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Upptäck Linköping till fots
– Gå en spännande stadsvandring med inslag av blodbad, 
kanaler och slussar

Linköping är från början en gammal medeltids-
stad som alltid varit ett förvaltningscentrum 
för bygden, Det finns fortfarande delar av det 
medeltida gatunätet bevarat runt Stora Torget, 
Tanneforsgatan, S:t Korsgatan och Ågatan.

         

         S:t Lars kyrka
S:t Lars kyrka är en kyrkobyggnad uppförd i sten 
i centrala Linköping. Det kan mycket väl vara 
Linköpings äldsta kyrka. Kyrkan har genom-
gått ett antal renoveringar, den senaste under 
1950-talet och är även för närvarande stängt på 
grund av renovering. 

         Stora Torget/Folke Filbyter &  
Folkungabrunnen
Detta torg har genom alla tider varit en naturlig 
mötesplats och det var här som de fem rådsher-
rarna avrättades genom halshuggning, som en 
följd av slaget vid Stångebro 1598 - Linköpings 
blodbad. 

Folkungabrunnen: Staty från 1927 av Carl Milles. 
Statyn baserar sig på Werner von Heidenstams 
bok Folkungaträdet, där legenden säger att 
Folke Filbyter ska vara stamfader till Bjälboät-
ten, även kallad Folkungaätten. Fontänen är i 
svart granit med Folke Filbyter som centralfigur. 
Bassängkanterna är smyckade med reliefer 
hämtade ur Östergötlands och Bjälboättens 
historia.

         Linköpings Domkyrka
Linköpings Domkyrka är, näst efter Uppsala 
domkyrka, Sveriges största och bäst bevarade 
medeltida kyrkobyggnad. Den första stenkyrkan, 
en romansk basilika, började byggas på 1120-ta-
let och stod färdig till kyrkomötet 1153. På 
platsen för stenkyrkan fanns troligen en tidigare 
träkyrka och utgrävningar har klarlagt att det här 
funnits kristna gravar från 1000-talet. Kyrkan 
har sedan byggts till under flera hundra år och 
stod färdig ca 1500, då med separat klocktorn.

         Östergötlands museum
Östergötlands museum är ett av landets äldsta 
och största länsmuseer. Det är byggt i funkisstil 

och invigdes 1939 och sedan dess har den byg-
gts ut och renoverats. Byggnaden förklarades 
1985 som byggnadsminne. Förutom visningar 
och utställningar har museet hand om byg-
gnadsvård, arkeologi, konservering samt eget 
bokförlag. Årets utställning är Mat, myter och 
middagsbord.

        Linköpings slott samt Slotts- och 
Domkyrkomuseum
Slottet byggdes ursprungligen som en 
biskopsgård åt Biskop Gisle i början av 1100- 
talet. Efter en varierad historisk användning, 
såsom kungligt renässansslott och fängelse, 
(här satt bl. a de till döden dömda rådsherrarna i 
avvaktan på avrättning 1600) blev slottet under 
slutet av 1700- talet landshövdingens residens. 
Än i dag bor landshövdingen här, för närvarande 
en kvinna vid namn Elisabeth Nilsson, som 
tillträdde sin tjänst 2010. År 2000 invigdes 
Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum i 
Norra flygeln.



visitlinkoping.se

6

7

8

9

M
IN

IG
U

ID
E

 20
17  

9

TIPS PÅ FLER SEVÄRDHETER

När du är vid stadshuset, besök Krogen 
Amerika om du gillar konst. Huset som är ett 
av Linköpings äldsta uppfördes i början av 
1700-talet och ligger på Läroverksgatan 5.

Hunnebergsgatan - en gammal medeltida 
gata som är en del av Linköpings kulturstråk 
och visar några av stadens mest intressanta 
gårdsmiljöer från slutet av 1700-talet och 
början av 1800-talet.

Passagen Konsthall - Konsthallen vid Stora 
Torget arrangerar sju utställningar per år 
med inriktning på samtidskonstens alla 
olika uttrycksformer. 

För mer info om Linköpings historia: 

www.linkopingshistoria.se

DIGITALA STADSVANDRINGAR
Välkommen att upptäcka centrala Linköping tillsammans med 
Sofia Helin, Marie Göranzon, Gunnar Elfström eller Peter Harry-
son. Med din egen mobiltelefon som verktyg, har du möjlighet 
att när det passar dig bäst följa med någon av våra guider på en 
spännande rundtur. Välj bland 4 vandringar:

• Medeltidsvandringen
• Konstrundan
• Arkitektrundan
• Från bränd bondby till modern stad
 

Vandringarna tar ca 60 –90 minuter och startar vid Östergöt-
lands museum. I mobilguiden finns filmer, kartor och en lista 
med besökspunkter.  Du får tillgång till vandringarna genom 
qr-koden nedan eller via webbadressen: 

ostergotlandsmuseum.se/qrpages/229

ARKITEKTURPROMENAD 
I LINKÖPINGS STADSKÄRNA
Linköping är en fantastiskt vacker stad med spännande arlitektur, platser och byggnader. 
Med den här digitala guidningen hoppas vi att du ska inspireras och upptäcka staden med nya ögon. 

Vi har valt att dela med oss av 54 särskilt utvalda objekt i stadskärnan, som alla har en spännande och 
tidstypisk arkitektur eller på något sätt är särskilt intressanta. Vi kan stolta bekräfta att Linköping 
omsorgsfullt lyckats bevara det gamla och samtidigt utvecklat och kompletterat med det nya moderna.

Hämta din broschyr på Linköping Tourist Center.

Vi har mycket mer 
att erbjuda, kika in på 

visitlinkoping.se         Stadshus
Stadshuset uppfördes 1864 som skolhus för 
Linköpings Högre Elementarläroverk, som vuxit 
ur sina lokaler. Huset i nygotisk stil var skola 
fram till 1915. År 1921 kunde det nyrenoverade 
stadshuset invigas i lokalerna. Här inryms idag 
kommunpolitikers tjänsterum och här finns kom-
munens centrala administration.

         Gamla Storgatan
Gamla Storgatan finns i dag bevarad som en kort 
kullerstensbelagd sträckning mellan Läroverks-
gatan och Apotekaregatan. Denna gata var på 
medeltiden huvudstråk mellan biskopsborgen 
- slottet och torget. Det var alltså nerför denna 
gata som de dödsdömda riksråden vandrade 
till avrättningen på torget år 1600 (Linköpings 
blodbad). Den nuvarande Storgatan anlades vid 
mitten av 1600-talet.

        Kinda Kanal/Stångån 
Kinda kanal stod klar 1871. Kanalen sträcker sig 
dryga 80 km från sjön Åsunden i söder till Roxen 
i norr. Kanalen består av 15 slussar. Linköpings 

hamn var en betydande insjöhamn med stapel-
rättigheter under 1800-talets senare del och en 
stor mängd industrier växte upp utmed ån. 1948 
slutade all godstrafik. En kanalpromenad finns 
utmed åns båda sidor. Kanalen är i dag en ren  
turistattraktion och trafikeras av passagerar-
båten M/S Kind med kortare och längre turer.

         Stångebro (förlängningen av Storgatan 
över ån) 
Slaget vid Stångebro 1598 skulle kunna kallas 
“avsättningskriget mot Sigismund” eftersom 
hela kriget gick ut på att få honom avsatt från 
den svenska tronen och det var Sveriges sista in-
bördeskrig. Kung Sigismunds farbror, hertig Karl 
(senare Karl IX och yngsta son till Gustav Vasa) 
ville inte se sin brorson på den svenska tronen. 
Detta kunde bero på att Sigismund var katolik 
och Sverige var på väg att bli ett protestantiskt 
land - men säkert också på att hertig Karl ville ta 
över den svenska tronen själv. Detta var upptak-
ten till Linköpings Blodbad 1600. 


