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Vägbeskrivningar och mera information 
hittar du på ostergotlandsmuseum.se  
och #gömdaglömda platser i Östergötland 
på Facebook. 

VI SES I LANDSKAPET!

Onsdag 24/6 Kl 18:00 
Vidingsjö  
Mellan stadens bostadskvarter finns natur- 
och kulturområden av skiftande slag. Vi tar 
en titt på järnåldern in på knuten i kvarteret 
Vidingsjö i Linköping. 

Måndag 29/6 Kl 18:00  
Gumhem  
Vi besöker det vackra och spännande gravfältet 
på Jätteudden vid Åsundens strand. På ryggen av 
höjden finns en praktfull skeppssättning med 24 
resta stenar.

JULI

Onsdag 8/7 Kl 18:00 
Löfstad slott, ”De osaliga kvinnorna” 
Vi får höra berättelsen om ”De osaliga kvinnorna” 
på Löfstad slott. En guidning om sägner och sanningar 
och en inblick i vad arkiven har att berätta. 
Pris: 70 kr

Onsdag 15/7 Kl 18:00 
Stegelkärret  
Stegling och rådbråkning är förmodligen ett av de 
mörkaste straff som funnits. I Kvillinge på norra 
sidan av Bråviken finns en plats där detta kom till 
praktisk tillämpning. Välkommen till Stegelkärret.
Pris: 70 kr

AUGUSTI
 
Onsdag 26/8 Kl 18:00 
Klosterorlunda 
Invid vägen mellan Hov och Vadstena ligger ett 
vackert gravfält i en ekbacke. Vi får höra om gravar 
och hagmarken i Klosterorlunda. 



Välkommen till olika platser med historia och 
kulturarv! Några visningar hänger samman med våra 
teman ”Gömda och glömda platser” och ”Det mörka 
Östergötland” som baserar sig på två av Östergöt-
lands museums årsböcker. 
Även i år är många av turerna ett samarbete med 
Länsstyrelsen, dessa turer har förutom kultur och 
arkeologi även naturguidning som extra innehåll. 
Eftersom länsstyrelsen bekostar dessa visningar är 
de utan guideavgift! Övriga turer kostar 70 kr eller 
mer om det ingår fika. 

APRIL
Onsdag 29/4 Kl 18:00
Götavirke, Västra Husby 
Välkommen till en försvarsvall på Vikbolandet, som 
då den byggdes på 800-1000-talet e Kr, sannolikt 
var ett imponerande bygge..

MAJ
Tisdag 5/5 Kl 18:00 
Risberga gravfält  
Vi gör ett besök bland gravhögar och backsippor på 
gravfältet Risberga mellan Skänninge och Vadstena.

Torsdag 7/5 Kl 18:00 
Leonardsbergs hällristningar
Vi gör ett nedslag bland hällristningar och istidsspår 
på det stora hällristningsområdet Leonardsberg och 
Ekenberg, strax utanför Norrköping.

Lördag 10/5 Kl 14:00 
Bockakyrkogården, Borghamn  
Denna gravplats för okända soldater anlades på 
1800-talet. Den har en delvis mörk och glömd 
historia men ligger oerhört vackert med utsikt över 
Vättern. Den guidade turen avslutas med fika hos 
Borghamn Strand.  
Pris: 120 kr inkl kaffe med dopp.

Tisdag 12/5  Kl 18:00  
Lunds backe  
På denna höjdrygg strax utanför Skänninge finns 
rader med resta stenar och stensättningar. Platsen 
är omgärdad av sägner med mystik. Denna visning är 
en del av Kulturarvsdagen (k-arv.se) som i år arrangeras 
i Mjölby.

Lördag 16/5 Kl 14:00 
Kanaljorden   
Vad är det stenåldersmänniskorna i Kanaljorden i 
Motala vill säga oss? 2009 gjordes ett märkligt fynd 
av underligt utplacerade skelettdelar. Turen kan 
avslutas på Motala museum för den som vill.  
Pris: 70 kr

Tisdag 26/5 Kl 18:00 
Boberget, Vikbolandet  
På en markant bergsrygg med utsikt över dalen 
nedanför finns en fornborg från järnåldern. 

Torsdag 28/5 Kl 18:00 
Stjärneberg, Tryserum  
I en gammal hagmark, på en höjd bland lövträd och 
buskar, finns ett gravfält från yngre järnåldern med 
minst 60 gravar. Här, på höjdens sydvästsluttning, 
begravde man sina döda för 1000-1500 år sedan.

JUNI
Tisdag 2/6 Kl 18:00 
Gammalkils gravfält  
Mellan Gammalkils kyrka och prästgården finns en 
hage med berg i dagen. Där ligger ett gravfält från 
järnåldern med högar och stensättningar. 

Onsdag 3/6 Kl 18:00 
Hannäs ödekyrka   
Vi besöker ruinen efter medeltidskyrkan i Hannäs. 
Den står på en höjd med utsikt över sjön Vindommen 
och slottet Hägerstad. 

Måndag 8/6 Kl 18:00 
Trehörna  
Vid Smessorna, söder om Trehörna besöker vi ett 
litet gravområde längs en gammal väg. I området 
finns också en intressant natur. 

Torsdag 11/6 Kl 18:00 
Glansgruvan   
I skogen invid sjön Glans västra strand har man brutit 
järn och kalk sedan 1600-talet. Vi får en inblick i 
industrihistoria och flora vid Glansgruvan. 
 
Måndag 15/6 Kl 18:00 
Solberga  
I kanten av Solberga naturreservat finns ett spän-
nande gravfält från järnåldern. Bland ekar och andra 
lövträd finns gravhögar, domarringar och båtgravar. 

Onsdag 17/6 Kl 18:00 
Föllingsö  
Vi vandrar genom ett ålderdomligt och omväxlande 
odlingslandskap och får höra om herrgårdsängar och 
fornlämningar vid Föllingsö utanför Kinda. 
 
Tisdag 23/6 Kl 18:00 
Österbymo
Strax väster om Österbymo samhälle besöker vi 
ett gravfält med högar, rösen och flera andra 
sorters gravar.

SE MER NÄSTA SIDA 


