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God fortsättning på nya året! 

Välfyllda föreläsningskvällar, konferenser och evenemanget ”Afton i advent”, avslutade i december ett 
gott verksamhetsår 2018. Den publika verksamheten håller nu stängt i naturum under januari och febru-
ari. Under denna tid skall vi hinna måla om rummen på andra våning, slipa trägolvet i entréplan och för-
bättra ventilationen – främst i restaurangköket mm. Första mars slår vi åter upp portarna.  
 
Som Ni vet har det tidigare gjorts putsarbeten på slottet. Det har stått stilla några år,  men  under  april 
månad inleds nu arbetet med att putsa om kyrktornets södra och östra murar. Arbetet är beräknat att ta 
två år och bekostas av Statens fastighetsverk. Naturligtvis kommer en del av våra besökare tycka att det 
ser lite  tråkigt  ut  med  inplastade ställningar på dessa delar av slottet – samtidigt annonserar  detta  att  
byggnadsminnet tas om hand och välbehövligt restaureringsarbete sker. Ett önskemål sedan en längre tid 
har varit att förbättra belysningen på området. Alla som varit på opera eller annat musikevenemang, vet 
att det varit helt mörkt på gångvägen ner på slottsvallen. Just nu i dagarna monteras belysningspunkter 
hela vägen upp till Skansporten. Detta är vi väldigt glada över. Det har hänt ett flertal gånger att gäster 
snavat på vägen ner, i det bristfälliga ljuset. Vi kommer nu i egen regi att, försöka finansiera ljussättning 
av borggårdarna, på ett konstnärligt sätt och förbättra markbelysningen genom valven. 

Redan under hösten har arbetet med 2019-års kulturverksamheter påbörjats.  Jag vågar påstå att det 
kommer att finnas något för alla – för barn och unga – för mammor och pappor och för far- och mor-
föräldrar.  Det är svårt att inte omnämna sommarens stora operafest ”Figaros bröllop”… I skrivandets 

stund har vi haft biljetter till salu i sex dagar – och på dessa dagar har vi redan sålt över 1000 
biljetter! Något sådant har vi aldrig varit med om tidigare.    

 Tiden går fort - väl mött snart igen! 



MEDLEMSAVGIFTEN 2019  
Det är nu tid att förnya 
medlemskapet för 2019. 
Avgiften är, som den varit de 
senaste 19 åren, 200 kr för en-
skild medlem, tvåtusen kr för 
guldmedlem (10 år) och två-
tusen kr för företag.  
Sista betalningsdatum är den 1 
mars. Glöm inte att skriva 
namn och adress på inbetal-
ningen. 
Finns det inget inbetalningsko-
rt i brevet, har du redan betalt 
avgiften för 2019 eller så är du 
guldmedlem. En av förmåner-
na att vara Läckö Vän är in-
bjudan till invigningen av 
sommarsäsongen.  
Inbjudan avser en person. Alla 
medlemsförmåner finns på 
hemsidan: lackoslott.se  

NY STYRELSEMEDLEM 
Men inte obekant med Läckö 
Vänner. I många år revisor här. 

Carl-Henrik Ohlsson, 
agronom från Tråvad 
numer lidköpingsbo, 
var vd på Hushåll-
ningssällskapet i 
Skaraborg i 12 år och 
därefter vd för Läns-

försäkringar i 18 år och numer 
vd för Skaraborg Invest. Föru-
tom Läckö Vänners och Vara 
Konserthus styrelser innehar 
han också en ordförandepost i 
Next Skövde Destina-
tionsutveckling AB. 

LÄCKÖ VÄNNER 
hade på sin 20:e födelsedag 
den 20 augusti 945 medlem-
mar! Vår tävling att värva nya 
medlemmar är avgjord  
Vinnare av årskort 2019: 
Yvonne Dalemo 
Inger Gunnergård Fransson 
Erna Gustafsson 
Bertil Hovmark 
Margareta Karlqvist 
Ingrid Åkerblom Karsberg 
Kerstin Norrman 
Hans-Olof Särnqvist 

HÖSTTRÄFF PÅ SLOTTET 
Lördagen den 13 oktober träf-
fades 62 läckövänner för en 
alldeles speciell dag på slottet, 
där professor Lars Nordström 
tog oss med på en resa från 
Gustav Vasa till Karl XII och 
vårt förhållande till våra ärke-
fiender. Japan, Ryssland, 
Frankrike, Spanien, England 
och bakgrunden till brexit 
samt Kinas banksystem hann 
professorn också med att förk-
lara för oss. 

Den som vill 
fördjupa sig i 
ämnet kan läsa 
mer i en bok av 
Paul Kennedy   
"The Rise and 
Fall of the Great 
Powers", som Lars  
Nordström rekommenderade. 

FIGAROS  
BRÖLLOP  
av Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

En av världens 
mest omtyckta operor fyller 
borggården sommaren 2019. 
Slott, trädgård, kärlek vid 
sidan av makt, missförstånd 
och människor som ibland är 
lite vilsna 
Läckö Slott 14 juli - 3 augusti 
Biljetterna släpptes den 3/12. 
Så passa på nu om du inte 
redan bokat in! 

 Lös din parkering för  
 hela året - endast 50 kr. 
Parkeringstillstånd be-
talas i naturum! 

FÖR KÄNNEDOM 
I planeringsstadiet är en 
tvådagarsresa till Stockholm 
med bland annat ett besök på 
Nationalmuseum någon gång i 
september.  

VÄNFÖRENINGSRESA TILL 
NÄÄS OCH GUNNEBO 
August Abrahamson var Nääs 
siste private ägare, en mycket 
förmögen köpman med eget 
handelshus i Göteborg. Sophie 
Elkan var hans systerdotter, 
som 1894 mötte Selma Lager-
löf för första gången. Totalt 
tillbringade Sophie och Selma 
tjugotvå somrar tillsammans 
på Nääs. De hade en skrivplats 
i parken där de satt och skrev 
och läste varandras texter. I 
"Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige” beskrivs 
livet på Nääs i ett helt kapitel. 
 
1778 köpte handelsmannen 
John Hall egendomen Gun-
nebo som sommarställe. Stads-
arkitekten i Göteborg, Carl 
Wilhelm Carlberg, fick upp-
draget att göra ritningar till en 
huvudbyggnad med inredning, 
trädgårdar och kringliggande 
byggnader. Familjen Hall be-
stod av John, hustrun Christina 
samt deras två barn, John och 
Christina. 1802 avled den 
framgångsrike handelsmannen 
John Hall och den bohemiske 
sonen John Hall d.y. tog över 
familjens företag och 
fastigheter.  
Om detta har Sophie Elkan 
skrivit en skönlitterär roman 
”John Hall”, utgiven 1899. 
Vi får veta mer på resan den 27 
april. 
Bussen avgår från Lidköping kl 
08.00 och beräknas vara åter kl 
17.30.. I priset 700 kr/p ingår 
buss, guidade visningar, buffé 
bestående av soppa, sallad, hu-
vudrätt, dessert, dryck, kaffe 
och kaka samt innan hemfärd 
kaffe och smörgås. 



SVÅRA ANGREPP AV ASKSKOTTSJUKA 
 
Vid ett besök på Läckö slott i höstas konstater-
ade undertecknad att askarna runt slottet och 
parkeringen var angripna av askskottsjuka. Ett 
tecken på denna åkomma är att unga skott viss-
nar och dör och att hela trädet så småningom 
stryker med. Angripna träd visar en symptom-
bild med döda grenar som sticker upp över 
kronan. En del träd kämpar emot sjukan och 
bryter fram med så kallade vattskott som ger 
trädet ett buskigt, tovigt utseende. 

Historik 
Askskottsjukan är en ny företeelse i vår natur. 
Symptomen noterades första gången i Europa i 
Litauen och nordöstra Polen i början av 1990-
talet. År 2001 upptäcktes sjukdomen för första 
gången i sydöstra Sverige, på Öland och i Skåne. 
Fem år senare var den spridd till alla delar av 
askens utbredningsområde i landet. 

Biologi 
Askskottsjukan förorsakas av en invasiv mikro-
svamp (Hymenoscyphus fraxineus) som under 
våren och försommaren angriper blad och unga 
skott som missfärgas, vissnar och dör. Svampens 
fruktkroppar utvecklas under hösten på ned-
fallna bladskaft och smågrenar. Fruktkropparna 
bildar då stora mängder sporer vilka sprids med 
vinden. Träd av alla åldrar kan angripas. I sitt 
hemland i östra Asien förekommer denna 
sporsäcksvamp på manchurisk ask. Där föror-
sakar den ingen skada utan bryter ned trädets 
vävnad först när trädet har dött. Man gissar att 
svampen förts till Europa 
med importerade träd från 
kinesiska plantskolor.  

Bekämpning 
En effektiv bekämpning av svampen saknas. Vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) 
försöker man sedan flera år att hitta effektiva 
motmedel. Varje år överlever många träd an-
grepp av svampen och det gäller att ta vara på 
dessa motståndskraftiga exemplar. Man skall 
därför inte ta ner döende träd. Sporer finns i 
stora mängder i naturen och en avverkning är 
därför meningslös. Däremot kan man lättare 
identifiera motståndskraftiga träd om de får stå 
kvar. Från sådana träd hämtar man nu skott till 

en klonbank för utplantering av er-
sättningsträd. Angreppen kan i vissa 
fall gå tillbaka och trädet tillfrisknar 
efter några år. Beskärning av sjuka 
grenar och skott kan temporärt hej-
da svampens utveckling. Ett annat 
problem är att försvagade askar 
lättare angrips av den inhemska par-
asiten honungsskivling, en 
hattsvamp som orsakar stor skada i 
svenska trädplanteringar. Även 
askens frön kan vara infekterade av 
svampen vilket dock inte går att se 
om man samlar in dem för odling. 
Asken har förts upp på den svenska 
rödlistan och bedöms nu (2015 års 
lista) vara starkt hotad (kategori EN, 
endangered).  

Framtiden 
Spridning av askskottsjuka, almsjuka och en rad 
andra parasiter är exempel på hur det kan gå 
när människan manipulerar naturen och flyttar 
arter till nya miljöer där de inte hör hemma. Vi 
får hoppas att askarna överlever pågående an-
grepp och att resistenta träd kan utvecklas och 
ersätta de sämre lottade exemplaren. 

Asken har stora estetiska och kulturhistoriska 
värden. Trädet hamlades förr till vinterfoder 
och den hårda veden användes till olika redskap 
till exempel spadskaft. Askar planterades som 
vårdträd invid gårdarna för att ge skydd mot 
blixtnedslag och vådeld. Trädet har många 
värdefulla egenskaper enligt gammal folktro. 
Och icke minst, asken är mycket viktig för den 
biologiska mångfalden. Man räknar med att cir-
ka 300 arter är knutna till detta träd. Dessa or-
ganismer är också rödlistade och hotas om 
asken dog ut i vårt land. Ett exempel på en så-
dan art är asknätfjäril. 

Lars Arvidsson 
Fil. dr, professor em. i kryptogami och naturvårds-
biologi vid Göteborg Universitet



STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT 
FÖRENINGEN 
LÄCKÖ VÄNNER 
Läckö Slott                                         
531 99 Lidköping 

Tel. 0510-48 46 60        
Föreningens bankgiro 5749-1474 
 
Läckö Vänners ordförande        
Lars-Göran Lönnermark  
Malmgatan 5, 532 31 Skara         
Tel. 0511-182 36    
elg.lonnermark@swipnet.se 

Sekreterare                            
Inger Fahl                                    
Tel. 070 695 73 92       
fam.fahl@telia.com 

Skattmästare                          
Ingrid Johnsson                             
Tel. 0510-101 73                                 
ingrid.johnsson@kallandso.nu 

Resor      
Bodil  Warolin  (v. ordf.)                            
warolin.b@outlook.com                                 
Britmari Brax        
britmari@brax.nu  

Redaktör                                     
Ulla-Märta Tall                            
um.tall@telia.com 

Avgifter                     
Årsmedlem 200 kr/person/år  
Guldmedlem 2 000 kr/person/10 år  
Företag 2 000 kr/företag och år 

Medlemskap               
Genom att bli medlem ger du ett 
värdefullt stöd till slottets verk-
samheter och  du får bland annat; 

Inbjudan till sommarinvigningen. 
Gratis entré till slott & trädgård. 
Specialpris till operaföreställningarna. 
För fler förmåner se vår hemsida:      
lackoslott.se. 

Parkering 
För endast 50 kr/år kan du parkera 
bilen på Läckö. Biljett löses i naturum.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

När Magnus Gabriel De la Gardies son Gustaf Adolf De la 
Gardie avlidit donerade dennes hustru grevinnan Elisabeth 
Oxenstierna 1719 ett hemman i Lugnås till Varnhems för-
samling. Avkastningen skulle underhålla släktens gravkor 
och minneshall i klosterkyrkan. 1763 såldes hemmanet, och 
kapitalet kom att utgöra De la Gardieska gravkassan.  
1874 fick Varnhems pastorat en ung, driftig men 
självsvåldig kyrkoherde, David Holmgren, som åstadkom 
en kyrkpark, ett nytt rosettfönster och ny prästgård, till 
många varnhemsbors gillande. Dessvärre hade han svårt att 
hålla sig inom de ramar som förordningar av olika slag fast-
ställt. Därför drog han på sig stark kritik från domkapitlet 
och andra myndigheter. Holmgrens mycket aktiva år i pas-
toratet blev en period av processande utan ände. 
Holmgren utnyttjade nämligen gravkassan otillbörligt. Den 
var inte till för att bekosta kyrkpark eller rosettfönster, 
även om Holmgren hävdade att den tillskapade skönheten 
var till för gravkoret. 
Holmgrens liv som kyrkoherde var alltså minst sagt kon-
fliktfyllt, dels på grund av hans utnyttjande av gravkassan - 
delvis för egen vinning - dels på grund av hans arroganta 
uppträdande mot allt slags överhet med ständigt förnyade 
sarkastiska utfall till sitt eget försvar.  
Striden tycks ha varit hans livsluft. Utifrån ter sig hans liv 
tragiskt. Han förföljdes av återbetalningskrav, blev avsatt 
från sin tjänst och dömdes slutligen 1905 till ett års straf-
farbete för förskingring. Under processåret lyckades han 
dock kvarstå som riksdagsman och förordnades som 
chefredaktör för Falköpings-Posten! 
Holmgren flydde undan straffet genom att emigrera till 
USA. Han blev präst på nytt i en skandinavisk församling i 
Minnesota. Hans slut blev dramatiskt som hans levnad. 
Påkörd av en skenande häst i Minneapolis avled han 1916. 
Birgitta Rudberg,  dotter  till  biskop  Yngve Rudberg,  har  
detaljrikt skildrad detta skeende i boken ”Dramat kring den 
De la Gardieska gravkassan”, Uppsala 2001. Hennes morfar, 
kyrkoherden Johan Hemberg i Skövde, var från 1896 
Holmgrens kontraktsprost, en oerhört slitsam uppgift kan 
man förmoda.  
Gravkassan har idag ett stiftelsekapital på cirka 2 miljoner 
och cirka 100 000 kronor till förfogande. Vi önskar den en 
fridfull handläggning. 

Stort tack till Senäte som bekostat utskicket av detta brev!

EN VILA I FRID?
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