (SV) 
 
1768-1772 Fast inredning – orgeln från 1630 ersattes av en ny orgel byggd av 

orgelbyggaren Lars Wahlberg och hans kompanjon Anders Wollander, 
ombyggd 1876 och 1939. (AU) 

 
1775-1825 Ändring – ombyggnad, exteriör, utbyggnaderna på kyrkans nordsida 

innehållande sakristia, kapell samt ett vapenhus revs. Strävpelarna ommurades. 
(JE) 

 
1776 Ändring – ombyggnad, exteriör, tornets huv fick sitt nuvarande utseende efter 

förebild av av Adelcrantz rådhus från 1770. Byggmästare M O Beurling. (TJ, 
ÖLM) 

 



 15

1849 Professorn och arkitekten C G Brunius besökte kyrkan, skisser finns bevarade. 
 (ATA) 
 
1865 Uppmätningsritning av arkitekt Adrian Peterson. (EF) 
 
1874-1876 Ändring - ombyggnad, exteriör, taket försågs med ny plåtbeklädnad, som 

sannolikt fanns kvar till 1971, nygjutna fönsterbågar, ommurning och putsning 
av fönsterposterna.  Korets östfönster förlängdes. Putsning av strävpelarna och 
sannolikt omgjordes tegelfogarna. En runsten påträffades som tröskelsten vid 
norra porten, den står nu uppställd norr om kyrkan.(TJ, ÖC 1926-02-26, EF, JE, 
SV) 

1874-1876 Restaurering, interiör, trätaket i mittskeppet ersattes av tegelvalv, murytorna 
slätputsades, 1700-talets fasta bänkinredning i åtta kvarter ersattes av öppna 
bänkar i ekådring, golvet under de två nya bänkvarteren nylades. Gravstenarna 
omplacerades. Sidogångarna flyttades ut intill väggarna. Predikstolen försågs 
med en ny trappa, ny altarring och altarprydnad; en kopia av Thorvaldsens 
Kristus. (Det uppges två olika datum, även 1897). Ny dörr mellan långhus och 
vapenhus. (BR, ÖC 1946-02-19. EF) 

 
1876 Ändring - fast inredning – orgeln från 1772 upprustades av Sven och Erik 

Nordström, senare ombyggd 1939. (AU) 
 
1878 Ändring – ombyggnad, exteriör, den sydöstra ingången igenmurades och 

ersattes av ett nytt fönster, som fick samma utformning som övriga. (EF) 
 
1878 Teknisk installation – kaminer, två stycken i koret. (ÖC 1926-02-26, ATA) 
 
1897 Specifika inventarier – det enkla träkors som var placerat på altaret ersattes av 

en kopia av Thovaldsens Kristus. (Det uppges två olika datum, även 1874-
1876.) (ÖC 1965-05-25) 

 
1901 Ändring – specifika inventarier, storklockan från 1468 omgjuten av Joh A 

Beckman & Co, Stockholm, tidigare omgjuten 1718 och1741. (ATA) 
 
1918 Teknisk installation – elektriskt ljus. (Östgöta Bladet 1918-12-14) 
 
1925 Teknisk installation – kaminerna ersattes av en anläggning för lågtrycksånga, 

pannrum i källare under kyrkans sydvästra hörn. (ÖC 1925-04-29) 
1925 Ändring – ombyggnad, interiör, nytt bjälklag över bränslerummet i sydvästra 

hörnet och ett nytt utrymme för kyrkomuseum däröver. (EF) 
 
1927 Restaurering, interiör, murytorna rengjordes och omkalkades, bänkinredningen 

omgjordes med nya dörrar, pärlspåntade brädor på ryggstyckena doldes av 
plywood, bänkdörrarna marmorerads i ljust brunrött med mörkare pilastrar och 
deras inre i en ljus grågrön ton (ÖC 1927-11-23) altartavlan från 1600-talet 
återuppsattes, altarring öppnades och de genombrutna fyllningarna täcktes, 
strävade efter att återställa interiören i dess 1700-talsskick. Rum för 
”kyrkomuseum” vid läktaren. Dopfunten från 1300-talet försågs med ny träfot. 
Brandsäkert arkiv mellan vapenhus och sakristia. Dörren från 1875 mellan 
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långhus och vapenhus ersattes med en ny. Arkitekt Erik Fant, Stockholm. (BR, 
EF) 

 
1928 Förslag till exteriör restaurering. Arkitekt Erik Fant, Stockholm. Ej utfört. 

(ATA) 
 
1929 Teknisk installation – nya tornur, lodverk i tornkammaren. Urfabr Alb Rydberg, 

Åby, ersattes med nytt 1978. (Östg. Bladet 1929-04-16, ÖC 1978-04-28) 
 
1937 Teknisk installation – förslag till värmeledning. (ÖLM) 
 
1939 Ändring - fast inredning, nytt orgelverk byggt av Marcussen & Son, Aabenraa i 

Danmark, ersatte delvis orgelverket från 1772. Fasaden byggdes om, 
sidopartierna togs bort, de ursprungliga genomgångarna sattes igen och nya 
passager togs upp vid sidan om orgeln. (AU) 

 
1951 Specifika inventarier, dopfunt av röd Borghamns-kalksten av Erik 

Abrahamsson, Göteborg. (KB) 
 
1955 Amerikansk grammofoninspelning av orgelmusik. (ATA) 
 
1960 Marken runt kyrkan iordningställdes efter förslag från länsarkitektkontoret i 

Linköping. Kyrkogården sänktes ca 0.5 m. (ÖLM) 
 
1960-1961 Restaurering, exteriört av kyrkans östgavel, utbyte av söndervittrat tegel, 

syretvättning av hela gaveln och reparation av fogar. (ÖLM, ÖC 1961-05-30) 
 
1964 Ändring – ombyggnad, renovering av vapenhusets interiör, putsning, målning 

samt ny trävägg i vapenhusets södra del. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, 
Linköping. (ÖLM) 

 
1965 Vård/underhåll, exteriör, takplåten ommålad i grön färg för att efterlikna ärgad 

koppar, stödpelarna omtäckta med kopparplåt. (ATA) 
 
1968 Ändring – arkitekturbunden utsmyckning, friläggning av 1400-talsmålningarna i 

koret. Konservator Bengtsson. (ÖLM) 
1968 Teknisk installation – ny värmeanläggning och luftbefuktningsanläggning. (TJ, 

ÖC 1969-06-04, ATA) 
 
1968-1969  Ändring – ombyggnad, exteriör, ombyggnad av tornets takhuv, äldre plåten 

ersattes av kopparplåt, viss ommurning av masverket vid fönstren. Ingenjör Ture 
Jangvik, K-konsult, Linköping. (TJ, ÖC 1968-10-31) 

1968-1969 Renovering, interiör, omkalkning av interiören, nya innanfönster. Ett f d 
förrådsrum gjordes om väntrum mm. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, 
Linköping.(ÖLM) 

1968-1969 Vård/underhåll, interiör, samtliga gravhällar i kyrkan sågs över och lagades där 
det var nödvändigt. R S Wibeck. (ÖLM) 

 
1971 Vård/underhåll, exteriör, omläggning av takets järnplåt mot kopparplåt, ny 

yttertakspanel. (ÖLM) 
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1978 Ändring - teknisk installation – elektriskt tornur ersatte lodverk från 1929. Ö C 

1978-04-28 
 
1983 Arkeologisk schaktkontroll med anledning av nytt VA-system. På södra sidan 

återfanns grunderna efter vapenhuset, som troligen revs på 1700-talet. På norra 
sidan grunderna efter sakristia mm. (ÖLM) 

 
1985 Förslag till anslutning till fjärrvärmeanläggningen. (ÖC 1985-09-17) 
 
1987 Specifika inventarier – förslag till ny liggande textilförvaring i sakristian. 

(ÖLM) 
 
1987 Ändring – ombyggnad, förslag till omläggning av gravhällarna i kyrkans 

mittgång. (ÖLM) 
 
1989 Vård/underhåll, exteriör. En del frostsprängda tegelstenar ersattes av nytt 

handslaget tegel från Danmark. (ÖC 1989-07-15 ) 
 
1992-1993 Ändring – ombyggnad, exteriör, omläggning av kopparplåten från 1971 på 

långhustaket, förstärkning av takstolskonstruktionen, utbyte av ett större antal 
rötskadade högben, delvis ny underlagspanel, foglagningar samt byte av vissa 
stenar på tornet, den gamla träpanelen på de lodräta partierna mellan takfallen 
frilades och målades, översyn av brandskydd mm Ingenjör Ture Jangvik, K-
Konsult, Linköping. (ÖLM) 

 
1993 Specifika inventarier – förslag till digitalorgel till koret. (ÖLM) 
 
1997 Beslut om tillstånd att renovera orgeln. (ATA) 
 
2004-2005 Ändring – ombyggnad, interiört, de bakre bänkraderna borttogs och golvet 

ilagades med kalksten. Flyttning av tre gravhällar från mittgången till södra 
sidogången. Foglagning och justering av gravhällar i mittgång och kor. (ÖLM) 

 
2004-2005 Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnaden och kyrkomiljön, utförd av 

Östergötlands länsmuseum på uppdrag av Linköpings stift. 
 
  
 

Förkortningar 
ATA - Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet 
AU – Unnerbäck, Axel, Skänningeorgelns historia, bilaga till Principprogram för restaurering  
av orgeln i Vårfrukyrkan, 2003-10-21. 
BR – Bebyggelseregistret - kulturhistorisk bebyggelseinformation, Riksantikvarieämbetet;  
www.bebyggelseregistret.raa.se 
EF - Fant, Erik, Vårfrukyrkan. Ingår i Skänninge stads historia, red. Adolf Schück. Linköping  
1929. 
JE – Anteckningar av antikvarie Jan Eriksson i ÖLM:s arkiv. 
K – Kyrkan. 
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KB – Kyrkobeskrivning, 1961. 
SV – Skänninge Vårfrukyrka, folder tryckt 1978. 
TJ – Sammanställning av Ture Jangvik 1971 i ÖLM:s arkiv. 
ÅN - Nisbeth, Åke, Vårfrukyrkan i Skänninge, byggnadshistoria. Ingår i Skänninge stads  
historia, red Anders Lindahl, Linköping 1970. 
ÖC – Östgöta Correspondenten. 
ÖLM – Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. 
 
 
 



 19

 
BEFINTLIGA SKYDDSFORMER 
Kyrkan och kyrkotomten är skyddade enligt Lagen om kulturminnen 4 kap. 
Kulturmiljön ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården, Skänninge [E16]. 
Skänninge, K 38, är utvärderad som kulturhistorisk värdefull miljö i kulturminnesprogrammet 
för Östergötland, utgivet av länsstyrelsen i Östergötlands län 1983. 
 
 
KÄLLOR 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet 
Bebyggelseregistret - kulturhistorisk bebyggelseinformation, Riksantikvarieämbetet; 
www.bebyggelseregistret.raa.se 
Fant, Erik, Vårfrukyrkan. Ingår i Skänninge stads historia, red. Adolf Schück. Linköping 
1929. 
Nisbeth, Åke, Vårfrukyrkan i Skänninge, byggnadshistoria. Ingår i Skänninge stads historia, 
red Anders Lindahl, Linköping 1970. 
Ridderstad, Anton, Historiskt, Geografiskt och Statistiskt lexikon öfver Östergötland, M-Ö, 
Norrköping 1877. 
Sveriges bebyggelse, landsbygden, Östergötlands län, del II, Uddevalla 1947. 
Unnerbäck, Axel, Orgelinventarium. Bevarade klassiska kyrkorglar i Sverige.  
Helsingborg 1988. 
Östergötland, landskapets kyrkor. Red. Ingrid Sjöström och Marian Ullén.  
Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria.     
Riksantikvarieämbetet 2004. 
Östergötlands läns kalender 1872. 
Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv 
 

Övriga inventeringar 
Byggnadsinventering i Mjölby kommun, utförd av Mjölby kommun i samarbete med 
Östergötlands länsmuseum 1984. 
Sedan 2002 pågående inventering av kyrkogårdar/begravningsplatser i Östergötlands län, 
utförs av Östergötlands länsmuseum. 
 

Kartor 
Häradsekonomisk karta 1868-1877, Orlunda 
Ekonomisk karta, 1948 och 1982, blad 8F 4b Skänninge 
 
 
 
 


