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Historia möter nutid och konst möter vetenskap. I 
vårsol och med en grön slottsvall öppnades 
naturum Vänerskärgården – Victoriahuset plan-
enligt, samtidigt som trädgårdsmästarna återvände 
i tjänst första mars. I skrivandets stund kommer 
Simon in i rummet och förkunnar med stolthet 
och ett leende. – I dag flyttar vi upp de första 
salladsbladen från växthuset till drivbänkarna i 
Lilla Slottsträdgården.  
 
Produktionen av årets utställningar, scenkonst och 
kulturturistiska paketlösningar har pågått sedan en 
längre tid. I samarbete med Nationalmuseum 
presenteras ”Kvinnliga pionjärer” som ger en 
fördjupning i svensk formgivning under 
mellankrigstiden. Utöver detta gästas vi av 
gruppen ”9 vävare”, som genom skaparglädje 
lyfter fram kulturskatten ”dubbelväv”.  

Den elfte juli välkomnar vi till Sverigepremiär på 
Stora borggården. I årets operaföreställning 
”Beatrice och Benedict” av Hector Berlioz, efter 
Shakespears komedi ”Mycket väsen för 
ingenting”, bjuds publiken på svallande känslor 
och musikaliska höjdpunkter. Föreställningen 
kommer att sändas av Sveriges Radio P2. 
 
Ett nära samarbete med föreningsliv, studie-
förbund och såväl lokala som regionala och 
nationella organisationer är en förutsättning för 
vår omfattande programverksamhet. Aktiviteterna 
vänder sig till både barn och vuxna och omfattar 
såväl slottet som naturum, men sedan förra året 
också expeditioner till sjöss. 

I dagarna anländer lastbilar till Skansporten. De 
möbler och inventarier som fått välbehövlig 
rengöring och konservering placeras snart ut i 
slottets olika salar.  
 
En välbehövlig restaurering och konservering 
görs under året också i slottskyrkan. Även om 
detta innebär att kapellet kommer att vara stängt 
periodvis, är vi glada för dessa nödvändiga 
insatser.  
   
En nyhet för året är anordnandet av ”Läckö 
Visfestival”. Under två dagar i augusti ljuder 
musik inom en helt annan genre på borggården. 
Väletablerade artister i en unik miljö och närhet 
till publiken ger goda förutsättningar till njutbara 
kvällar på besöksmålet. 
 
Något senare i augusti välkomnar vi Sveriges 
Television som intar Stora borggården under tre 
dagar. Inspelningen av ”Antikrundan” är något 
som väcker ett stort intresse och ger oss möjlighet 
att visa såväl slottet som närområdet i ett av 
landet mest populära tv-program. Att inspelningen 
dessutom utmynnar i två olika timslånga program 
i SVT känns naturligtvis väldigt glädjande. 
Således – upp på vindarna och leta i lådorna. Den 
30/8 kommer ni till Läckö och då skall vi visa 1,6 
miljoner tittare vilka kulturskatter vi har här i 
Västergötland!   

Kära vänner av Läckö – varmt välkomna 2015! 

Magnus Lönnroth

Vårens ankomst skapar glädje och förväntan!



Årsmöte 2015 
lördagen den 30 maj  kl 11.  
Se bifogad kallelse! 

 
Protokoll och annat 
Föreningens skattmästare har 
sett till att alla Läckö Vänners 
handlingar finns i tryggt förvar 
i Föreningsarkivet på biblio-
teket i Lidköping. 

Slottshjälpredor sökes! 
Ring gärna Christina 
Andersson på tel. 
0510-48 46 43, om du 
har tid och lust att 
prova på något nytt. 
Inga förkunskaper 
krävs! 

Höstutflykt  
Den 5 september ges möjlighet 
åt 40 Läckövänner att besöka 
familjen Letzéns hem, ett gods 
med historiska anor från 1300-
talet. Nuvarande byggnad är 
från slutet av 1800-talet men 
byggdes om 1938 efter en äldre 
ritning. Ett spännande hus med 
lång historia. Tådene kyrka, 
ligger på andra sidan vägen. 
Den byggdes mellan 1878-90 
och ersatte en 1100-talskyrka 
som låg nära Storebergs 
huvudbyggnad. Av den finns 
ännu ett kapell bevarat där 
medlemmar av ätterna Bonde 
och Lilliehöök vilar. Tådene 
kyrka, bekostad av ägare till 
Storeberg, kommer att visas av 
en kunnig guide. 

Vi börjar kl 9 på Storeberg på 
Kålland. Exakt vägbeskrivning 
fås vid anmälan till Britmari 
Brax tel. 070-593 04 05 eller 
via mail britmari@brax.nu.  
Antalet deltagare är begränsat. 
Kaffebuffé är beställd och 
betalas på plats. 

100 000 kronor 
Läckö Vänners styrelse har 
beslutat att avsätta 100 000 kr 
för framtida investeringar till 
verksamheten på Läckö Slott. 

Medlemskort 2015 
I januari 2013 fick jag ett 
trevligt brev från vår medlem 
Ina Söderström. I brevet fanns 
också en liten fin akvarell-
målning. Hon skrev:  
”I maj månad förra året (2012) 
var min man och jag på turen 
till bl.a. Mariedals Slott. 
(Mycket vackert och trevligt!) 
där såg jag det fina porträttet 
med Magnus Gabriel De la 
Gardie och Maria Eufrosyne, 
klädda i guldbrokad (jag hade 
bara sett porträttet i svart/vitt 
förut. Jag har försökt att 
gengiva detta.  

Med vänlig hälsning  
Ina Söderström.” 

Jag visade detta för styrelsen 
och vi beslöt att detta måste bli 
bilden på medlemskortet så 
snart som möjligt. Förra året 
var det 1000-års jubileum för 
Skara stift och då blev det en 
påminnelse om Läckö som 
biskopsborg genom bilden på 
biskop Brynolf.  
I år är det dags att påminna om 
Magnus Gabriels och Maria 
Eufrosynes betydelse för det 
slott vi ser idag och därför är 
det med glädje vi använder 
Inas bild. Ina har tidigare stått 
för bilden på medlemskortet år 
2009 och 2011 med sina vackra 
akvareller. När du skrivit ditt 
namn på medlemskortet har du 
tillgång till dina förmåner som 
medlem. Läs om det på sid 4 
och på hemsidan. Finns det 
inget medlemskort i detta brev 
så beror det oftast på att du inte 
betalat avgiften. Då kan du 
använda det bifogade inbetal-
ningskortet så kommer kortet 
på posten när avgiften kommit 
in. Till företagsmedlemmar 
bifogas 10 presentkort istället 
för medlemskort.  

Håkan Ridal 

Invigning sker 13 juni  
Särskild inbjudan kommer till 
alla medlemmar! 
Slottet öppnar den 1 maj för 
dagliga visningar. 

Beatrice och Benedict 
Efter premiären den 
11 juli spelas operan 
på tisdagar, onsdagar, 
fredagar och lördagar 
t.o.m 1 augusti. 

Föreställningen börjar 20 och 
pågår till 22.40 (ca).

mailto:britmari@brax.nu


Det är en av de sista riktigt ljuvliga sommar-
kvällarna, denna afton i augusti, som publiken har 
samlats i Restaurang Hwita Hjorten för att följa 
med Hans och Greta på äventyr. I hemmet 
serverar den elaka styvmodern bara vatten och 
bröd. Gästerna får dock en helt annan dryck i 
glasen. Strax blir Hans, Greta och alla andra 
utkörda för att plocka bär. Inga bär står att finna i 
slottsträdgården, i stället finns mousserande vin 
med goda tillbehör. Därtill förtrollande musik av 
Per Drougge på fiol, vid pianot Lars Göran Dahl 
och sång av Pia-Karin Hellsing (Hans), Carina 
Stenberg (Greta) och Carina Henriksson (fe/häxa/
styvmor).  

Föreställningen fortsätter sedan på 
yttre borg-gården, där publiken 
äter av häxans slott. Andra akten 
spelas på inre borggården runt 
häxans ugn. Hans är för mager och ska gödas. 
Publiken lurar häxan med avätna kycklingben. 
Men som alltid i sagans värld är slutet gott. En 
fantastiskt kväll i en fantastisk miljö!  
Det var femte året i rad som operasäsongen på 
Läckö avslutas med en överraskningarnas kväll. 
Afton i augusti är mycket populärt och bokas 
fullt fort. I år förlängs evenemanget en bit in i 
september.

Den vackra fen kommer för att vagga Hans och Greta till sömns. 

Afton i augusti som det begav sig sommaren 2014

Första hälften av april, 2016, arrangerar Läckö 
Vänner en sjudagarsresa till Madrid och dess 
omgivningar med logi på ett Parador-hotell (det 
tjänstgjorde som kloster under 1600-talet men är 
idag ett modernt, fyrstjärnigt hotell) i staden 
Alcalá de Henares, vars historiska centrum har 
upptagits på Unescos världsarvslista. Härifrån 
gör vi dagsutflykter till tre andra otroliga städer 
som  också står med på världsarvslistan Toledo, 
Segovia och Ávila. 
Hela programmet finns att läsa på lackoslott.se. 
Mer information kommer.  

Intresseanmälningar tas upp av Bodil Warolin 
warolin.b@outlook.com 
 

Historiska Madrid                        
med konst och kultur Vänföreningen producerar och 

bekostar två nya vykort. De 
blir i formatet 10 x 15 cm. 
Varje kort har på bildsidan tre 
olika motiv. På textsidan finns 
kortfattad information om 
Läckö Vänner. Bilderna är 
tagna av den kände fotografen 
Håkan Berg med sitt ursprung 

och hjärta i Skaraborg och inte minst Läckö. 
Inkomsterna från de prisvänliga vykorten, som 
i första hand skall säljas i slottsbutiken, skall 
tillfalla verksamheten på slottet. Samtidigt som 
vi med de nya vykorten gör PR för Läckö hittar 
vi förhoppningsvis  vägen till nya medlemmar. 
Vi är nu drygt 800 Läckövänner, men blir 
gärna ännu fler. 

Gunnar Dahlström

Nya Läckövyer

http://sv.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsarv
http://lackoslott.se
mailto:warolin.b@outlook.com


Ordföranden har ordet

Stort tack till Sparbanken Lidköping 
som bekostat april månads 
Medlemsbrev!

Magnus Gabriel De la Gardie som 
Uppsala universitets högste styresman 

Uppsala universitet inrättades 1477. 1500-talet var för detta 
lärosäte inte någon lysande tid. Mest liknade det en ”påbyggd 
katedralskola” (Sten Lindroth). Genom Gustav II Adolf och 
hans medarbetare Axel Oxenstierna och Johan Skytte skedde 
en omstart. 1624 undertecknade konungen gåvobrevet med 
de ”gustavianska arvegodsen”, den fasta egendom som 
Gustav Vasa lämnade efter sig och som 2007 värderades till 2 
miljarder och som med sina fastigheter omfattar en yta 
motsvarande halva Öland. Universitetet blev själv-
försörjande, kunde jämföras med de främsta i Europa och 
studenter strömmade till. 

Efter Axel Oxenstierna blev Magnus Gabriel De la Gardie 
universitetskansler. Vid hans sida stod Olof Rudbeck, som 
genom sin verksamhetslust utvecklade universitetet, 
samtidigt som han skaffade sig många fiender i den 
akademiska världen. 

I ”Svensk lärdomshistoria – Stormaktstiden”, 1975, s. 26, 
skriver Sten Lindroth om De la Gardie: ”Som kulturmagnat 
och beskyddare av vetenskaper och sköna konster ägde han 
inte sin like, vare sig under stormaktstiden eller senare.” 
Bland mycket annat såg Magnus De la Gardie till att 
Silverbibeln räddades tillbaka till Sverige sedan den efter 
drottning Kristinas abdikation hamnat i Holland. Magnus 
hade fått ett tips om boken av diplomaten Esaias Pufendorf. 
Silverbibeln tillkom under 500-talet i 
Norditalien, troligen i Ravenna och troligen 
som gåva till den ostrogotiske kungen 
Theoderik den store. Språkligt återger den 
en del av Wulfilas översättning av Bibeln 
från grekiska till gotiska på 300-talet. 
Codex argentuus, ”Silverboken”, har sitt 
namn av att texten är skriven med silver- och guldfärg. 
Magnus Gabriel lät tillverka en praktfull silverpärm till den, 
så vi kan även i det avseendet tala om ”Silverbibeln”. Den 
ingår i universitetsbiblioteket. 

Det finns alltså stor anledning för Läckö Vänner att under 
resan den 9-10 maj förutom Venngarn och Skokloster också 
besöka Uppsala universitet. Jag ser fram mot en innehållsrik 
och trivsam vårutflykt! 

Med varm vårhälsning till er alla! 

Lars-Göran Lönnermark Vårens resa till Mälardalen är fullbokad!


STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT 
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER 

Box 2256                                          
531 02 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                            
Håkan Ridal.                                    
Tel. 0501-185 26      h.ridal@telia.com 

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

Resor                                      
Britmari Brax        
britmari@brax.nu 

Bodil  Warolin                              
warolin.b@outlook.com 

Redaktör                                     
Ulla-Märta Tall                            
tall@hjomail.se 

AVGIFTER                     
Årsmedlem 200:-/person/år 
Guldmedlem 2 000:-/person/10 år 
Företag 2 000:-/företag och år 

FÖR MEDLEMMAR               
Genom medlemskapet ger du ett 
värdefullt stöd till slottets 
verksamheter och du får bland annat; 

Inbjudan till sommarinvigningen. 
Gratis entré till slott & trädgård. 
Specialpris till Opera och musik. 

Se lackoslott.se för fler förmåner. 

För endast 50 kr/år kan du 
parkera på Läckös parkering. 
Biljett löses   i naturum.

mailto:elg.lonnermark@swipnet.se
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