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Efter 17 år som ordförande för Stiftelsen Läckö Slott 
genomförde Göte Bernhardsson mandatperiodens 
sista sammanträde i Victoriahuset den 9:e december. 
Göte hade aviserat detta en tid då han menade att det 
nu var lämpligt att växla in en ny ordförande. För min 
del är det en påminnelse att tiden går alldeles för fort. 
Tycker inte det var länge sedan jag var på residenset 
på intervju ett par gånger och hur jag därefter fick det 
där magiska telefonsamtalet som innebar att jag ut-
setts till ny vd för Stiftelsen Läckö Slott. Hela jag bubb-
lade av glädje, vilket genast smittade av sig på min fru 
– döttrarna var vid den tiden för små för att förstå.  Att 
Bernhardsson åtog sig ordförandeskapet dessförinnan 
har betytt väldigt mycket för besöksmålet Läckö Slott. 
Det stora kontaktnät han besitter både bland myndig-
hetschefer, men också inom den politiska sfären har 
många gånger varit av största betydelse. Med en fast 
hand har han också lett styrelsens arbete, även om 
jag inte kan minnas att styrelsen varit oenig vid ett 
enda tillfälle under alla dessa år. Personligen vill jag 
även i detta forum framföra ett stor tack till Dig Göte 
Bernhardson. Tack för Ditt stora engagemang, att Du 
alltid varit tillgänglig och inspirerande och tack för det 
stora förtroende Du och övriga styrelsen alltid visat 
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mig. Den stora porten till Läckö Slott kommer alltid att stå 
på vid gavel för Dig och hustru Brittmo.

Samtidigt som vi tackar Göte för mycket betydelsefulla 
insatser hälsar vi nu landshövding Lars Bäckström varmt 
välkommen som ny ordförande i Stiftelsen Läckö Slott. 
Som ni säkert vet är stiftelsen väl representerat av kvalifi-
cerade ledamöter från såväl stat, region, kommun som 
universitetet och inte minst viktigt, Sparbanken Lidköping. 
Vi konstaterade vid sista sammanträdet att vi slutfört de 
utvecklingsprojekt vi inlett; såsom ”Skattkammaren”, 
”Rustkammaren”, tak över borggården, prisbelönta opera-
produktioner och inte minst naturum Vänerskärgården –
Victoriahuset. Vi lutar oss dock inte tillbaka! Jag har iden-
tifierat fyra olika betydelsefulla utvecklingsprojekt som jag 
vill se komma på plats under den nya mandatperioden! 
Detta omsluter såväl konstnärlig, som bildande verksam-
het men också påtagliga fysiska förbättringar för våra be-
sökare. Mer konkret om detta i våra kommande nummer.

Med kraft från vår nye ordförande, ny styrelse, en högst 
betydelsefull vänförening och förmodligen landets bästa 
medarbetare tar vi oss an den nya mandatperioden med 
tillförsikt!

Magnus LÄnnroth    



Resan anordnades av f�reningens medlem Karl-Ivar 
Ekesbo p� temat L�ck� grevskap. Ett 40-tal personer 
m�tte upp f�r en resa runt i grevskapet, som omfattade 
K�llands-, Kinnefj�rdings- och �se h�rader. Totalt (�ven 
utanf�r grevskapet) �gde Magnus Gabriel De la Gardie 
�ver 1 000 g�rdar. Han handlade mark och g�rdar oav-
brutet. Dock var han inte alltid s� m�n om att betala sina 
r�kningar. 

Magnus Gabriel var en aktiv mark�gare som genom att 
skriva brev till sina tillsynsm�n och att st�ndigt resa runt 
hade bra kontroll och styrning �ver sin omfattande verk-
samhet. 1675 var 446 personer anst�llda bara inom 

grevskapet och d� ing�r inte alla landbor som gjorde 
dagsverken p� g�rdarna och slotten.

H�stresan gick via Sk�lltorp till ett stopp vid Kyrkebo 
d�r Johan Tell ber�ttade om g�rdens verksamhet idag. 
F�rre l�nsbibliotekarien Arne Str�ng ber�ttade om att det 
funnits en tidig kyrka p� platsen. N�sta stopp var Varn-
hem, d�r Birgitta Str�ng talade om grevens engagemang 
f�r klosterkyrkan, d�r hans familjegrav finns.

Resan gick sedan vidare till �landa s�teri d�r familjen 
Sahlstr�m tog emot. Gunilla Abelsson/Tell ber�ttade om 
�landa kapell, uppf�rt av Magnus Gabriel.

Resan gick sen via H�jentorp, Koll�ngen, Lidk�ping till 
N�rebo f�r lunch. Fortsatte sedan till Orrevalla i Lavad, 
ytterligare en av g�rdarna i grevskapet, f�r att slutligen 
komma fram till Sl�dene g�rd.

D�r g�rdens �gare Lars �kesson visade runt. Parallellt 
med den moderna och utvecklade driften har man ocks� 
beaktat och tagit omsorg om historien kring g�rden. 
Bland annat finns rester av k�kstr�dg�rden bevarade. 
Ritningarna till den togs fram p� initiativ av Magnus Ga-
briel. 

Bodil Warolin

H � S T R E S A N  I  M A G N U S  G A B R I E L  D E  L A  G A R D I E S F O T S P � R

Den verkliga storhetstiden f�r 
L�ck� slott var under 16- och 
1700-talen n�r De la Gardie och 
Tessin satte sin pr�gel p� det 
slott vi ser idag. Det var stor-
maktstid och �stersj�n var l�nken 
mellan de baltiska l�nderna och 
Sverige. Influenserna var m�nga i 
b�da riktningarna. Pontus De la 
Gardie er�vrade stora delar av 
Ingermanland, drunknade i Nar-
vafloden och begravdes i Tallin. 
Jakob De la Gardie var ytterst verksam i omr�det och var 
�ven framme i Moskva. Magnus Gabriel var en tid guver-
n�r i Riga.

Polen, Ostpreussen, Litauen, Lettland och Estland har 
en dramatisk historia, genom seklerna pr�glad av Tyska 
Orden, Sverige, Danmark, Ryssland genom handels- och 
kulturutbyten, m�nga krig, ockupationer, deportationer 

och perioder av sj�lvst�ndighet, 
gr�ns�ndringar. 

Under ledning av Pelle Mohlin, Einar 
Lyth och mycket kunniga lokala gui-
der fick l�ck�v�nnerna en enast�-

ende resa som gav belysning �t mycket av det som skett 

i dessa l�nder. Resan startade i Skaraborg och tog oss 
via Karlskrona till Gdynia. Vi bes�kte m�nga intressanta 
platser i nordv�stra Polen innan vi for vidare till ryska Kal-
iningrad. Till Litauen tog vi oss via Kuriska n�set. Kaunas
och Vilnius och m�nga fler platser bes�ktes innan f�rden 
fortsatte till Lettland och Riga. 

P� svenska ambassa-
den i Riga fick vi en bra 
genomg�ng av situation-
en i dagens Lettland. 
Sista landet p� resan var 
Estland med Tartu, den 
f�rbjudna staden Silla-
m�e, Narva och Tallin 
innan vi for hem till Sve-
rige igen. 

HÅkan Ridal

B A L T I S K A  R E S A N  1 8  A U G U S T I – 1  S E P T E M B E R  

Mer om resorna: 
lackoslott.se under 

LÄckÅ VÄnner/resor.



M E D L E M S A V G I F T E N  2 0 1 5
Det �r nu dags att f�rnya medlemskapet f�r 2015. Av-

giften �r som vanligt 200 kr f�r enskild medlem, 2000 kr 
f�r guldmedlem (10 �r) och 2000 kr f�r f�retag. Anv�nd 
g�rna det bifogade inbetalningskortet men gl�m inte att 
skriva namn och adress. Betalar du via internet m�ste 
�ven d�r anges namn och adress under rubriken med-
delande. Finns det inget inbetalningskort med i brevet, 
betyder det att du redan betalat avgiften f�r 2015 eller 
att du �r guldmedlem. Numer f�r guldmedlemmar ett 
medlemsbevis med uppgift om hur l�nge det g�ller.

V � R R E S A  T I L L  M � L A R A D A L E N
I �r inbjuder f�reningen L�ck� V�nner till en tv�dagars 

resa till Stockholmstrakten 9-10 maj. F�reningen vill ju 
f�rs�ka anknyta till familjen De la Gardie och det har vi 
gjort i st�rsta m�jliga utstr�ckning. 

Resan g�r via Ärebro Slott, d�r vi f�r en visning och 
kaffe. D�refter �ker vi till Wenngarns slott vid Sigtuna. 
D�r p�g�r en mycket intressant omvandling av omr�det 
med beaktande av kulturarvet fr�n Magnus Gabriel De la 
Gardies tid d�r. F�re visningen �ter vi lunch p� Hotell 
Anstalten.

�vernattning p� Scandic Anglais vid Humleg�rden. 
Kv�llens middag �r bokad  p� VÅrdshus Ulla Winbladh, 
d�r vi hoppas kunna f� god mat och en sk�n v�rkv�ll.

P� s�ndag efter frukost g�r vi f�rst ett bes�k med gui-
dad tur p� Skokloster. Vi f�r l�ra mer om familjerna 
Wrangel, Brahe och von Essen som bebott slottet ge-
nom �rhundradena. Slutligen g�r resan vidare mot lunch 
i Uppsala med bes�k p� Uppsala Universitet. V�r be-
r�mde slottsherre Magnus Gabriel var under en tid uni-
versitetskansler h�r.

Buss h�mtar upp p� morgonen l�rdag den 9 maj i Lid-
k�ping 7.00 - Skara 7.30- G�tene 7.50 och Mariestad 
8.20. Hemma igen p� s�ndag 10 maj med ber�knad 
ankomsttid mellan 18.30 -19.30.

Ett fullst�ndigt program finns p� f�reningens hemsida.
Pris 2 300 kr/person inklusive m�ltider, hotell och un-

derh�llning. Enkelrumstill�gg 450 kr.
Fr�gor om resan och anm�lningar: Bodil Warolin, 

tel. 0708-523335 eller  mail warolin.b@telia.com

E N  S K � N I N G  M E D  

H J � R T A T  P �  L � C K �

Vi tr�ffas f�r en pratstund hemma i G�te Bernhards-
sons trevliga v�ning mitt i G�teborg en solig januaridag. 

Det var en turbulent tid i slottets nutida historia n�r 
G�te Bernhardsson, som nybliven landsh�vding f�r det 
nya l�net, blev ombedd att bli L�ck�stiftelsens ordf�-
rande. Inget helt sj�lvklart uppdrag att tacka ja till men 
som kom att bli en hj�rtefr�ga f�r G�te. V�nf�reningens 
sekreterare H�kan Ridal var d� nyligen pensionerat 
l�nsr�d i Skaraborg och tillsattes som t.f. verksamhetsle-
dare f�r slottet. En ny VD skulle rekryteras och i slut�n-
dan f�ll valet p� Magnus L�nnroth, mycket tack vare 
G�te. I femton �r har G�te och Magnus arbetat tillsam-
mans f�r att fylla ett i stort sett tomt slott. Steg f�r steg 
har man lyckats. Men ett bes�ksm�l m�ste vara i st�n-
digt f�r�ndring f�r att locka intresse, s� det finns mycket 
kvar f�r Magnus och G�tes eftertr�dare, landsh�vding 
Lars B�ckstr�m, att utveckla.

Det st�rsta som h�nt under dessa �r, s�ger G�te, var 
Kronprinsessan Victorias 30 �rspresent. En present som 
kanske mer var till folket �n prinsessan. Det blev m�nga 
turer, mycket dyrare och tog hela sex �r innan Kronprin-
sessan kunde inviga naturum V�nersk�rg�rden —
Victoriahuset. Med byggnaden har L�ck� slott f�tt helt 
nya m�jligheter till aktiviter, s�songsf�rl�ngning och in-
t�kter. Slottsrestaurangen Fataburen hade ett tungarbe-
tat k�k och h�r �ppnades helt nya m�jligheter. Kr�garna 
har f�tt m�nga fina utm�rkelser och �r  kravcertifierade.

G�te Bernhardsson �r f�dd i Sk�ne, l�ste i Lund och 
har sommarhus i �rnahusen och �r, som m�nga sk�-
ningar, mycket intresserad av mat och dryck. Som nytill-
tr�dd landsh�vding i regionen gjordes ett tv-inslag f�r 
Rapport, d�r reportern fr�gade om det fanns n�got lokalt 
br�nnvin. G�te lovade d� p� st�ende fot att det skulle 
ordnas. S� tillkom 1988 L�ck� julsnaps i flaska med 
guld�nglar. Tv� kronor per f�rs�ld flaska gick tillbaka till 
slottet �nda till franska Pernod Ricard k�pte m�rket, se-
dermera s�lt till finska Altia. Men det blev ocks� 
”Residensets kokbok” i 60 000 exemplar p� fyra spr�k. 
Boken inneh�ller b�de recept, k�serier och kulturhisto-
ria. Efter 15 framg�ngsrika �r l�mnar nu G�te Bern-
hardsson L�ck�stiftelsen som ordf�rande, men kvarst�r 
som god L�ck�v�n.

Ulla-MÄrta Tall

Ärebro Slott                      Arkivfoto: Stadsarkivet 
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Box 2256
531 02 LidkÄping
Tel 0510-48 46 60

FÄreningens bankgiro 
5749-1474

LÅckÄ VÅnners ordfÄ-
rande
Lars-GÄran LÄnnermark
Malmgatan 5, 532 31 Skara
Tel. 0511-182 36   
elg.lonnermark@swipnet.se

Sekreterare
HÇkan Ridal
Tel. 0501-185 26      h.ridal@telia.com

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

Resor
Britmari Brax britmari@brax.nu
Bodil  Warolin warolin.b@telia.com

RedaktÄr
Ulla-MÅrta Tall um.tall@telia.com

AVGIFTER
Årsmedlem 200:-/medlem och år
Guldmedlem 2 000:-/medlem och 10 år
Företagsmedlem 2 000:-/företag och år

FÉR MEDLEMMAR
Genom medlemskapet ger du ett värdefullt 
stöd till slottets verksamheter och du får;
 Inbjudan till sommarinvigningen.
 Gratis entré till slottet  & trädgården.
 Se lackoslott.se för fler förmåner.

O R D F � R A N D E N  H A R  O R D E T

S T O R M A K T S T I D E N S  S A M H � L L S S Y N  

3 5 0  � R  S E N A R E .
När jag läser om hur Turkiets pre-

sident Tayyip Erdogan nu ger sitt 
stöd åt de religiösa och politiska 
krafter som vill föra Turkiet tillbaka 
till tiden före Kemal Atatürks seku-
lära reformer på 1920- och 1930-
talen, går mina tankar till den sam-
hällssyn som dominerade 1600-
talets enhetskultur i Sverige. 

För Magnus Gabriel De la Gar-
die var det självklart att man i det 
svenska riket skulle bekänna sig 
till den evangelisk-lutherska tron. 
Avvek man miste man inte bara 
sitt ämbete utan riskerade också 
att landsförvisas. Den karolinska 
tidens kyrka i Sverige var en nat-
ionell ortodox enhetskyrka. I olika 
sammanhang framhölls att enhet i 
religionen var en förutsättning för 
att det skulle gå landet väl. Med 
1700-talet kom pietismen och beto-
nandet av individens personliga 
ställningstagande i andliga frågor, 
småningom understött av upplys-
ningstidens rationalism och alltmer 
sekulära tänkande. Dessförinnan 
var emellertid religionen det som 
skapade sammanhållning i sam-
hället, alltifrån fornnordisk asatro 
och medeltida katolicism till enhets-
samhällets ortodoxi på 1600-talet. 
För att få grepp om hur man tänkte 
är kanske vår syn på demokratin 
som villkor för vårt svenska sam-
hällsskick en möjlig jämförelse. Vi 
utgår från att en svensk medbor-
gare accepterar demokratin. Mot-
satsen framstår som ett hot mot 
vårt samhälle. Så såg man på den 
kristna tron i evangelisk-luthersk 
utformning under Magnus Gabriel 
De la Gardies tid. I muslimskt domi-
nerade länder råder än idag ett 
snarlikt tänkande, för oss främ-

mande, men inte enkelt att på-
verka, särskilt som det blir en 
bricka i det politiska spelet.

Livet på Läckö slott ska vi förstå 
utifrån detta av religiös tro genom-
syrade enhetstänkande. Vi har ett 

intressant 
studium fram-
för oss, när 
under 2015 
Läckö Slotts-
kyrka renove-
ras. 
Slottskyrkan 
som Magnus 
Gabriel lät 
uppföra 1655-
1668 är inte 

bara ett intressant byggnadsobjekt 
utan just ett exempel på den bä-
rande livssyn som präglade tiden. 
Samtidigt är slottskyrkan en kultu-
rellt spännande byggnad. I forsk-
ningsrapporten ”Västergötland 
Landskapets kyrkor” (2002) beskri-
ver Riksantikvarieämbetet vad gäl-
ler kyrkobyggandet De la Gardie-
epoken som ”en andra guldålder” –
efter 1100-talet.

Slottskyrkan är alltså i stort behov 
av renovering. Jag ser det som en 
spännande möjlighet för Läckö 
Vänner att få följa restaureringsar-
betet och när det är slutfört genom 
studium av det förnyade kyrkorum-
met också få en fördjupad insyn i 
de existentiella frågor som man 
ställde på 1600-talet. Kanske kan 
detta också ge perspektiv på den 
livssyn som i vår egen tid präglar 
länder dominerade av annan tro än 
den kristna.

Lars-GÄran LÄnnermark
Stort tack till 
Dina FÇrsÅkringar LidkÇpingsorten 
som bekostat detta utskick! VÅrva  tvÇ nya medlemmar - fÇ ett presentkort. 

Kontakta sekreteraren eller skattmästaren, så skick-
as information till den nya läckövännen. Det går 
också bra att sätta in avgiften på föreningens bank-
giro 5749-1474. För att kunna skicka premien måste 
vi även veta värvarens namn.

FÄr endast 50 kr per År kan du parkera 
pÅ LÇckÄs bilparkering. LÄses i natu-
rum och lÇggs innanfÄr vindrutan


