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Varför  ska  man  rädda  en  gammal  fallfärdig  flygel?  

Ingen  av  oss  sju  delägare  i  Lindholmens  gård  är  vare  sig  antikvarier,  historiker  eller  
byggnadsvårdsexperter.    Men  vi  har  startat  Föreningen  för  bevarandet  av  Lindholmens  betjäntflygel  
när  vi  börjat  inse  vilken  kulturskatt  vi  måste  rädda  –  så  att  den  kan  fascinera,  inspirera  och  berätta  
historier  för  framtida  generationer  och  besökare.  

Alla  experter  vi  träffat  inom  området  är  eniga  och  vittnar  om  den  unika  tidskapsel  som  betjäntflygeln  
från  1700-‐talet  är,  men  som  håller  på  att  rasa  ihop.    

Vi  har  redan  investerat  tid  och  resurser  för  att  den  ska  stå  kvar  och  fortsätta  berätta  om  denna  
fantastiska  historiskt  intressanta  plats  där  Gustav  Vasa  kom  på  bröllop,  Linné  förälskade  sig  i  och  där  
hur  mycket  kultur  och  historia  som  helst  finns  samlad.  Men  om  betjäntflygeln  rasar  –  finns  bara  en  
grön  risig  plats  kvar.  Och  vi  som  lever  nu  –  inser  alltmer  att  det  svunna  landskapet  och  dess  historiska  
byggnader  är  värdefulla  att  bevara  för  kommande  generationer.  Lindholmen  är  inte  bara  en  
biologiskt  värdefull  bank  utan  framför  allt  är  det  en  minnesbank  i  form  av  en  byggnad  som  ger  
perspektiv  på  livet,  människorna  som  verkade  här  före  oss  samt  ger  liv  åt  platsens  betydelse  i  både  
Sveriges  och  Lidköpingsbygdens  historia.  

Snälla  –  hjälp  oss  rädda  flygeln  så  att  den  får  ge  nya  generationer  inspiration,  skönhetsupplevelser  
och  historisk  inblick!    

Hur  kan  du  bidra?  

Vi  i  Föreningen  för  bevarandet  av  Lindholmens  betjäntflygel  har  tagit  fram  några  föremål  som  du  som  
bidragsgivare  kan  få  som  tack  för  ekonomiskt  bidrag;    

En  stilig  kejsarbyst  i  gips  efter  förlaga  från  den  som  stod  i  slottet,  en  medeltida  vintapp  i  brons  som  
hittades  vid  utgrävningarna  på  30-‐talet,  en  unik  uppmätningsritning  av  slottet  innan  det  brann  1792.  
Dessa  tre  unika  föremål  ges  som  tack  vid  gåvor  på  10.000  –  100.000  kronor.  Läs  mer  på  
www.lindholmensgard.se  

Men  först  och  främst  rekommenderar  vi  medlemskap  i  föreningen  samt  köp  av  den  intressanta  och  
läsvärda  boken  om  betjäntflygeln,  om  vad  som  hänt  här  och  varför  den  är  så  viktig  att  bevara.  

Under  året  har  vi  sökt  och  erhållit  150  000  kr  ur  Kung  Gustav  VI  Adolfs  fond,  100  000  ur  Eldhska  
Stiftelsen  för  Per  Lindströms  bok  om  Betjäntflygeln,  150  000  från  ägarna  till  Lindholmens  gård  –  allt  
med  löfte  om  lika  mycket  från  Länsstyrelsen.  Under  2021  kommer  Länsstyrelsen  att  betala  ut  
375  000  kr  och  125  000  kr  under  mars/april  2022.    

Vi  har  sökt  medel  från  fler  håll  –  och  vi  fortsätter  att  söka  från  både  stiftelser,  företag  och  
privatpersoner  med  intresse  för  lidköpingsbygden  och  värdefulla  historiska  kulturbyggnader.  

Martin  Lindholm,  antikvarisk  expert,  som  genomförde  utredningen  om  flygeln  –  är  vår  kunnige  
projektledare  i  detta  arbete.    



Bollen  har  börjat  rulla  och  vi  söker  fler  som  vill  följa  med  på  denna  resa.  Stora  som  små  bidrag  –  allt  
är  välkommet!  

Men  vad  ska  ni  ha  flygeln  till  sen,  frågar  några?  

Även  i  detta  avseende  följer  vi  experternas  råd  om  att  bevara  den  unikitet  som  flygeln  har,  som  en  
tidskapsel  och  låta  den  förgylla  landskapet  och  skapa  nyfikenhet  på  historien.  Vi  har  redan  flera  
förfrågningar  från  kulturarbetare  som  vill  använda  sig  av  byggnaden.  Utan  flygeln  –  skulle  
Lindholmen  inte  alls  ha  något  särskilt  att  berätta  för  dagens  besökare.    

Hur  viktigt  är  Lidköpings  rådhus  för  Lidköping?  Hur  mycket  mer  är  det  inte  värt  att  kunna  se  
regalskeppet  Vasa  på  riktigt  och  inte  bara  på  bild?  Eller  ta  husen  på  Skansen  som  alla  berättar  om  
Sverige  under  olika  tider?  Att  vi  kan  besöka  Läckö  slott,  Varnhem  och  andra  fantastiska  platser  och  
byggnader  i  bygden  bidrar  till  ett  intresse  inte  bara  för  dessa  platser  utan  för  tiden  och  vår  
gemensamma  historia  med  människorna  som  levde  här  före  oss.    

Under  det  gångna  året  har  vi  –  trots  pandemin  –  ökat  insatserna  för  att  rädda  betjäntflygeln.  
Länsstyrelsens  stöd,  med  kunskap,  kontakter  och  ekonomiska  medel  är  en  stor  hjälp.    

Vi  har  gjort  mer;  en  välfylld  webbsida;  www.lindholmensgard.se;  fått  in  första  miljonen,  engagerat  
Martin  Lindholms  som  projektledare  och  expert,  sökt  medel  från  stiftelser  och  fonder,  producerat  
föremål  som  gåvobevis,  röjt  sly  runt  byggnaden,  vidtagit  åtgärder  för  att  minska  risken  för  oönskade  
besök  och  fått  publicitet  i  media.  Vi  har  även  kontaktat  kulturhistoriska  experter  runtom  och  spridit  
boken  om  flygeln  till  intressenter.    

  
Nästa  år  kommer  vi  intensifiera  arbetet  och  vill  få  in  minst  två  miljoner  kronor  till  så  att  Länsstyrelsen  
kan  bidra  med  lika  mycket.  Då  kan  grunden,  fönstren  och  taket  räddas  och  vi  kan  påbörja  
renoveringen  av  väggar.  Allt  kommer  att  göras  med  sakkunnig  expertis  under  Länsstyrelsens  kontroll  
och  dokumenteras.    

Vi  vill  tacka  de  som  hittills  visat  sitt  stöd  på  olika  sätt  och  uppmuntrar  er  att  fortsätta  följa  vårt  arbete  
och  ge  oss  nya  inspel,  goda  råd  och  mer  pengar.  Främst  vill  vi  tacka  Gustav  VI  Adolfs  fond,  Eldhska  
Stiftelsen,  Martin  Lindholm,  utredare  och  byggnadsvårdsexpert,  Ragnar  Sigsjö  vid  Västergötlands  
Fornminnesförening,  Västergötlands  museum,  Conny  Jonsson,  samt  Kjell  Fredriksson,  Mårten  Sondén  
på  Concil  och  Monica  Axén.  

Slutligen  vill  jag  framföra  hur  glädjande  det  är  att  möta  alla  intressanta  och  stöttande  personer  i  
detta  arbete.  Tur  att  det  är  så  kul  att  ärva  ett  kulturarv!  

  

Christina  Leuhusen  Nilson-‐Dag  

Ordförande  i  Föreningen  för  bevarandet  av  Lindholmens  betjäntflygel.    

  

  

  


