
 

Nästa Lorinträff kommer att hållas i Skänninge. 
När går dock inte att bestämma. I avvaktan gör 

vi redan nu en rundvandring med Olle Lorin i de 

centrala delarna av staden, som gömmer så 

många minnen från forna dagar.  

Gömmer är faktiskt rätta uttrycket. Det är nämli-

gen så att  det mesta av kyrkor, kloster och flera 

andra institutioner som fanns där under medelti-

den nu är dolda under jord. 

Kvar i dag är bara Vårfrukyrkan, ruiner av S:ta 

Ingrids kloster och lämningar av kapellet som 
fanns intill spetälskesjukhuset, Sveriges äldsta. 

Båda institutionerna är belägna  i utkanten av 

staden. 

För ett tiotal år sedan gjordes emellertid arkeolo-
giska undersökningar på platsen  för  dominika-

nerklostret, som anlades 1237. Anledningen var 

att  trafikverket skulle anlägga ett nytt järnvägs-
spår vid sidan av det redan befintliga från 1873. 

Då kostade man inte på några undersökningar, 

utan bröt sig helt brutalt genom delar av kloster-

kyrkan med alla dess gravar och en del övriga 

byggnader. 

Så mycket mer noggrann var man emellertid vid 

den senare undersökningen som pågick i flera år. 
Därvid uppdagades stora delar av klosteranlägg-

ningens olika byggnader. Ett par sinnrika värme-

anläggningar grävdes ut, vilka tydde på att brö-

derna omgavs med en viss bekvämlighet.  

Det var många av de mer eller mindre välbesutt-

na  i bygderna runtomkring som valde att låta 

begrava sig i klostret, och ofta donerades större 
eller mindre gårdar till klostret. Inte mindre än 
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omkring 300 gravar undersöktes i samman-

hanget. 

En av klostrets mer legendariska personligheter 

var den vittre lektorn Petrus de Dacia, som emel-

lertid var mest känd för sina ansträngningar att 
försöka få den ofta stigmatiserade Kristina av 

Stommeln  till S:ta Ingrids kloster. Detta miss-

lyckades dock.  Hans många brev till henne från 
Skänninge  är välkända , och han har genom des-

sa fått epitetet ”Sveriges förste författare”. 

 Vid  utgrävningarna kunde också konstateras att 

det faktiskt hade funnits en begravningsplats där 
redan på 1100-talet och säkerligen också en kyr-

ka. En av de begravda  hade fått med sig flera 

hundra mynt från 1100-talet. Till yttermera visso  
fann man  kraftiga grunder till en byggnad, som 

arkeologerna tror  burit upp ett palatsliknande 

hus, kanske med ett torn. Man gissar att det var 

biskopen i Linköping som haft en gård här, vil-
ken han senare överlät till dominikanerna. Förut 

har gjorts gällande att det var Biskopsberga  som 
ägdes av biskopen. Kanske han hade besittnings-

rätt till bägge gårdarna? Det var påven Alexan-

der som 1178 utfärdade ett skyddsbrev för Lin-

köpingsbiskopens gård ”invid Skänninge”. 

Man tror att biskopen sedan etablerade sig på en 

holme strax intill, där han  lät uppföra en för-

svarsanläggning i form av en tegelkastal. Arkeo-

logerna fann grunderna till denna och en under-
sökning med s k georader visade att det också 

torde ha funnits ett flertal träbyggnader på den av  

Skenaån omflutna kullen, och där jag som barn 

ofta vistades. 

Redan 1984 hade jag i Östgöta Correspondenten  

skrivit om de  brev  från 1200-talet som bl a  

nämner ”Biskopsholmen”. Jag framförde då ock-
så teorin att det var fråga om just 

”Dyhagskullen”, som vi kallade denna terräng-

formation.  Jag fick alltså rätt i mina förmodan-
den, som jag skrev om i min bok, ”Mitt svunna 

Skänninge” och som finns att köpa på Turistby-

rån i staden. 

Om jag får fortsätta att ”skryta” besannades ock-
så vad jag hävdade redan  1952 beträffande Vår-

frukyrkan. Jag iakttog nämligen vid en lednings-

grävning på södra sidan att det låg en grav rakt 
under grundmuren. Min slutsats blev att det mås-

te ha funnits en äldre kyrkogård där innan nuva-

rande kyrkan uppfördes omkring 1300. Det var 
inte många som trodde på mig, och någon veten-

skaplig undersökning gjordes inte då. 

En sådan företogs emellertid hösten 2017 då  

dräneringsarbeten utfördes. Därvid påträffades  
grundmurar av kalksten, vilka delvis återanvänts. 

Detta bevisade att där hade funnits en äldre kyr-

ka på platsen. Arkeologerna tror att det varit en 
korskyrka liknande  Roxlösa eller Örberga, vilka 

båda är byggda på 1100-talet. 

 Inte nog med det.  Man påträffade också ett 
fragment till en ”tidigkristen gravkista” med ru-

Under dessa med runor och ornament försedda kalk-

stenshällar hade en tydligen framstående familj be-

gravts på 1000-talet vid S:t Martins kyrka. Hällarna 

kan nu ses på rådhusmuseet. 

Min barndoms lekplats 

visade sig ha hyst en 

borgkastal från 1200-

talet. 
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nor och ornament, vilket bevisar att det 
ännu tidigare, på 1000-talet, funnits en s k 

stavkyrka där. 

Det märkliga är att denna minsann inte var 

ensam i staden. På platsen för S:ta Ingrids 
kloster hade nämligen  tidigare legat S:t 

Martins kyrka, och vid utgrävningar, senast 

1939, påträffades  ett flertal delar till förut 
nämnda gravkistor från 1000-talet. För-

nämst bland dessa var  en stormannagrav, 

över vilken låg två runristade  och med or-
namentik försedda kalkstenshällar. I graven 

låg skelett efter  fem personer, varav tre är 

namngivna. 

Ett äkta par har jordats sist. Gripande är 
skildringen av utgrävaren,  Berit Wallen-

berg. Hon skriver i sin rapport att paret hål-

lit så hårt i varandras händer i dödsögon-
blicken  att man efteråt inte kunnat skilja 

dem åt. Paret har inte fått någon häll lagd 

över sig, eller så har den försvunnit. 

De flesta hus i Skänninge var förstås ganska 

små och uppförda av trä. Man har emeller-

tid inte så långt från kyrkan  påträffat en 

kraftig stengrund med 2 m tjocka grundmu-
rar och 1,5  m tjocka väggar i ett hus,  som 

man räknar med har  varit uppfört i flera 

våningar. Dess närhet till kyrkan gör att 
man tror att det kan röra sig om en s k Bos-

gård, troligen en kunglig förvaltningsgård. 

Inget var synligt ovan jord, men man tror att 

murarna går in under den nuvarande affärs-
fastigheten. Bosgården  i Skänninge omta-

las i olika handlingar från 1500-1600-talen. 

Allhelgonakyrkan låg inte långt från Stora torget. 
Undersökningar av denna gjordes 1959 och 

1961. Också här påträffades många fragment till 

tidigkristna gravmonument. Även där hade alltså 
byggts en stavkyrka på 1000-talet, tydligen på 

platsen för en hednisk gravhög. Därefter uppför-

des en kalkstenskyrka, som byggdes ut i flera 

omgångar, så att den blev en av de största lands-
bygdskyrkorna i Östergötland. Nu kan man bara 

se kalkstensplattor som markerar kyrkans ut-

sträckning. 

Intressant är också att staden under något skede 

har varit omsluten av en jordvall och ett  vatten-

fyllt dike, vardera flera meter breda. 

Man får heller inte glömma att Skänninge varit 

platsen för ett flertal viktiga riksmöten. Det mest 

kända av dem var "Skänninge möte” 1248, då 

den unga svenska kyrkan knöts fastare till Rom. 
Det mest kända beslutet var förstås att prästerna 

inte längre skulle få vara gifta.  

Den märkliga figuren på torget framför rådhuset 
vittnar om den tid då Skänninge hade rika han-

delsförbindelser med  den tyska hansan med dess 

inflytande under 1200-1300-talen. Olaus Magnus 

berättar om att det under forna tider på torget 
stått en figur, kallad ”Ture lång”. Han har också 

återgett en minnesbild av denna i sitt bokverk 

Den skulle ha haft funktionen som ett  justitiebe-
läte, inspirerat efter en del tyska förebilder. Vid 

dess fot brukade också missdådare straffas. 

Denna bildstod är inte gammal. Det var intresse-
föreningen ”Skänningeligan” som av någon pro-

test mot ”storebror” Mjölby lät skapa denna sär-

präglade figur 1989.  På många håll i Tyskland 

finns liknande figurer. 

Skänninge har alltså, trots sina nuvarande blyg-

samma dimensioner ett förflutet som nästan kan 

mäta sig med Sigtuna. Informationerna om dess 

historia  borde dock vara bättre. 

OLLE LORIN 

Kyrkan, rådhuset och ”Ture Lång” dominerar stadsbilden. 
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Tragiskt öde för 

Lorinättling 

Det finns som bekant en del Lorin-ättlingar som 
på ett eller annat sätt ”sticker ut”. Ett sådant öde 

gäller t ex  E241, teaterdirektören Carl Johan 

Ludvig Zetterholm, född 14/2 1818 i Linköping.  
Han var son till Fredrika Charlotta Lorin (E24) i 

hennes gifte med garveriåldersmannen Johan 

Zetterholm, Linköping.  

Enligt uppgifter i Wikipedia  studerade han på 

Stockholms gymnasium, men tog 1839 anställ-
ning som skådespelare vid Ulrik Torslows säll-

skap i Kirsteinska huset. 1842 anställdes han vid 

Anders Lindebergs  Mindre teatern. År 1854 tog 
han anställning vid Johan Willehad Wesselius 

sällskap vid Södra teatern på Mosebacke, Vid 

Wesselius bortgång 1855 övertog han ledningen 

och gifte sig med änkan. 

1857 brann teatern upp men återuppfördes. Zet-
terholm var sedan teaterchef 1859-1873. Han 

förestod dessutom Djurgårdsteatern. 

För att minska konkurrensen slog han sig hösten 

1871 samman med Ludvig Josephson och Ernst 
Wallmark om ett övertagande av Ladugårds-

landsteatern. Det gick emellertid inte så bra. 

Truppens konstnärliga nivå blev lidande liksom 

företagets ekonomi. 

Zetterholm blev tydligen desperat när han ansåg 
sig inte kunna betala skådespelarna full månads-

lön. Det slutade så drastiskt att han ändade sitt 

liv med ett revolverskott. 

Det visade sig dock sedan efter sterbhusutred-
ningen att vara helt förhastat. Företaget hade 

nämligen ett betydande överskott. 

Hans Lorin har lyckats spåra ättlingar till Carl 

Johan Ludvig Zetterholms  i äktenskapet med 

Charlotta Emerentia Wesselius. 

De hade följande barn: 

Carl Ludvig Oliver, född 1858-01-27. 

Carl Albert Ferdinand , född 1859-03-14. 

Carl Viktor Emanuel, född 1860-04-12. 

Carl Erik Isidor, född 1864-08-12. Samtliga 

skrivna i Hovförsamlingen. 

Det troliga är väl att något av dem  hade barn. 

Den som dock har försökt sig på att släktforska i 
Stockholmsförsamlingar vet att det är en mycket 

svår uppgift. 

Kanske dock att Hans så småningom lyckas att i 
varje fall finna någon som kan införlivas i den 

Lorinska släktförteckningen. 

OLLE LORIN 

Här poserar teaterdirektören Ludvig Zetterholm 

för fotografen 1862. 
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