
Rapport från Lindholmen
– lite om vad som hände tisdagen 14 september 2021

08:18 Per Lindström berättar 
för Radio Skaraborgs Linda 
Gustavsson om ”bevarandeföre-
ningens” arbete att rädda flygeln.



06:34 Solen går upp över Kävelstocken, den vik av Vänern som är gösens egen barn-
kammare, på rapportens första sida fotograferad från Smiön den 14 september 2021. 
Dagen innan började byggmästare Bengt Dahlin att säkra Betjäntflygelns fönster- och 
dörrvalv efter skisser han fått från vår grundförstärkningsexperten Anders Björkdal. 

martin lindhom
skriver i sin rapport 
från 2018: 
”... byggnaden har en unik 
autenticitet samtidigt som 
den har stora tekniska ska-
dor framför allt avseende 
sättningsproblematik.
• Lindholmen är ett kultur-
historiskt unikt med stora
arkitektoniska/estetiska 
kvaliteter. För ett långsiktigt 
bevarande är det bödvän-
digt med genomgripande 
grundförstärkande åtgärder. 
• De arbeten som måste ut-
föras ska syfta till att bygg-
nadens autenticitetsvärde 
består... det kommer att 
innebära omfattande åtgär-
der i bottenvåningen sam-
tidigt som ovanvåningen 
kan ’konserveras’.”
• I sin 96-sidiga rapport går 
Martin Lindholm igenom 
allt – rum för rum, snudd på 
fönsterhake för fönstehake, 
skifferplatta för skifferplatta.



07:59 En kopp kaffe är aldrig fel, och med ”fika” från Rådhuskonditoriet – bättre kan det 
knappast bli! Solen skiner välkomnande denna den andra tisdag i september nådens år
2021 då allt tycktes hända på Lindholmen. Radio Skaraborg kommer för att direktsända, 
Simon André kommer för att hämta hem sina djur för vintern, de som hjälpt oss att hålla 
växtligheten stången i den forna slottsparken på Smiön, den som fick självaste Linné att 
1746 falla på knä för att nogsamt studera – och målande beskriva i sin Westgöta-Resa.

Christina Nilson-Dag berättar att Läns-
styrelsens utredare med det passande 
efternamnet Lindholm (och Martin i för-
namn) slår fast inte bara att det går att 
rädda flygeln – utan också att vi måste 
rädda denna i princip orörda ”tidskap-
sel” från 1720. • Med en sällsam auten-
ticitet. • Med mushål som berättar om 
de hundra år då delar av flygeln var ett 
sädesmagasin. • Med allt klotter som 
besökare under de senaste 100 åren 
ristat in i putsen i ett av rummen på 
betjäntflygelns ovanvåning. • Med skif-
fertaket som stått pall i 300 år, utan det 
hade byggnaden för länge säkert sedan 
länge varit förlorad.
Hon berättar om boken Lindholmens 
betjäntflygel. »Nu Som Då För Alltid« 
som Per Lindström skrivit och gav ut 
2020. Om hemsidan där man kan läsa 
”bevarandeföreningens” upprop och 
bli stödmedlem. Om hur vi med exper-
ternas hjälp ska säkra flygeln inför de 
stora arbeten som kommer att göras 
nästa år nu påbörjats, att stärka föns-
ter- och dörrvalv. Och om vår hemsida: 
www.Lindholmensgard.se 



08:05 Dags att gå ut i etern med budskapet: Ge oss 100 000 kronor och få en replika av
en av de romerska kejsarbyster som en gång stod i entrén till slottet som brann 1792.

08:28 Säg inte att det också finns ett slottsspöke...



08:32 En av ägarna, Christina Nilson-Dag (t h), berättar för radions Linda Gustavsson (t v) om hur
det var att som barn leka riddare i den gamla ruinen och sukta i fängelsehålan efter vatten och bröd.



Välkomna till Lindholmen – och välkomna till
1721! Framför oss har vi ett ståtligt barockslott 

i tre våningar och med fyra torn som sträcker sig 
mot en klarblå himmel, högre torn än de träd som 
300 år senare växer på den forna Slottsholmen.

För att komma hit har vi antingen varit tvungna 
att vandra, rida eller färdas med häst och vagn 
över en drygt hundra meter lång jordbro. Eller 
lägga till med vårt fartyg vid de huggna kajer som 
finns längs Slottsholmens stränder.

Till vänster ser vi den nybyggda betjäntflygeln efter 
tidens ideal – och till höger flygeln med stall och 
förråd. 

När slottsfogden strax bjuder oss att stiga in i 
betjäntflygeln kan vi konstatera att den ännu inte 

”Välkomna till 1721”

10:15 En av gårdens ägare, Per Lindström, hälsar Länsstyrelsen Västra Götaland välkommen till 
1721 – och ger här en bild av hur det då såg ut på Lindholmen vars besökare en gång vackert fick 
vada till om de inte kom med häst eller under segel. Denna dag kom alla dessbättre i egna bilar.

är helt färdiginredd … Han förklarar detta med att 
planer finns på att flytta till ”Nya Stola”, en modern 
Karolinerherrgård drygt tre kilometer sydöst om 
”Gamla Wadholmen” som Lindholmen en gång 
kallades.

Stola är mindre, bekvämare än det gamla slottet
byggt på resterna av ett tidigare slott som brann 
1662 och som i sin tur vilade på grunden till den 
befästa borg som Ture Jönsson Tre Rosor lät an-
lägga på tidigt 1500-tal, till försvar mot dansken 
som härjade i dessa ”rikets yttersta gränstrakter”.

När Carl Linnaeus, adlad von Linné 1757, besöker 
Lindholmen 1746 på sin Westgöta-Resa beklagar 
han att Lindholmen står övergivet, ”att man ej utan 
smärta kunde se en så stor härlighet, med så stor 
kostnad anlagd, nu stå tom och utan inbyggare”.

08:44 Radio Skaraborg P4 direktsänder – och utsänd reporter Linda Gustavsson 
håller ett coronasäkert avstånd till sina båda på bilden högt uppflugna intervjuoffer.



Ensamma klarar vi inte detta. Varken kunskaps-
mässigt eller ekonomiskt.

Betjäntflygeln utgör en sista rest av ”Gamla Lind-
holmen”. Det är den, slottsruinen och den forna 
slottsparken med sin badstuga på Smiön som 
framkallar historiens vingslag och tar oss med till: 
• till slottsbranden 1792, 
• till Linnés besök här 1746, 
• till bygget av flyglarna i slutet av 1710-talet, 
• till Gustav Vasas besök här 1527, då Kristina 
Nilsdotter Gyllenstierna sa ja till Johan Turesson 
av ätten Tre Rosor i Strö kyrka den 11 augusti 
och den gamla vintappen från 1400-talet slogs i 
vintunnorna på Lindholmen under bröllopsfesten 
som varade i dagarna tre … Vintappen i brons 
hittades vid utgrävningen och restaureringen av 
slottsruinen på 1930-talet, ett fynd bland många,
• till slutet av 1400-talet då Ture Jönson anlade ett 
Helgeandshus och ett Sankt Görans hospital för 
spetälska. Och som om inte det räckte ville han 
också anlägga ett kloster för hemlösa munkar ... 

Ture Jönsson var en varm anhängare av katolicis-
men. Så varm att han efter ”Västgötaherrarnas 
misslyckade uppror” på Larvs hed tvingades gå 
i landsflykt – och något år senare ska ha ”vaknat 

en morgon utan huvud på en gata i Kungahälla”, 
ihjälslagen av den danske eller svenske kungen, 
oklart av vem. 

Ture Jönsson är en högst närvarande person i 
den svenska historien. Han var en av kungens 
närmaste män vars eftermäle kommit att formule-
ras i Peder Swarts krönika som dikterades av be-
ställaren Gustav Eriksson av ätten Vasa. 

”Herr Ture” var på ”hemmaplan” en högt skattad 
och allmänt omtyckt ”Västgötaherre”. Som med-
lem av kungens råd och ”riksämbetsman” deltog 
han vid Gustav Vasas kröning och bar som hof-
mästare ”guläplet”, riksäpplet i guld.

Till sist vill vi, dagens ägare genom vår ideella 
bevarandeförening – tacka för det stora stöd och 
den förståelse som vi känt i de senaste årens 
dialog med Länsstyrelsen Västra Götaland. Hade 
inte också ni förstått allvaret i vårt rop på hjälp 
hade den nu förestående akuta räddningsinsatsen 
varit på förhand dömd att misslyckas. Må vi nu 
med gemensamma krafter lyckas.

ett stort tack!

Foto: Per Lindström och Christina Leuhusen Nilson-Dag

Det Linné beklagar kanske vi i dag ska vara glada 
för. Hade Lindholmen varit Ekebladarnas ”fasta 
hemvist” hade det antagligen moderniserats efter 
tidens ideal – och då hade vi inte haft den tidskap-
sel att besöka som gör ett besök idag magiskt.

Samtidigt hade vi sluppit att med smärta se förfal-
let, då hade vi antagligen haft nya 1800-talsflyg-
lar – byggda efter konstens alla regler här – och 
ett återuppbyggt slott efter den senaste stora 
slottsbranden 1792 som slutgiltigt satte punkt för 
Lindholmens storhetstid.

Och om om inte hade varit hade inte heller våra 
två familjer haft ansvaret för gården. Min morfar 
Linus Westberg och Christinas farfar Haldan 
Nilson-Dag köpte Lindholmen 1917 ”mest för jak-
tens skull” även om båda var historieintresserade 
och engagerade i bygden kring Lidköping. 

De var entreprenörer som gjorde tändstickor och 
öl – samtidigt som de tog stort ansvar för det kul-
turarv de fick ”på köpet”. 

Tillsammans med Västergötlands Fornminnes-
förening tog de initiativ till det upprop fatt samla in 
medel för att gräva ut och restaurera resterna av 
slottsruinen som då var täckta av rasmassor efter 
branden i maj 1792, den som sågs vida omkring.

Kostnaden beräknades till 14 300 kronor och 
arbetet skulle ta tre månader. Man höll budgeten 
trots att slottet visade sig vara större än vad man 
trott, och att arbetet drog ut på tiden. Det tog inte 
tre månader som beräknat utan tre år…

Först sommaren 1932 kunde man samla alla som 
bidragit ekonomiskt till restaureringen till återinvig-
ning med efterföljande fest. 

På en gruppbild i Västergötlands museum kan vi 
se ägarna omgivna av ett 40-tal personer, bland 
annat Skaraborgs och Älvsborgs landshövdingar. 
Alla noga numrerade och namngivna. Om en odal-
man står antecknat: ”som vid tillfället var berusad”. 
Det var med andra ord en riktigt bra fest som av-
slutade den insamlingen.

Christinas och min för hoppning är att vi sex del-
ägare ska kunna samla alla som stöttat oss i vårt 
arbete att rädda flygeln åt kommande generatio-
ner på en ny fest och en ny gruppbild 2023/ 2024.
Vår ambition är, och har hela tiden varit, att lämna 
det arv vi fått att förvalta vidare i minst samma 
skick som vi en gång fick det. Gärna bättre.
Men när det kommer till betjäntflygeln och proble-
men med ”sättningsproblematiken” känner vi att 
uppgiften är oss övermäktig. 

10:05 Det är trevligt trångt på gårdsplanen vid den östra flygeln, den som byggdes för 
att vara stall och ladugård och stod färdig 1718, två år innan den ”märkvärdiga” Betjänt-
flygeln som är dagens mål för storfrämmandet från Länsstyrelsen Västra Götaland.

11:44 En halva besökare går husesyn i Betjäntflygeln och får höra Christina berätta om 
bevarandeföreningens tuffa insamlingsarbete medan en halva får lyssna till Per berätta 
om platsens historiska betydelse. Lisa Ragnarsson visar vad hon vill ska göras just här!



11:35 Dags att summera ”ett besök på ruinens brant” och göra en spaning efter den tid som flytt. 
Om dessa murar kunde tala skulle de säkert ropa: – Rädda oss, vi är en del av vår historia!


