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RESOR MED LÄCKÖ VÄNNER

”SÅ GICK DET TILL!”  Håkan Ridal berättar om hur det gick till när Magnus Lönnroth blev VD  SID 3

Året 2020 blev ju dessvärre inte 
minnesvärt vad gäller aktiviteter. 
Här har vi ju som samhället i övrigt 
fått boka av och ställa in. 

I sista minuten hann vi med ett 
besök i Skara i deras vackra stads-
hus och i domkyrkan.  

Vi hade ju bland annat planerat 
en resa till Tjolöholm med träd-
gårdstema. Rysslandsresan blev  
helt inställd och hösten var ju  
inte att tänka på.

Som det nu ser ut bedömer vi 
dessvärre att även våren 2021 blir 
utan trevliga inslag av utfärder. 
Detta är tråkigt men nödvändigt

Under hösten har det ju varit en 
del historiska program på tv, bland 
annat om svenska drottningar. Då 

En av de aktiviteter som uppskattas mycket av oss medlemmar är de resor och 
studiebesök föreningen anordnar. Detta är något vi nu längtar efter att kunna 
återuppta när pandemin klingar av. Men än så länge får vi nöja oss med att  
tänka tillbaka på allt roligt vi har haft. 

RIKTLINJER FÖR ANORDNANDE AV 
RESOR FÖR FÖRENINGEN LÄCKÖ 
VÄNNER. 
Så här har föreningen beslutat om 
syftet med de resor som anordnas: 

”Resorna/besöken är program-
inslag som syftar till att ge 
medlemmarna möjlighet att få 
se historiskt eller kulturellt in-
tressanta platser samt lära sig 
mer om svensk historia. I första 
hand ska de ha visst samband 
med Läckö Slotts mångåriga 
historia. Resorna ska också ge 
möjlighet för medlemmarna att 
lära känna varandra och för-
eningens verksamhet bättre.”

känns det som den historia vi kun-
nat få ta del av via Läckö Vänner 
genom åren varit till glädje. Det 
kändes nästan som om vi varit med 
själva innan exempelvis Drottning 
Kristina drog iväg till sydligare  
nejder. Ingen pandemi då.

Från föreningens sida hoppas vi 
kunna anordna någon resa hösten 
2021. Det blir nog i så fall en lite 
kortare tur som kan genomföras 
utan för mycket planering. Själv-
klart tar vi gärna emot önskemål 
och tips på resmål, maila gärna in 
dessa till oss. 

Vi återkommer i medlemsbrev och 
på hemsidan så snart vi vet mer.

Britmarie Brax och Bodil Warolin 

Plötsligt dök Gudrun Schyman upp på Skarholms slott - det är sådant som kan hända på våra resor.

Trapphallen i Skara Stadshus

I Avila, i samband med resa till Madrid våren 2016.



stod bland annat på programmet. 
Under hösten stod Storeberg och 
Tådene kyrka som mål för utfärden.

 2016 - dags för en utlandsresa 
igen och nu gick den till Spanien 
och Madrid med omnejd. Den hös-
ten gjorde vi ett mycket uppskattat 
besök i Göteborg med en visning 
av Residenset och av Göteborgs 
stadsmuseum.

  Året därpå, 2017, var vårut-
flykten förlagd till Marbogården 
Örslösa, Källstorps gård och sedan 
Väla kyrka. 
Så var det dags för Skåne igen och 
under en helg fick vännerna besöka 
Skarhults slott, Lunds domkyrka 
och Trollenäs slott bland annat.

  2018 fick föreningen en mycket 
uppskattad visning av Kata gård 
och Varnhems klosterkyrka, plus ett 
besök på Västergötlands museum. 
Under några dagar i juli ordnades 
en resa till Savonlinna/Nyslott och 
operafestivalen där. Läckö slott 
stod i högsätet när det ordnades en 
höstträff med guidning på slottet 
för vännerna och ett föredrag av 
professor Lars Nordström om Läc-
kös roll under stormaktstiden.

  Nääs och Gunnebo slott var mål 
för vårutflykten 2019, våra ”vän-
slott”. Hösten 2019 var det dags för 
Stockholm igen. Nationalmuseum, 
Riddarhuset och Karlbergs slott. 

Som ni ser i listan ovan har fören-
ingen gjort många resor och sett 
mycket. Eftersom jag varit med på 
många av utfärderna kan jag också 
säga att det inte bara varit lärorikt 
utan också väldigt kul. Vi har fått 
god mat och många glada skratt 
till livs. Vi ser fram mot att kunna 
fortsätta med denna goda tradition. 
   Bodil Warolin

TACK!
I och med höstens årsmöte lämnade 
Ulla-Märta Tall Läckö Vänners 
styrelse. Jag vill här tacka Ulla-
Märta för mångårigt engagemang 
i styrelsearbetet och då inte minst 
för skickligt redaktörskap för vårt 
Nyhetsbrev.

Jag vill samtidigt välkomna 
Helena Långström Schön som ny 
ledamot. Tack för att du vill ge av 
din tid och erfarenhet. Vi i styrelsen 
är tacksamma för att du åtagit dig 
att svara för Nyhetsbrevet efter  
Ulla-Märta.          Lars-Göran Lönnermark

REDAKTÖRSBYTE
Ny vid tangenterna är Helena Lång-
ström Schön, som fascineras över att 
vissa delar i livet tenderar att komma 
åter, fast i ny form. 

- Läckö har alltid legat mig varmt 
om hjärtat, ända sedan barn-
domen och första skolresan när 
vi fick i uppgift att rita av tinnar 
och torn. Därefter har Läckö och 
De la Gardie återkommit på ena 
eller andra sättet i mitt liv genom 
uppdrag på reklambyrå och inom 
pilgimsrörelsen. Nu är jag kom-
munikatör på Skara kommun och 
har haft uppdrag kopplade till be-
söksmålsutvecklingen i Varnhem 
med insamlingen för att återskapa 
den forna De la Gardie-orgeln i 
klosterkyrkan. På fritiden är jag 
engagerad i Skara stiftshistoriska 
sällskap som nu inleder ett bok-
projekt kopplat till Maria Euphro-
synes omfångsrika bönbok från 
1681. Alla vägar leder till Läckö, 
på ena eller andra sättet.

För att se om föreningen nått upp till 
målet följer här en kort tillbakablick 
på resor som ordnats de senaste tio 
åren.

  Våren 2011 besöktes Krappe-
rups och Vram Gunnarstorps slott 
i Skåne, och dessutom hann man 
med en liten tur över till Helsingör. 
På hösten anordnades ett special-
besök för vännerna på Läckö slott 
där vi fick en särskild guidning av 
lite ”hemliga” och mer sällan visade 
rum på Läckö slott.

  2012 var det full fart på resandet 
och i maj besöktes Husaby och Ova 
kyrka samt Mariedals slott där Ivar 
Virgin tog emot och bjöd på kaffe. 
En långresa under en vecka gjor-
des till Norge med enormt mycket 
sevärt. På hösten ordnades en dag 
i vår hembygd med besök i S:ta 
Marie kapell och därefter lunch på 
slottet och information om Läckö 
Kungsgård. Som pricken över i den 
dagen var det premiärvisning av 
Victoriahuset.

  Kronprinsessan Victoria invigde 
Victoriahuset den 2 maj 2013 och 
då var ett stort antal av vännerna på 
plats. Innan dess hade en fullastad 
buss åkt upp till Stockholm i två 
dagar för att gå i Tessins fotspår. 
Myntkabinett, Tessinska palatset, 
slottskyrkan mm mm hann vi med 
att se. Den hösten gick endagsturen 
med hjulångaren Erik Nordevall II 
ut från Forsvik Karlsborg. En top-
pendag i strålande sol.

  2014 års vårresa till Ekesbo på 
Kållandsö, en gård med stark an-
knytning till Läckö slott. 
En god arrangör av Läckö vänners 
lite längre resor har varit Pelle 
Molin och detta år gick resan till 
Baltikum. En historiskt och inne-
hållsmässigt mycket intressant resa.
Höstens utfärd gick runt i Magnus 
Gabriels grevskap där vi såg ett  
antal av de gårdar han ägt (dock 
inte alltid betalt för). 

  I maj 2015 åkte vännerna på en 
tvådagars tur till Mälardalen. 
De flesta besök med koppling 
förstås till De la Gardie. Wenngarn, 
Skokloster och Uppsala domkyrka 

LÄRORIKT OCH KUL



Ett VD-byte kan betyda mycket för 
en organisations utveckling. Just 
så skedde när Läcköstiftelsens 
Magnus Lönnroth tillsattes som VD. 
Utvecklingen därefter är en enda lång 
framgångssaga.
Den 4 juli 1997 anlände den till-
trädande landshövdingen i bli-
vande Västra Götalands län, Göte 
Bernhardsson, till Läckö Slott. Han 
anlände med dåvarande Vänerns 
Seglationsstyrelses inspektions-far-
tyg Polstjärnan för sitt första besök 
någonsin. Han blev mycket förtjust 
i det han såg, men också bekymrad 
över vad han fick veta om verk-
samheten. Slottet ägs av Statens 
Fastighetsverk, SFV. Inventarierna 
till största delen av Nationalmuseum 
m fl. Verksamheten bedrevs sedan 
1990 genom Stiftelsen Läcköinsti-
tutet. Efter många framgångsrika 
år hade man nu hamnat i stora 
problem. VD hade slutat, man hade 
problem med musik- och film-
rättigheter, besökarna uteblev i stor 
utsträckning och ekonomin gick 
med stort minus. Det var kris.  
Under hösten utsågs Göte av stiftel-
sens grundare till ny ordförande.

Göte bad mig att tillsammans 
med Kenth Lindström, kommun-
direktör i Lidköping, hjälpa honom 
i arbetet med Läckö. I januari 1998 
gjordes ett arbetsprogram. En ny 
VD skulle rekryteras när ekonomin 
tillät, sponsorer och bidragsgivare 
skulle engageras, marknadsföringen 
intensifieras, den lokala förank-
ringen användas bättre, vänförening 
bildas mm. SFV hade tagit fram 
riktlinjer för slottets utveckling. 
Slottet hade en kunnig, engage-
rad men bekymrad personal som 
arbetade med sommarutställning, 
kommande verksamheter, trädgård, 
restaurang mm.

HÄNDELSERIKA ÅR
Under 1998 och 1999 hände mycket 
på Läckö. Föreningen Läckö Vänner 
bildades på sensommaren, samtal 
med Sparbanken Lidköping om ökat 
engagemang. Göte och Vin och 
Sprit tog fram Läckö Slottsaquavit i 
flaskor prydda med guldänglar från 

Kungssalen i slottet. Det gav en 
krona per flaska till slottet. Falbyg-
dens Ost tog fram en Läcköost 
som också gav inkomster. Opera-
verksamheten stärktes, trädgården 
fortsatte utvecklas med t ex bräd-
fodring av kalla väggar. Stiftelsen 
bytte namn till Stiftelsen Läckö 
Slott. Läcköboken kom ut och 
mycket mer. På hösten 1999 kunde 
styrelsen se att ekonomin var stabil, 
organisatoriska förändringar ge-
nomförda och man beslöt att anta 
ett omfattande handlingsprogram 
och att rekrytera en ny VD.

ANNORLUNDA ANSÖKAN
I annonsen betonades vikten av 
att samarbeta och skapa kontakter 
med kultursektorn, myndigheter, 
företagsvärlden, organisationer och 
enskilda personer. I januari hade vi 
fått ca 25 ansökningar från perso-
ner med många olika professioner. 
Det var en ansökan som stack ut. 
Den var skriven i sista minuten på 
annorlunda papper. Den komplet-
terades efter några dagar med det 
formella.  Kenth och jag intervjuade 
och föreslog Göte att titta närmare 
på 4, varav 3 sedan intervjuades av 
honom. I slutet av mars 2000 utser 

styrelsen personen med den annor-
lunda ansökan till ny VD. Det var 
Magnus Lönnroth. Magnus hade en 
bakgrund som chef för flottnings-
museet Sandslån på Höga Kusten 
med museiverksamhet, kultur- 
evenemang, hotell och restaurang. 
Han började tjänsten i maj 2000.

EN FRAMGÅNGSSAGA
Utvecklingen därefter är en fram-
gångssaga med över 300 000  
besökare till området, långt mer  
än 100 000 betalar entré till slottet 
och en fantastisk trädgård. Opera-
föreställningarna är alltid utsålda 
mm.

Till Kronprinsessan Victorias 
30-årsdag 2007 kunde man över-
lämna en symbolisk gåva till  
Hertiginnan av Västergötland från  
stiftelsen och sju medintressenter. 
Det var 50 miljoner som skulle 
användas till Victoriahuset. Det 
invigdes 2013 och fler än 100 000 
besöker årligen naturum, den 
förstklassiga restaurangen och det 
högklassiga hotellet.   

Tack Magnus för dina insatser 
och lycka till på den fortsatta fär-
den.

    Håkan Ridal

SÅ GICK DET TILL



STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT  
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER

Läckö Slott, 531 99 Lidköping
Telefon 0510-48 46 60       
Föreningens bankgiro 5749-1474

LÄCKÖ VÄNNERS ORDFÖRANDE       
Lars-Göran Lönnermark 
Malmgatan 5, 532 31 Skara        
Telefon 0511-182 36   
larsgoran10@gmail.com

SEKRETERARE                           
Inger Fahl                                   
Telefon 070 695 73 92      
inger.fahl@gmail.com

SKATTMÄSTARE OCH MEDLEMSANSVARIG
Ingrid Johnsson                            
Telefon 0510-101 73                                
ingrid.johnsson@kallandso.nu

RESOR     
Bodil  Warolin  (vice ordförande)                            
warolin.b@outlook.com                                
Britmari Brax       
britmari@brax.nu 

REDAKTÖR                                    
Helena Långström Schön                          
helena.schon@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 verksamheter 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.

                                                                   
TACK!
Efter 20 års tjänst har du, Magnus, 
valt att lämna tjänsten som vd för 
Stiftelsen Läckö Slott. Som nybildad 
förening fick Läckö Vänner vara 
med och ta emot dig och har sedan 
följt dig genom  händelserika och 
spännande år på Läckö. Det kostar 
på att nu ta farväl av en sådan vän.

När du kom till Läckö hade du 
med dig erfarenheter från tjänster 
i såväl länsrelaterade som kom-
munala sammanhang och ett starkt 
kulturellt intresse. Du ställdes 
inför stora utmaningar. Du fångade 
genast upp intresset som fanns 
att utnyttja borggården för teater 
och utvecklade genom omfattande 
åtgärder Läckö till en nationellt 
uppmärksammad operascen.

Läckö fick också sin Skattkam-
mare med en ovärderlig silver-
samling liksom Axel Wallenbergs 
vapensamling. Underhållsåtgärder 
har hört till din vardag, men till det 
särskilda hör tillkomsten av Natu-
rum, kopplad till Kronprinsessan 
Victoria. Vänföreningen minns de 
årliga invigningarna av sommar-
verksamheten, högtider! 

Vi tackar dig för ditt sätt att leda 
verksamheten och möta allmänhe-
ten och för ditt aldrig sinande in-
tresse för vår vänförening. Vi önskar 
dig nya stimulerande uppdrag.

                                                                            

VÄLKOMMEN!
Med glädje hälsar Läckö Vänner dig, 
Jan Malmgren, välkommen som ny 
vd. Du är född 1967 och växte upp 
i Örebro. Du har en doktorsexa-
men i ekologi och har arbetat med 
hållbar samhällsutveckling i flera 
kommuner innan du 2018 tillträdde 
tjänsten som förbundsdirektör i 
Skaraborgs Kommunalförbund och 
bor nu i Lidköping.

Du går in i en verksamhet som 
sjuder av liv, ja av kreativitet och 
engagemang, och får goda medar-
betare vid din sida. Där vill också 
vår vänförening finnas med och, 
som det står i föreningens stad-
gar, ”ideellt främja och ekonomiskt 
stödja verksamheterna vid Läckö 
slott”. Vi välkomnar dig också in i 
föreningens styrelsearbete och ser 
fram mot nya goda år.

GOTT NYTT 2021!
Det är nu tid att förnya medlemskapet för 2021. Medlemsavgiften är som vanligt 200 kr för enskild 
medlem, 2000 kr för guldmedlem (10 år) och 2000 kr för företag. Sista betalningsdatum är den 1 
mars. Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen. Finns det inget inbetalningskort i  
brevet, har du redan betalt avgiften för 2021 eller så är du guldmedlem. Överst på brevets  
adressetikett framgår också till vilket år medlemsavgiften är betald.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stort tack till 25-årsjubilerande Vänermuséet som bekostat utskicket av detta brev!

JAN MALMGREN

Vänermuseet firar 25 år med ny basutställning!

invigs i juni 2021
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