
Årets medlemsresa 2014: Läckö slott och Spikens fiskeläge. 

För några resenärer startade resan redan i Åsa kl. 07.30 Efter att ha hämtat upp ytterligare resenärer i 
Kungsbacka och Göteborg gick resan vidare till vår första anhalt. 

Stiftsgården Lilleskog var tänkt som vårt första stopp men meddelade en kort tid innan resan att de inte 
kunde ta emot oss och erbjuda kaffefika under resan. Därför blev Nääs slott vårt första stopp. 
 
Lilleskog ligger i vackra omgivningar fem kilometer utanför Alingsås mot Göteborg. Den gamla gården 
erbjuder en bevarad hemmiljö med rogivande atmosfär, väl lämpad för retreat, vila och rekreation. Lilleskog 
är Skara stifts själavårdsinstitut för själavård, handledning, utbildning, retreater och rekreationsveckor. 

Det fick således bli Nääs slott som vi stannade vid för vårt förmiddagsfika. 

 

 

Nääs slott i Floda. Nääs slott eller Näs, är ett slott vid orten Näs vid sjön Sävelången i Västergötland, 

Redan under sen bronsålder kom de första människorna till Nääs, kanske ristade de skålgropar i berget vid 
Vänhem för att komma ihåg en unik plats eller ett gott minne.  

Enligt en sägen skall Kristian II ha uppfört ett jaktslott vid Näs. Några faktiska belägg finns emellertid inte 
för detta. Den första säkra uppgiften om godset är dock en hänvisning i ett kungligt brev från den 3 oktober 
1529. Där omtalas en Joen Småsven, som fått brev på två kronogods med namnet "Näss i Skalfzö soken" och 
därför skulle erlägga en årlig skatt på 4 skålpund smör. Vid slutet av 1500-talet ägdes godset av ståthållaren 
för Västergötland Göran Eriksson Ulfsparre. Det innehades sedan av medlemmar av hans släkt samt av 
ätterna Lilliehöök, Natt och Dag, Cronsköld, Oxenstierna, Göthenstierna, von Utfall och Reenstierna. 



 

Slottets historia går alltså tillbaka till 1500-talet och det har vandrat mellan en rad prominenta ägares händer. 
Under 1600-talet blev Nääs ett säteri. Jacob von Utfall, direktör i Ostindiska kompaniet, lät bygga den 
nuvarande mangårdsbyggnaden och flyglarna i mitten av 1700-talet. Nääs köptes 1824 av Peter Wilhelm 
Berg i början av 1800-talet. Denne ägare grundade även Nääs fabriker. Den förmögne grosshandlaren Peter 
Wilhelm Berg byggde till en våning på slottet. Efter Bergs död ärvde äldste sonen (Theodor) och dottern 
(Nensy) Nääs fabriker (som fadern grundat). Yngste sonen (Gottfrid) ärvde godset. Peter Wilhelm Berg hade 
sju barn till, men dessa dog alla i späd ålder. De begravdes alla vid Skallsjö gamla kyrka (nu ruin). När nya 
kyrkan byggdes, flyttades gravstenen till slottsparken invid Näs slotts norra gavel. August Abrahamsson och 
systersonen Otto Salomon är båda begravda i slottsparken. Gravvården i form av en urna är ritad av Augusts 
brorsdotter Clara Montalba. 

Under den sista private ägaren Abrahamsons tid grundades här i slutet av 1870-talet ett slöjdseminarium. 
Skolan utbildade lärare från alla världens hörn i slöjd och hantverk, och kallades "Sveriges fönster mot 
världen". Mer än 12000 personer från mer än 40 länder deltog i kurserna och fick lära sig både hur man han-
terar en borrsväng och varför det var viktigt att skolorna gav sina elever praktisk slöjdundervisning. 1961 
flyttades slöjdlärarutbildningen till Linköping men även i dag är Nääs ett viktigt utbildningscentrum tack 
vare utbudet av hantverks- och byggnadsvårdskurser.  

August Abrahamson lät slutligen göra om slottet både in- och utvändigt och gav byggnaden den påkostade 
och för sin tid mycket moderna inredning som finns kvar helt orörd i dag.  Sedan Abrahamson gick ur tiden 
den 6 maj 1898 ägs och förvaltas Nääs egendom av August Abrahamsons Stiftelse. 

Stiftelsen bildades enligt ett testamente den 7 april 1898 av August Abrahamson för att trygga fortvaron av 
läroanstalten Nääs slöjdlärarseminarium på egendomen Nääs i Skallsjö, Västra Götaland. ”Stiftelsen består 
av egendomen Nääs samt därutöver donerade fastigheter, frälseräntor, lösören samt kontanta medel”. 

Stiftelsen förvaltar därmed 60-talet byggnader och cirka 1500 hektar mark. 

Stiftelsen har två huvudsakliga ändamål, dels att bevara och levandegöra Näs som kulturarv, dels att främja 
slöjdens och hantverkets fortlevnad: Stiftelsen skall bevara och levandegöra Nääs genom att förvalta, vårda 
och bevara egendomens inre och yttre miljöer och bereda allmänheten tillträde till egendomen och de 
verksamheter som utövas där. Stiftelsen skall främja slöjdens och hantverkets fortlevnad genom verksamhet 
på egendomen som utbildar, samlar- bevarar- systematiserar, sprider kunskap, samverkar inom forskning/ 
utveckling samt skapar förutsättning för hantverkare att utöva sitt yrke. 

Nääs slott i dess nuvarande form är en tvåvåningsbyggnad med en källare i gråsten. Den äldsta delen utgörs 
av källarens norra del. Här finns en med gluggar försedd 240 cm tjock gråstensvägg bevarad, som troligen 
utgjort yttermuren i herrgårdens tidigaste form. Dendrokronologiska undersökningar på en av de bärande 
ekstockarna i källarvåningen visar att den fällts någon gång mellan åren 1630 och 1635, vilket ger en 
fingervisning till byggnadens ålder. Kökets ytterväggar är 180 cm tjocka medan övriga stenmurarna mäter 
120 cm. Köket användes som skolkök från 1903 till in på 1930-talet. 



 

När August Abrahamson köpte godset 1868 genomfördes en stor in- och utvändig renovering av slottet efter 
tidens stilideal. Det innebar bland annat att det installerades en mathiss och att det anlades en stor vinter-
trädgård. Den främre fasaden dekorerades i nyrenässansstil. Arkitekt för arbetet var Adrian Crispin Peterson 
som även kom att rita Seminariebyggnaden på andra sidan sjön. Påkostad dekor och inredning, samt den 
tidens exklusiva moderniteter skaffades till husets många rum. 

Under sommarhalvåret ordnas guidade visningar av det som räknas som landets mest kompletta och bäst 
bevarade högreståndsmiljö från 1800-talet. Nääs idag är ett nationellt byggnadsminne och ett naturreservat, 
men också en stor gård med fantastisk historia. Slottet står som kronan på verket på sitt eget näs, ett 
landmärke som tronar över bygden. 

Till slottet hörde även en park som hade rykte om sig att vara en av landets finaste privata trädgårdar. Den 
förföll efter Abrahamsons död men håller nu på att återskapas. 

Nääs är också en samlingsplats för konserter, evenemang, konferenser, kaffeutflykter, skolbesök mm för 
omkring 250 000 personer varje år. 

Att besöka slottet är som att kliva rakt in i 1800-talet. Sedan den majdag år 1898 då August Abrahamson 
dog, har ingenting förändrats. Underhåll och konservering har garanterat att den fullständigt unika sena 
1800-tals miljön fått bestå. Tekopparna står fortfarande framdukade i röda salongen, och i den mer privata 
delen av slottet är sängarna fortfarande bäddade. 

Slottet har förmodligen Skandinaviens mest kompletta orörda 1800-tals interiör. Här finns alla nystilar 
representerade bland de övermöblerade rummen och en tavelsamling som är ett strålande exempel på 1800-
talets salongsmåleri.  



 

På slottet förättas även borgerliga vigslar. 

Efter att vi intagit vårt förmiddagsfika i restaurangen som för övrigt öppnat extra tidigt denna dag just för vår 
skull fick vi en liten möjlighet att vandra kring i slottets omgivningar. 

Därefter for vi vidare mot Läckö. På vägen passerade vid snart Nääs fabriker. 

Nääs Fabrikers tidiga historia är nära knuten till familjen Berg. Med en förmögenhet som skapats under 
Napoleonkriget startade Peter Wilhelm Berg den första textilfabriken vid Nääs. Därefter utvecklade och drev 
familjen området i mer än 130 år. Detta under en tid av världskrig och en industriell revolution som kom att 
förändra samhället för alltid. 

Historien om Nääs fabriker börjar år 1773. Det året föddes grundaren Peter Wilhelm Berg i Helsingborg. 
Redan som gosse märktes det att Peter Wilhelm var driftig och hade ett sinne för affärer. Efter att ha blivit 
föräldralös vandrade Peter till Göteborg där fick han jobb som affärsbiträde. Så småningom blir han en 
företagsam handelsman och efter att ha hjälpt danskarna under Napoleonkriget blir Peter Wilhelm en för-
mögen man. Med förmögenheten i bagaget flyttade han tillsammans med sin familj till Nääs i Tollered år 
1825. När importförbudet på bomull och bomullsgarner upphävdes ökade efterfrågan och Peter Wilhelm såg 
detta som ett ypperligt tillfälle för att tjäna pengar. Han lät bygga den första textilfabriken 1833 vid vatten-
fallet för att garantera tillgången till vattenkraft. Spinneriverksamheten kunde nu påbörjas. Peter Wilhelms 
son, Johan Theodor, var högst delaktig i verksamheten och brukade resa runt i Europa för att till exempel 
köpa väv- och spinnerimaskiner. 

När Peter Wilhelm Berg dog, tog sonen Johan Theodor över. Han var raka motsatsen till sin far. Där fadern 
var drivande och idérik var sonen mer försiktig och konservativ samt mindre positiv till förändringar och 
nödvändiga moderniseringar. Efter ett tag märktes detta på fabriken och verksamheten. Det var dock Johan 
Theodor som 1880, omvandlade Nääs fabriker till ett aktiebolag. 

Volrath Berg, son till Johan Theodor, blev verkställande direktör 1895. Den nye VD:n drev omedelbart 
igenom stora förändringar – fabriken moderniserades, äldre maskiner ersattes och man genomförde ett om-
fattande arbete med att bygga en kraftstation som försåg Nääs fabriker med elektricitet. 

För att ha kontroll över hela produktionsprocessen köptes Alingsås Bomullsväveri år 1912 och koncernen 
utökades ytterligare 1927 genom köpet av Aktiebolaget Nordens väveri i Borås. Nu kunde Nääs fabriker 



väva, bleka, trycka och förädla textilier. Alla dessa förändringar gjorde Volrath Berg populär och omtyckt 
bland arbetarna. 

År 1933 är det dags att fira hundraårsjubileum. Första världskriget är över och det finns mycket optimism i 
luften. Verksamheten och fabrikerna växer och nya maskiner köps in. 

På den stora banketten tilldelades de anställda medaljer för mångårigt och troget arbete. Under festligheterna 
hölls även tal som lovordade familjen Berg, deras ihärdiga arbete och entreprenörskap. 

 

Färden mot Läckö gick så vidare förbi Alingsås. 

Alingsås är en tätort i Västergötland i Västra Götalands län med cirka 24 000 invånare (2010) och är 
centralort i Alingsås kommun. Hela kommunen har drygt 38 000 invånare. 

Orten ligger vid sjöarna Mjörn och Gerdsken och genomskärs av Säveån och Gerdska ström (Lillån) och 
(Färgen) som ligger vid Hjälmared. Alingsås genomkorsas av E20, väg 180 och västra stambanan. 

Alingsås är känt för sina kaféer (23 stycken 2009) och Jonas Alströmer som sägs ha infört och populariserat 
potatisen i Sverige. 

Alingsås kallas ibland för "Potatisstaden", och varje år firas det med en potatisfestival. Potatisfestivalen 
anordnas årligen i juni månad. Musikuppträdanden, restaurangtält och marknad lockar många människor till 
Alingsås. 

Ortens namn, belagt sedan 1382, kommer möjligen från att en person från Ale, kallad aling, bosatt sig på 
platsen. Efterleden -ås kommer troligen av att personen bosatte sig på åsen som idag ligger vid stadsdelen 
Nolby. Alltså kallades platsen för Alings ås. 

Alingsås fick stadsrättigheter 21 september 1619 av Gustav II Adolf, vilket gör Alingsås till en av de äldsta 
städerna i regionen, sedan den utgjort rekommenderad inflyttningsort för borgare som inte tilläts återupp-
bygga det i krig brända Nya Lödöse. 

1639 erhöll man privilegier och stadsvapen. Staden förde dock under de första åren en tynande tillvaro och 
hade i början av 1720-talet omkring 150 innevånare, men fick ett uppsving från 1720-talet och framåt i sam-
band med etableringen av Jonas Alströmers manufakturverk. Verksamheten var dock beroende av statsstöd 
och drabbades hårt av manufakturkrisen i slutet av 1700-talet. Alingsås hade då omkring 1 000 innevånare. 

1724 och 1779 drabbades Alingsås av stadsbränder som förstörde större delen av staden. 

Manufakturverkets fortsatta tillbakagång och slutliga avveckling 1847 medförde en långsam utveckling för 
Alingsås. Efter att Alingsås anslutits till Västra stambanan 1859 och Alingsås bomullsväveri anlagts 1862 
följde en period av uppgång och Alingsås utvecklades till ett viktigt textilindustricentrum. Tekokrisen på 
1960- och 1970-talen slog hårt mot Alingsås. 

Alingsås museum var ett museum som var inrymt i Alingsås äldsta profana byggnad, det så kallade 
Alströmerska magasinet. Museet stängde den 30 januari 2010 men skall återigen öppnas under 2014. 

Det internationella Lights in Alingsås är ett evenemang där kommunen tillsammans med de kommunala 
bolagen och Sparbanken Alingsås bjuder in ljusdesigners, både nationella och internationella. De kommer 
varje år i slutet av september till Alingsås för att under en workshop ljussätta offentliga stadsmiljöer tillsam-
mans med studenter från hela världen. Under hela oktober kan ljussättningarna beskådas, antingen på egen 
hand eller tillsammans med en utbildad ljusguide. Evenemanget lockar omkring 75 000 besökare till 
Alingsås varje höst. 



 

Några kända personer med anknytning till Alingsås är  

• Jonas Alströmer, en av den industriella revolutionens förgrundsfigurer i Sverige, född och verksam i 
Alingsås 

• Karin Boye, poet och författare, avled i Nolby i Alingsås 

  

Jonas Alströmer, före adlandet Alström, född 7 januari 1685 i Alingsås, död 2 juni 1761 i Stockholm, var 
en av den industriella revolutionens förgrundsfigurer i Sverige. Han importerade såväl maskiner som kun-
nande från utlandet och grundade flera företag, bland annat Alingsås manufakturverk. Jonas Alströmer var 
1739 en av de sex grundarna av Kungliga Vetenskapsakademien vid dess instiftelse. 

Mest känd är mångsysslaren Alströmer för sitt stora intresse för jordbruk; han populariserade odlandet av 
potatis som livsmedel och tog även fram nya odlingsmetoder. 

Han är också känd som de svenska slöjdernas fader. 

Karin Maria Boye, under en tid Björk, född 26 oktober 1900 på Vasaplatsen 11 i Göteborg, död natten till 
den 24 april 1941 i Alingsås (folkbokförd i Oscars församling, Stockholm), var en svensk författare. Hon var 
mest känd som poet men var även författare till ett flertal romaner, noveller och artiklar. Mest känd har 
kanske den dystopiska science fiction-romanen Kallocain blivit. 

Karin Boye avlade studentexamen 1920 och folkskollärarexamen 1921. Därefter begav hon sig till Uppsala 
för att studera grekiska, nordiska språk och litteraturhistoria. På ett kristet sommarläger i Fogelstad hade hon 
1918 träffat Anita Nathorst, som hon kom att återse i Uppsala. Den sju år äldre Nathorst hade studerat 
teologi och humaniora vid Uppsala universitet. Under sitt sista år på universitetet gick Boye med i Clarté. 
Hon tog en filosofisk ämbetsexamen vid Stockholms högskola 1928; allvarlig överansträngning och stress 
hade då tvingat henne att lämna Uppsala men den närmare bakgrunden är oklar. 



Mindre känt om Karin Boye är att hon målade mycket personliga akvareller med mytiska figurer. Dessa 
upptog senare ett helt rum på Prins Eugens Waldemarsudde.  

1922 debuterade hon med diktsamlingen Moln som förmedlade en ung människas grubbel över Gud, livets 
brister och sin egen framtid. Men där fanns också hennes speciella särdrag och motivkretsar. Formellt märks 
de lättflytande rimmen och tendensen till bokstavsrim (som skulle förstärkas när hon fick läsa Eddans dikter 
på isländska i Uppsala). Men framför allt är den speciella rytmen slående, där till exempel betonade stavelser 
avlöser varandra. I de följande diktsamlingarna Gömda land 1924 och Härdarna 1927 manar hon, med 
grund i kristna motiv, till tapperhet, strid och offer. 1925 höll hon sitt berömda Tal till mannen vid student-
kårens vårfest. Den första romanen, Astarte, fick pris i en nordisk romanpristävling 1931. 

Från en stygg flicka ur Härdarna 

Jag hoppas du inte alls har det bra. 

Jag hoppas du ligger vaken som jag 

och känner dig lustigt glad och rörd 

och yr och ängslig och mycket störd. 

Och rätt som det är, så får du brått 

'att lägga dig rätt för att sova gott. 

Jag hoppas det dröjer en liten stund... 

Jag hoppas du inte får en blund! 

Under en vistelse i Berlin 1932-1933 tog hon steget till att leva med sin homo-/bisexualitet, på ett tydligare 
sätt än tidigare. Hennes äktenskap med Leif Björk upplöstes under Berlinåret, och när hon återvände till 
Sverige var hon, som vännerna upplevde det, förändrad: mer elegant, mindre intresserad av den aktivt mar-
xistiska sidan i Clarté, och kanske mera sårbar än tidigare. Efter en tid bjöd hon in en ung tysk-judisk kvinna, 
Margot Hanel, som hon mött och "förfört" (hennes eget uttryck) i Berlin, och de kom sedan att leva tillsam-
mans i princip fram till Boyes död – detta vid en tid då homosexualitet fortfarande var ett brott i Sverige. 
Boyes djupa kärlek till Anita Nathorst blev dock aldrig besvarad. 

Karin Boyes mest berömda dikt är troligen "Ja, visst gör det ont när knoppar brister" ur samlingen För 
trädets skull, följt av "I rörelse" ur samlingen Härdarna. Av prosaverken är de mest kända den delvis 
självbiografiska romanen Kris och som ovan sagts dystopin Kallocain. 

Som essäist sysslade hon främst med litteraturanalyser och det psykoanalytiska inflytandet på modernismen; 
hon var också verksam som kritiker. Karin Boye räknas till den andra generationens svenska modernister 
(efter första vågens Pär Lagerkvist och Birger Sjöberg). 

Karin Boye avled efter en överdos av sömnpiller (självmord) efter att ha lämnat sitt hem den 23 april 1941. 
Enligt handlingar i Göteborgs landsarkiv hittades Karin Boyes livlösa kropp vid en stor sten på en kulle norr 
om Alingsås. Hon vistades i Alingsås för att hjälpa väninnan Anita Nathorst (1894-1941), som var döende i 
cancer, och Boye var att döma av egna brev och senare uttalanden från vänner som mött henne i ett ibland 
pressat, allt mer labilt sinnestillstånd under sina sista månader. Stenen i området Nolby där Karin Boye 
hittades har gjorts till en minnessten och finns med på Alingsås turistkarta. Karin Boye är begravd på Östra 
kyrkogården i Göteborg. 



   

Hennes käresta Margot Hanel (som inte var med henne i Alingsås) tog en månad efter Boyes död även hon 
sitt liv. Anita Nathorst avled i cancer i augusti samma år. 

På vägen vidare mot Läckö berättade vår guide om bl.a. Nossebro. 

Nossebro är en tätort i Västergötland och centralort i Essunga kommun, Västra Götalands län. Ån Nossan 
rinner rätt igenom tätorten. Nossebro ligger ca 16 km väst-sydväst om Vara och ca 7 mil nordost om 
Göteborg. 

På torget (Stureplan) bredvid ICA-butiken står världens största fungerande sax (6,44 m lång och 280 kg 
tung) som användes till att inviga renoveringen av Storgatan i Nossebro den 27 maj 1994. 

Andra sevärdheter är på Gustavsplatsen industriminnet från Necks Verkstäder ”Hejaren”, som användes till 
smidesarbeten. Intill skolan finns konstnären Algot Galles konstverk, som heter ”Det är bättre med stimmet 
utanför”. Det finns flera andra sevärda konstverk i samhället. Värt att nämnas är även ”Vattentrappa” vid 
Fontäntorget. Konstverket uppfördes 1975 på uppdrag av Lions Club. Konstnären heter Roland Andersson. 

Nossebro har uppmärksammats mycket de senaste åren genom projektet Retro Nossebro, som fångar upp 
miljöer, arrangemang, händelser, sevärdheter från tidsperioden 1950–1970-talen. Storgatan, som går igenom 
samhället, har flera byggnader, butiker, detaljer mm som har bevarat och underhållit de tidstypiska 
retrodetaljerna. 

 

 

Och lite senare på vår resa kom vi fram till Vara, där vi svängde av E20, mot Läckö. 

Vara kommun är en kommun i Västra Götalands län. Centralort är Vara. Kommunen ligger ca 10 mil 
nordöst om Göteborg och genomkorsas av E20 och riksväg 47 samt Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. 



Vara kommun ligger mitt i Västergötlands gamla kulturbygd, och flera historiskt intressanta personer har levt 
och verkat här, bland annat ska kung Stenkil ha bott i Levene, och därmed troligen även dennes söner 
Halsten och Inge den äldre. 

Birger jarls bror, lagmannen Eskil Magnusson, bodde senare i Long, där ännu senare även Birger jarl dog. 

Bland sevärdheterna finns Sparlösastenen, en av Sveriges märkligaste runstenar, Bjertorp slott, ritat av 
Ferdinand Boberg, och som vi besökte på vår Medlemsresa 2011(läs mer under den fliken på Hemsidan) och 
Conditori Nordpolen, det stora konditoriet i bygden under 100 år. 

 

Sparlösastenen   Conditori Nordpolen  och Vara konserthus. 

 

På vägen vidare mot Lidköping och Läckö passerade vi Järpås. Järpås var och är kyrkby i Järpås socken och 
ingick efter kommunreformen 1862 i Järpås landskommun. I denna inrättades för orten 21 februari 1919 
Järpås municipalsamhälle. Landskommunen och municipalsamhället upplöstes 31 december 1968 när 
området och orten uppgick i Lidköpings stad som 1971 ombildades till Lidköpings kommun.  

Lidköping passerades i södra utkanten på vår väg mot det hägrande målet LÄCKÖ Slott.  
(På hemvägen körde vi genom centrala delarna av staden.) 

Lidköping är en tätort i Västergötland och centralort i Lidköpings kommun, Västra Götalands län. 
Lidköping är Sveriges 45:e största tätort. 

 

Staden ligger söder om den sydöstra del av Vänern som kallas Kinneviken. Övriga sidor om staden är jord-
bruksbygd. Staden delas i två delar av ån Lidan. Den östra sidan benämns gamla staden och den västra sidan 
nya staden. Tidigare var gamla och nya staden två oberoende städer med var sitt rådhus. På nya stadens torg 
står nya stadens grundare Magnus Gabriel De la Gardie staty samt hans jaktslott, vilket tidigare användes 
som rådhus. 

Lidköping fick sina första kända stadsprivilegier 17 juni år 1446 av Sveriges dåvarande kung, Kristofer av 
Bayern, och blev därmed den första staden vid Vänern. 1532 och 1547 fick Lidköping fri seglats och rätt att 
idka byteshandel i hamnarna vid Vänern i Värmland, Dalsland och Vadsbro härad, tullfrihet i Lödöse med 
mera.  

Privilegierna gjorde i sig själva ingen större skillnad för stadens utveckling, men vid ungefär samma tid hade 
ett nytt element i stadens ekonomiska liv börjat växa fram, nämligen sjöfarten på Vänern. Genom den begyn-
nande träexporten från skogarna runt Vänern började Lidköping förvandlas från inlandsstad till sjöstad.  

År 1553 brann större delen av Lidköping ned i en stadsbrand. Gustav Vasa beviljade samma år staden 3 års 
skattefrihet, men befallde 1560 att Lidköping ej fick byggas upp på nytt, utan skulle flyttas till "Huffudnaes", 



den plats där senare Vänersborg skulle anläggas. Ända fram till 1672 bestod Lidköping endast av Gamla 
staden eller den del av innerstaden som ligger öster om Lidan.  

År 1615 belönades Jacob De la Gardie efter sina stora framgångar i De la Gardieska fälttåget med ett 
grevskap med säte i Läckö. Han fick dessutom rätt att inom detta anlägga en stad, vilket han dock aldrig 
utnyttjade. Drottning Kristina tilldelade honom 1651 i stället staden Lidköping "till grevskapets förökande". 
År 1655 fick grevskapets dåvarande innehavare, Jakobs son Magnus Gabriel, se staden återgå till kronan som 
en del av fjärdepartsräfsten. Han fick dock samtidigt tillstånd att inom grevskapet anlägga en ny stad. Lidans 
västra strand, mitt för det gamla Lidköping, utsågs till denna nya stads läge. Månesköldarna på Ågården, som 
ägde marken, hindrade dock till en början hans planer, och först år 1670 genomfördes ett markbyte som 
gjorde att den eftertraktade marken kom i hans händer, och 1672 började staden byggas upp efter den 
geometriska stadsplan greven själv fastställt.  

De la Gardie uppmuntrade alla som ville bygga i staden genom att ge pengar, trä och sten, upplåta platser till 
kålgårdar samt fördela andelar i skogen. Grevens jaktslott på Traneberg på Kållandsö fraktades på båtar till 
Lidans mynning, varefter det uppställdes mitt på det stora torget för att tjäna som rådhus, en funktion 
byggnaden hade fram till 1882. På 1680-talet fanns i dessa städer flera hantverkare: skomakare, skräddare, 
snickare, kanngjutare, pistolsmeder, skinnberedare och karduansmakare.  

Redan genom reduktionen lades år 1683 Lidköping åter som en enhet under kronan, men de bägge städerna 
hade ända fram till 1705 var sin borgmästare. Under sin livstid höll greve Magnus sin hand över både det 
gamla Lidköping och sin egen stad. Han inrättade skola och barnhus, restaurerade kyrkan och stödde på 
många sätt handel, hantverk och andra näringar.  

Under de följande två århundradena genomgick Lidköping en lugn och jämn befolkningsutveckling 1805 
fanns här 1 377 innevånare, 1850 2 417, 1880 4 734 och 1900 5 452.  

1849 förstördes i stort sett hela den gamla staden igen av en förödande brand. Branden startade vid Lidans 
omedelbara närhet på östra sidan, där ett minnesmärke efter branden restes 1949. Det enda som blev kvar av 
dåtidens gamla stad var ett kvarter som i dag går under namnet Limtorget.  

Stadens första stenhus tillkom på 1860-talet. 1874 fick Lidköping sin första järnväg, Lidköping–Skara–
Stenstorps Järnväg, 1877 öppnades Lidköping–Håkantorps Järnväg, 1899 Kinnekulle–Lidköpings järnväg 
och 1908 Lidköping–Kållands järnväg. Under slutet av 1910-talet började Lidköpings första större industrier 
att växa fram, däribland Lidköpings Mekaniska Verkstad, AB Lidköpings Vikingsågar (grundat 1915), AB 
Kronsågar (grundat 1913), Lidköpings porslinsfabrik, en råsockerfabrik med raffinaderi, två tändsticks-
fabriker ett bryggeri med mera.  

Under 1980-talet och 1990-talet var man i Lidköping trött på att staden förväxlades med Linköping, och man 
försökte då byta namn till Lidköping-Vänern, och senare Lidköping vid Vänern. Man fick avslag av flera 
olika skäl, främst då sådana namn ansågs sakna tradition i Sverige (jämförbara namn återfinns i Europa, till 
exempel Frankfurt am Main och Newcastle-upon-Tyne.) 

Efter ytterligare en stund kommer vi äntligen till vårt för dagen huvudresmål: LÄCKÖ SLOTT. 

  



Vi är lite tidiga men guidechefen själv, Fredrik, tar hand om oss och visar oss slottet. Han visar, berättar, 
skämtar och håller en lättsam framställning. Plock ur hand guidning följer här. 

 

Läckö Slott, mest känt som det sagolika De la Gardieslottet, vid Vänerns strand har ett medeltida ursprung. 
Skarabiskopen Brynolf Algotsson lade här 1298 grunden till en befäst borg, som troligen bestod av två eller 
tre enkla hus inom en skansmur. Borgen låg strategiskt mitt i det dåvarande stiftet. På sin väg mot Nidaros 
fann även pilgrimerna att borgen utgjorde en bekväm anhalt. Efter en brand på 1470-talet utvidgades borgen 
av biskop Brynolf Gerlachsson.  

 

Hielp Maria – stenen i slottets fasad (Brynolf III Gerlaksson) 



 

Efter reformationen 1527 upphörde Läckö att fungera som biskopsborg. Gustav Vasa tog över och lär enligt 
skrivna källor ha besökt slottet två gånger. Läckö for under långa tider illa av vanvård, men efter att en 
svåger till kungen, Svante Sture, tagit över gjordes reparationer och förbättringar. Hogenskild Bielke, gift 
med Svante Stures dotter Anna, blev friherre och erhöll Läckö som friherrskap 1571. Dennes räkenskaper 
och brev beskriver alla sysslor och inventarier på slottet. En dåtidens företagsledare! Av tradition förknippas 
ett äldre måleri i ett par av salarna med Bielkes upprustning av slottet. Bielke är också känd för att ha ägt en 
av dåtidens största boksamlingar i landet. Efter diverse svårigheter och fångenskap på Gripsholms slott 
dömdes Hogenskild Bielke till döden och avrättades i Stockholm år 1605.  

Läckö Slott förlorade sitt intresse under en tid och inte förrän fältherren Jacob Pontusson De la Gardie fick 
det i förläning år 1615 återtog det sin betydelse. Greven företog stora om- och tillbyggnader, bl a fullborda-
des huvudborgens tredje våning. Portalen som leder in till stora borggården tillkom under denna tid, liksom 
även det kalkmåleri med växtslingor och figurer som finns kvar i nischer, trapphus och är synligt även i 
tredje våningens salar. Mäster Gulik och hans lärjungar anlitades för denna utsmyckning. Flera kyrkor i 
trakten har dekorerats av samma mästare. 

 



Greve Magnus Gabriel De la Gardie var trettio år när han övertog slottet och grevskapet. Han innehade under 
sin livstid flera av landets högsta ämbeten, bl a. var han riksdrots, det förnämsta ämbete man kunde ha. 
Drottning Kristina skänkte honom många titlar och förläningar, men till slut råkade han i onåd och förvisades 
från hovet. Magnus Gabriel och hans hustru Maria Eufrosyne innehade över 1 000 skattepliktiga gårdar i 
Sverige och Östersjöprovinserna. År 1654 satte han igång stora byggnadsarbeten. Förborgen försågs med nya 
rum och bostäder åt tjänstefolket. Den s.k. köksborgen likaså. Slottskyrkan är också hans verk. En fjärde 
våning tillkom i huvudborgen och en rad konstnärer dekorerade väggar och tak. Även denna målartradition 
kan studeras i landskapets kyrkor. Det är i stora delar denne greve Magnus slott vi idag upplever när vi be-
söker Läckö även om medeltiden framträder starkt. Idag ägs slottet av svenska staten och förvaltas av Statens 
fastighetsverk. 

En del av Slottets interiörer 

Större delen av den idag synliga inredningen skapades under Magnus Gabriel De la Gardies tid och visar 
förvandlingen från biskopsborg till barockslott. Ett flertal konstutövare engagerades för utsmyckningar i de 
flesta salar i slottets tredje och fjärde våningar. Riklig takdekor, mytologiska scener och bataljmålningar kan 
skådas och i Kungssalen svävar fortfarande de 13 takänglarna, förmodligen skapade av målaren och skulp-
tören Johan Werner.  

 



Bildhuggaren George Baselaque anlitades bl a för att snida alkovöppningen i furstinnans sängkammare. 
Bostadssvitens inredning och disposition var den för tiden mest moderna och influerad av franska ideal. För 
att levandegöra slottets glansperiod under Magnus Gabriel De la Gardies tid har en uppmöblering skett av de 
tomma salarna. Detta ska dock inte ses som en rekonstruktion av slottets interiörer under 1600 talet, utan vill 
ge en bild av tidens inredningskultur. 

 

Föremålen är en del av de statliga konstsamlingarna förvaltade av Nationalmuseum. Tack vare gåvor från 
enskilda, företag och offentliga institutioner, inte minst med stöd av Lidköpings kommun, Föreningen Läckö 
Vänner m fl har samlingen vuxit avsevärt. 

 

I slottets paradvåning kan man idag bl a beskåda målningar, vävda tapeter, stolar, bord, skåp och 
himmelssängar. 



 

I ett vackert, välvt rum alldeles intill huvudentrén på Stora borggården ligger Magnus Gabriels vinkällare. 

Vid greve Magnus Gabriel De la Gardies hov på Läckö Slott under 1600-talet hölls stora banketter där öl och 
vin bjöds i generösa mängder. Den glansfulla representationen och det yppiga överflödet tjänade ett viktigt 
syfte: att stärka värdparets position i den sociala hierarkin. 

I slottets källare förvarades, förutom eget bryggt öl, viner från Tyskland, Spanien och Frankrike. Greven 
föredrog rhenskt vin till måltiderna men det serverades även rött Hoglandsvin, Alicant, Frontinjak och 
Muskatell. Bärviner av smultron, vinbär, hallon och körsbär tillverkades i hushållet men köptes även in på 
fat. 

 

  



Läckö slottskyrka 

Slottskyrkan uppfördes 1655-1668 av Magnus Gabriel De la Gardie. Den är en av Läckös mest lysande 
historiska miljöer. Kyrktornet är ett tekniskt mästerstycke och i själva kyrkan finns väl bevarad konstnärlig 
utsmyckning av bland annat altartavla, bänkdörrar och orgel. Träskulpturerna i nischerna - inramade av 
grisaillemålningar - föreställer Jesu apostlar, var och en bärandes ett attribut symboliserande sitt martyrskap. 

 

Idag används kyrkan även till bröllop och barndop. I samband med dessa högtider kan guidad tur i slottet 
ordnas och restaurangen arrangerar bröllopsmiddag om så önskas. 



 

  



På slottet pågår en rad konst utställningar under tiden 14/6 – 24/8 2014: 

"Steg för steg – en utställning om vandring, frihet och pilgrimsfärd" 

Vi vandrar. Oavsett ålder, bakgrund, tro. Vi går till arbetet, till en vän eller till vår lokala mataffär. Vi går 
genom livet. Växer upp, utvecklas. Rörelsen pågår ständigt. 

Men en vandring kan också vara ett aktivt val. En paus från vardagsrutinerna. Ett sätt att uppleva naturen. En 
investering i sin egen hälsa – kroppens och själens. Pilgrimsresan, den som leder fram till en helig plats, har 
funnits lika länge som det har funnits tro. En muslim vandrar till Mekka, en buddhist till Bodh Gaya och en 
kristen till Rom, Jerusalem eller Santiago de Compostela. En pilgrim är en människa som är på väg. 

Här bjuds vi att vandra genom en utställning som inspirerats av de sju nyckelord som skapats av Hans-Erik 
Lindström, präst i Vadstena. Orden är: frihet, enkelhet, långsamhet, tystnad, delande, bekymmerslöshet och 
andlighet. Vi behöver inte bekänna oss till någon tro för att kunna relatera till dessa ord. Du är också på väg, 
genom ditt eget liv, på ditt eget sätt. 

Så vi börjar vår vandring. Steg för steg. 

Läckö rymmer i sig unik barockkonst; i trapphus, i skattkammaren, i paradvåningen för att bara nämna en 
bråkdel. Vid sidan av 1600-talskonsten visar vi ett lockande smörgåsbord där kända och okända artister 
fyller slottets fjärde våning med sina respektive tekniker, allt ifrån oljor och akvareller till smide och 
stenkonst. 

På fjärde våningen såg vi således verk av Gunnar Brusewitz, nationalillustratör 

År 2014 är det 10 år sedan Gunnar Brusewitz gick ur tiden. Själv kallade han sig ödmjukt för ”antecknare” 
men med den mängd böcker och illustrationer som utgör hans konstnärliga livsverk är Brusewitz en betyd-
ande del av vårt kulturarv. På Läckö ser vi ett axplock ur en stor samling; nobeldiplom, frimärken, natur-
bilder och skildringar av vår historia. I ett av tornrummen, som aldrig tidigare visats, har man i år fyllt med 
Brusewitz verk. Det är Gunnar Brusewitz som också har ritat Stiftelsen Läckö Slotts logotyp. 

 



Borgny Svalastog, norsk bildkonstnär 

Från Lillehammer kommer denna konstnärinna som fyller sina verk med stor kraft och sällsam andlighet. 
Borgny arbetar med textil, grafik, teckning, pastell, skulptur och installationer. Hon har skapat kyrkotextiler 
till mer än 40 kyrkor, skapat utsmyckning i en mängd kyrkor och finns även representerad på pilgrimsmuseet 
i Santiago de Compostela, med vilka Läckö slott samarbetar kring utställningen ”Steg för steg” på andra 
våningen. 

 

Många pilgrimer har sedan medeltiden fortsatt till Finisterre, platsen där jorden tar slut, efter att ha 
nått sitt mål i Santiago de Compostela. På klippan bränner de upp sina kläder, en reningsprocess 
och en symbolisk handling för att göra sig av med de bördor som burits under vandringen. Och kan-
ske genom hela livet. 



Sten Limmergård, stenkonstnär från Kinnekulle 
Sten är en av få stenkonstnärer med inriktning på inomhuskonst i sten. I Jaktsalen visas bredden av hans 
arbeten i kalksten och marmor; skålar, fat och konstföremål bl a i den unika kinnekullesten. Här finns även 
svart kalksten från Jämtland och ljus svensk eller portugisisk marmor. Verken som visas har utförts i 
långsamma processer; Sten har utvecklat en helt egen teknik och ger stenen nya uttrycksformer. 

 

Emilia Linderholm, färgstarkt och sinnligt måleri 
Emilias måleri kretsar ofta kring en kvinnlig gestalt. Hon arbetar intuitivt utifrån färg, form och starka ut-
tryck inspirerade från scenkonsten och från sitt eget liv. Hon har haft en mängd separatutställningar och även 
en period arbetat som formgivare vid det Småländska glasbruket Klafreström Kristall. 

 

  



Ekvidistans/Equidistancia 
 

Två platser, två kulturer enas i konsten. Elva konstnärer från Katalonien möter elva konstnärer från 
Skaraborg. Utställningen kommer att visas på två platser; på Läckö Slott och La Garriga Barcelona. 
 
”Tea Time” – hemslöjd i tre dukningar; en nordisk, en asiatisk och en bersådukning 
 

Smide, keramik, trä, textil och skinn av skickliga slöjdare från Skaraborg och övriga Västra Götalands-
regionen visas i den Trojanska salen. Utställningen utgår från ett projekt där Halmens Hus tillsammans med 
en grupp slöjdare arbetat med att utveckla nya slöjdprodukter med och runt halmen. Visningen är skapad av 
Slöjd i Väst, Halmens Hus och Skaraborgs Hemslöjdsförening. 

I sommar plockas barnet inom oss fram i Rörstrand Museums lilla utställning på förborgen. Rörstrand har 
sedan starten på 1700-talet producerat porslin för små knubbiga händer. Till en början mest leksaker men så 
småningom mer och mer bruksporslin, ofta med lekfulla och färgglada dekorer och roliga namn. Många har 
blivit klassiker och går i arv från generation till generation. Barnen som motiv i konsten finns också 
representerat i utställningen. 

 

 

Efter alla dessa kraftiga intryck för ögat och själen vankades det Lunch 14.00 i Naturrum på Restaurangen 
Hvita Hjorten: Långkokt fläsk-sida med karamelliserad potatis 

 

Ett besök i Kryddträdgården är ett måste innan man lämnar Läckö. 

  

Eftersom allt vackert har ett slut så tog även vårt besök på Läckö slott slut och vi begav oss vidare till 
Spikens fiskeläge. 

  



Det känns nästan som att befinna sig vid västerhavet, trots att Spiken ligger vid Vänern. Utanför ligger 
Ekens skärgård. Spiken är det perfekta stället för den som vill handla lite rökt sik, siklöjerom, ta en fika eller 
äta en bit mat med utsikt över sjön. Spiken är en av Europas största insjöfiskehamnar. De fiskar bland annat 
sik, gädda, gös och abborre med cirka 100 ton av vardera per år. Siklöja fiskas främst under hösten och tidiga 
vintern och i Spiken kan man köpa löjrom direkt från dem som fiskat, rensat och berett den.  

Spikens idylliska fiskeläge på Kållandsö är ett givet utflyktsmål under sommaren för såväl närboende som 
långväga besökare.  

 
Den pittoreska och genuina miljön har gjort Spikens Fiskeläge till ett mycket populärt turistmål. Många gör 
som vi, kombinerar en dagstripp till Spiken med ett besök på Läckö Slott, som bara ligger ett par kilometer 
bort.  

I Spiken kan du, som sagt, köpa rökt fisk och löjrom, ta en kopp kaffe, äta gott på rökeriernas bryggserve-
ringar, borda sightseeingbåt, eller bara strosa runt och njuta av platsen och folklivet.  

Spikens Brygga Rökeri AB har funnits i många år och har många återkommande kunder varje säsong. Från 
och med 2014 drivs företaget i ny regi men enligt samma koncept som tidigare.  

 



 

På Spikens Brygga röks fisken med stor omsorg vilket känns igen på den goda smaken och gyllenbruna 
färgen. På serveringen kan du avnjuta den rökta fisken med tillbehör från det egna köket. Förutom fisktallri-
kar erbjuds även sallader, baguetter samt deras omtyckta stenugnsbakade specialpizzor med mera. Självklart 
kan du även bara ta en fika eller glass och njuta av utsikten och sjölivet. De har fullständiga rättigheter.  

 



Sommaren 2005 öppnades en ny butiks- och konferensanläggning i Spiken. Fyren, som den kallas, har blivit 
en mycket välbesökt anläggning som ligger i direkt anslutning till hamnen. Här finns en servicebutik och 
kafé med öppethållande under nästan hela året. Sommartid håller även butiker med silversmide, design och 
presentartiklar öppet.  

 

Fyren har även en mycket uppskattad samlingssal, som används som konferensanläggning eller som festsal 
vid exempelvis, bröllop, födelsedagar eller andra festligheter och kulturella aktiviteter. Här ges möjligheter 
för dig att hyra lokalen med flera olika alternativ. Fyren kan erbjuda allt ifrån fullständig servering med mat, 
skärgårdsaktiviteter, hela konferenspaket eller om du så önskar så finns kök och porslin för 50 personer ifall 
du själv vill anskaffa förtäring.  

Yrkesfiske : Av Sveriges nära tre tusen yrkesfiskare är 250 sötvattensfiskare. I Vänern finns det 92 licensie-
rade yrkesfiskare (varav 3 kvinnor), med en medelålder nära 55 år. En tredjedel av Vänerns fiskare bor i Lid-
köpings kommun, och av dessa har de allra flesta sin hemmahamn i Spiken, vilket gör Spiken till ett av Euro-
pas största insjöfiskelägen.  

I Vänern bedrivs yrkesfiske med bottengarn, flytgarn och fasta redskap. Nästan 700 ton fisk fångas årligen 
av yrkesfiskarna i Vänern. De viktigaste fiskarterna är som ovan sagts Sik, Gädda, Gös och Abborre som det 
fångas omkring 100 ton vardera av. Den allra viktigaste fisken är Siklöjan (200 ton), som främst används för 
framställning av den exklusiva löjrommen.  

På hösten, från mitten av oktober och till början av december, fiskar man främst efter siklöja. I löjhonorna 
finns en eller ett par teskedar löjrom som kan klämmas ut, sköljas och som sedan får rinna av. Efter ca två 
dygn saltas, förpackas och fryser man  rommen. Avvattningen är viktig för rommens kvalitet liksom salthal-
ten. Höga salthalter förstör den fina smaken och ger en blötare rom. Salt är det enda som tillsätts i rommen. 
Vid besöket i Spiken fick du ett unikt tillfälle att till ett förmånligt pris köpa löjrom direkt från de som har 
fiskat, rensat och berett rommen.  

 



För att variera resandet gick hemresan via Skara. 

Skara: På 1100-talet fanns egentligen bara tre svenska städer att tala om: Lödöse vid Göta älv, Sigtuna vid 
Mälaren och Skara på Västgötaslätten. Dagens Skara har fortfarande kvar den medeltida gatuplanen i stads-
kärnan: gatorna strålar ut som ekrarna i ett hjul där domkyrkan utgör navet. Historien är även på andra sätt 
närvarande i staden, som har blivit ett centrum för kulturturismen sedan Västergötlands museum med fram-
gång började använda tempelriddaren Arn för att väcka intresse för landskapets medeltida historia. (Se vår 
medlemsresa 2011) 

  

Domkyrkan idag  och omkring år 1700 

Förutom domkyrkan uppfördes under medeltiden tre andra kyrkor ett hospital, ett härbärge för gamla präster, 
ett helgekorskapell samt två kloster. Det ena klostret var ett dominikanerkloster, vars klosterkyrka inom 
klostrets murar var S:t Olofs kyrka. Det grundades 1234. Det andra klostret, för franciskaner, hade S:ta 
Katarina kyrka som klosterkyrka och detta kloster omnämns första gången 1259. Dominikanerklostret om-
vandlades senare under Johan III till Skaraborgs slott. Från det slottet fick Skaraborgs län sitt namn. Det för-
stördes vid danskarnas härjningståg 1612. S:ta Katarina klosterkyrkas grundmurar blev grunden för Sveriges 
första veterinärinrättning grundad 1775. Än idag utgör klosterkyrkans grundmurar grunden för ett av husen i 
denna inrättning. 

Några få testamentshandlingar utfärdade till förmån för dessa kloster finns ännu kvar; av hertigarna Erik och 
Valdemar erhöll exempelvis klostren vardera 20 mark. En av församlingskyrkorna (S:t Pers) skänktes till 
staden av biskop Brynolf Algotsson, en form av botgöring inför Gud. 1520 omtalas ett S:t Klemens kloster, 
men detta kanske bara var ett namn för prästhärbärget. Det förstnämnda ådrog sig Gustav Vasas vrede, då det 
där bodde en honom förhatlig munk. Kungen befallde att det skulle ödeläggas och munkarna sändas till sina 
bröder i Sigtuna. 

Mycket har hänt i staden sedan dess och under 1980-talet kom Skara att bli ett centrum för både schlager-
musik och dansband. Detta främst i och med skivbolaget Mariann Grammofons stora framgångar, med Bert 
Karlsson i spetsen, och med artister som Carola Häggkvist, Herreys, Lasse Stefanz, Lena Philipsson och 
Vikingarna. 

  Gruppen Timoteij som bildades i Skara 



Under hemresan diskuterades många av de upplevelser vi varit med om och inte förrän lite efteråt kan man 
rätt smälta och värdera allt nytt vi fått del av. 

Avlämning av resenärer företogs i omvänd ordning och vi var åter i Åsa 19.50 

Slutord: I en liten skraltig buss för 25 personer skakade vi oss 23 personer genom det sommarfagra och sol-
belysta landskapet och insöp naturens skönhet i fulla drag både vad gäller skönhet för ögat och näsa. Vi fick 
många nya kunskaper och upplevelser och vackra minnen för både kropp och själ. 

 

Några avslutande stämningsbilder: 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

Sammanställt och bildsatt av Kenneth Thulin 2014-06-20 


