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VÄLKOMMEN – 
VÅRSOL OCH GÄSTER! 

Åter har vintern släppt sitt grepp och 
åter lockar vårsolen fram små spröda 
knoppar i Lilla Slottsträdgården, där 
trädgårdsmästarna arbetar sedan några 
veckor. Från slottsvallen hörs skolbar-
nens rop och skratt – vårens skolpro-
gram är omfattande och inkluderar 
lärande inom såväl naturvetenskap som 
svensk historia. Sedan den förste mars är 
naturum öppet alla dagar i veckan ända 
fram till jul. Visionen om en längre sä-
song, med högre service har kunnat 
förverkligas. Tack vare engagerad per-
sonal samt ett värdefullt samarbete med 
organisationer och föreningsliv finns en 
riktigt omfattande programverksamhet. I 
samarbete med Nationalmuseum presen-
teras sommarutställningen ”Juvelerar-
konst – preciösa ting från stormaktstid 
till samtid”. Bland de över 150 
föremålen visas diadem, halsband, 
broscher, snusdosor, fickur och prakt-
fullt infattade porträttminiatyrer från de 
statliga samlingarna.   
Föremålen är mycket varierande och 
spänner från mitten av 1600-talet fram 
till idag. Alla är de utförda med största 
hantverksskicklighet och berättar om sin 
tid och sina bärare.  

På Stora borggården ser vi fram emot en 
urpremiär  av  det nyskrivna  svenska 
operaverket ”Det går an”, efter den klas-
siska romanen av Carl Jonas Love 
Almqvist 1839. Vidare välkomnar vi Maria 
Miesenberger och hennes samtidskonst. I ett par rum 
(Trojanska- och musiksalen) möter besökaren såväl 
skulpturer som fotografier och textilier. Utöver detta 
uppmärksammas jubiléet ”Rörstrand 290 år” med en 
liten utställning på slottets förborg. Med nyfikenhet - 
och glädje över de vackra bilderna i ”Antikrundan” - 
hoppas vi under året kunna välkomna riktigt många 
besökare till berikande upplevelser, i vår gemen-
samma unika kulturmiljö.    

Magnus Lönnroth 

Ett av motiven från fotograf Håkan Bergs signerade foton.

Operabiljetter för Läckö Vänner 

Läckö vänner kan köpa två biljetter/medlem-
skap till reducerat pris. Uppge ditt medlems-
nummer vid bokningen. Normalpris 365 kr plus 
eventuell serviceavgift. Vänpris 320 kr inkl. 
serviceavgift.  

Bokas genom Destination Läckö-Kinnekulle 
AB på tel: 0510-200 20 eller via e-post: 
info@lackokinnekulle.se. Vid bokning direkt 
via iTicket  missas tyvärr rabatten.

mailto:info@lackokinnekulle.se


LÄCKÖ  
UPPÅT VÄGGARNA 

På initiativ av vänföreningen 
har fotografen Håkan Berg tag-
it fram tre olika originalfoton i 
storformat (bildyta 41 x 28 
cm). Dessa foton är signerade 
och finns i numrerad, begrän-
sad upplaga 1-25 och säljs i 
slottsbutiken och naturum.  

Priset blir cirka 500 kronor per 
bild. Dessa foton är beständiga 
pigmenttryck på finaste Bock-
ingford akvarellpapper 415 
gram. Det är gjort av 100 % 
bomull och kommer från St 
Cuthberts Mill i England. 

Gunnar Dahlström 

HÖSTUTFLYKT  
TILL GÖTEBORG  
MED RESIDENS & 
STADSMUSEUM 

Göteborgsbesöket inleds 
med en gemensam lunch 
och indelning i två 
grupper. Den ena grup-
pen går till Göteborgs 
Stadsmuseum, som är 
inrymt i Ostindiska 
huset.  

Här får Läckö Vänner en 
guidad specialvisning av 1700-
talsutställningen och den nya 
utställningen ”Värdefullt” in-
rymt i Kakelkällaren. Den ut-
ställningen kommer att invigas 
den 17 september.  

Den andra gruppen går till 
Göteborgs äldsta hus, byggt 
1650, nämligen länsresi-
denset. Här bor och verkar 
landshövdingeparet Ann-
Christin och Lars Bäckström, 
som lovat att visa oss runt. 
Därefter byter grupperna  
plats och avslutningsvis 
dricker vi alla kaffe och kaka 
i den vackra matsalen i resi-
denset.  
Vi åker bekvämt med buss till 
storstaden. Så reservera, redan 

nu, den 1 oktober. Maximalt 
antal deltagare är 50 personer. 
Programinnehållet kan komma 
att justeras något. Pris, tider 
och exakta uppgifter kommer i 
nästa Medlemsbrev. 

Ytterligare information  ges av 
Bodil  Warolin, på telefon 070-
852 33 35, eller via mail 
warolin.b@outlook.com 

KAFFEREP 
När president Obama besökte 
Sverige bjöds han på svenskt 
kafferep. Passa på att fika på 
Läckö den 6 juli med Birgitta 
Rasmusson, redaktör för 
senaste upplagan av ”Sju 
sorters kakor”. 

ÅRSMÖTE 
Årsmöte hålls 
den 28 maj  
k l . 11 .00 i 
naturum, stora 
salen. Efter 
möte t t a l a r  
Simon Irvine 

om ”Människans lustgårdar”.  
Se bifogad kallelse! 

                                                   
INVIGNING 

Festlig invigning av som-
marens utställningar blir i år, 
lördagen den 11 juni. Notera i 
almanackan redan nu! 

Alla Läckö Vänner blir inbjud-
na till invigningen och kan 
dessutom ta med sig en vän. 

 EN PLATS KVAR TILL 
MADRID 10-15 MAJ 

På grund av återbud finns en 
plats. Vi besöker bland annat 
fyra städer som är upptagna på 
UNESCO:s världsarvslista, 
nämligen Toledo, Segovia, 
Ávila och Alcalá de Henares. 
Halvpension i Spanien, entréer  
och guider enligt program. 
Buss från Skaraborg till och 
från Kastrup samt buss och 
guide i Spanien. Pris 16 600 kr.  
Bokas hos Forellenresor, 
tel: 0500 - 41 00 87 

Lars Bäckström  
Stiftelsens ordförande

mailto:warolin.b@outlook.com


MEDLEMSKORT 2016 
Varje år väljs ett nytt motiv på 
medlemskortet. Bilden i år 
kommer från Läckö Slotts 
paradvåning, närmare bestämt 
furstinnans sängkammare. I 
taket kan vi ännu se en pla-
fondmålning på väv. Den är 
troligen utförd av målargesällen 
Anders Ling, som kopia av den 
vattenskadade målning som 
tidigare fanns på platsen och 
som tillskrivits Magnus Gabriel 
De la Gardies franske hov-
målare Nicolas Vallari.  

Bilden är en hyllning till den 
kvinnliga skönheten och visar 
Venus vilande på molnen, upp-
vaktad av Ceres och en ung-
domlig Bacchus, samt omsvär-
mad av små amoriner och ett 
par äldre genier. Målningen 
saknar idag mycket av sin ur-
sprungliga lyster men fo-
tografen Håkan Berg har lyck-
ats väldigt väl. Följ med på en 
guidad tur genom paradvånin-
gen och se originalet.   

Håkan Ridal 

NY FOLDER 
Samma bild, som pryder 
medlemskortet återfinns även  
på framsidan av vår nya värv-
ningsfolder. Första exemplaret 
överräcktes till Länsförsäk-
ringars vd Jonas Rosman. Ha 
gärna ett par foldrar hemma, att 
dela ut till vänner och bekanta! 

Jonas Rosman och Ulla-Märta Tall 
Foto: Britmari Brax 

140 PERSONER 
Läckö Stiftelsen med Restau-
rang Hvita Hjorten är en av de 
större arbetsplatserna i Lid-
köping. Under säsong står cirka 
140 personer på lönelistan. 
Snart lika många som på Mag-
nus Gabriels tid.  

Säsongen sträcker sig numera 
från mars tom december, så det 
behövs alltid en hjälpande hand. 
Har du lust att pröva på 
slottsarbetet tag gärna kontakt 
med Fredrik Kindberg på tel. 
070-29 66 739. 

BRÖLLOPSTANKAR 
Från och med april 2017 står 
kyrkan helt färdigkonserverad 
och beredd för vigslar igen. 

UNIKA JUVELER 
I årets sommarutställning på 
Läckö slott, Juvelerarkonst – 
preciösa ting från stormakts-
tid till samtid, visas diadem, 
halsband, broscher, snusdosor, 
fickur och praktfullt infattade 
porträttminiatyrer från Na-
tionalmuseums samlingar. Flera 
av dem har aldrig tidigare ställts 
ut.  

Cirka 150 föremål, från 1650 
till 2016, visas och alla berättar 
de om stor hantverksskicklighet 
och sin tids ideal.  

Många av de äldre smyckena 
signalerar rikedom, status och 
makt.  

Bland de nutida finns exempel 
där formgivaren snarare har 
velat tänja på  gränserna  för  
vad  ett smycke egentligen är.           

Utställningen visas 11 juni till 
28 augusti. 

Hanna Tottmar  

Paradvåningen, Läckö Slott Fotograf Håkan Berg 

Foto: Bodil Beckman,  
Nationalmuseum. 

Foto: Bodil Beckman,  
Nationalmuseum. 



Ordföranden har ordet

Stort tack till Jula i Skara som bekostat 
utskicket av detta Medlemsbrev!

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                            
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                        
um.tall@telia.com 

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

FÖR MEDLEMMAR               
Genom medlemskapet 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. 
Fler förmåner se www.lackoslott.se  

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

NON NISI AD UNUM -  
JAG FRÅGAR BARA EFTER ETT ENDA 

I samband med uppvaktningen av Ivar Virgin på hans 80-års-
dag blev jag på Mariedal uppmärksammad på en ny bok om 
Magnus Gabriel De la Gardie, författad av Peter Ullgren, do-
cent och lektor i historia vid Linköpings universitet. Boken 
kom 2015 på Norstedts förlag under titeln ”En makalös histo-
ria. Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall”. Jag 
skaffade den och har nu läst den med stor behållning. 

Ullgren beskriver själv boken som populärhis-
torisk och förklarar samtidigt det faktum att rela-
tivt lite har skrivits om denne högintressanta 
person med en så banal sak som Magnus 
Gabriels ytterst svårlästa handstil. De la 
Gardieska arkivet vid Lunds universitets 
handskriftsavdelning omfattar 185 hyllme-

ter! Man anar att det här finns mycket oläst att 
hämta fram för den som orkar ge sig i kast med den 

uppgiften. 

Magnus Gabriel hade inte framgång i allt han företog sig, och 
det har länge präglat bilden av honom. Ullgren har en mera 
respektfull syn på greven, och fullföljer därmed de senaste 
femtio årens omvärdering av honom. 

Vi får i boken följa hans uppgång och fall, inte bara en gång 
utan två gånger, och därmed den dramatik som präglade hans 
decennier under 1600-talet. 

Orden på läktarbarriären i Läckö slottskyrka, Non nisi ad 
unum, ”Jag frågar bara efter ett enda”, kan vi fatta som en 
devis både för hans syn på sig själv som den som hade som 
enda syfte att osjälviskt tjäna Sverige, och för hans vilja att i 
detta se sig som en Guds tjänare. De tankarna framkommer 
tydligt när reduktionen 1680 berövat honom alla gods utom 
Höjentorp och Venngarn, och då framför allt hans ögonsten 
Läckö. Det andliga livet var viktigt för Magnus Gabriel De la 
Gardie, och han sänder oss en hälsning genom sin psalm ”Jag 
kommer av ett brusand hav på rätta glädjestranden” (621 i Den 
svenska psalmboken, vers 3).  

Lars-Göran Lönnermark 

Bifogat i detta utskick finns  

‣ hela det digra programmet på Läckö i sommar! 

‣ kallelse till årsmöte  

‣ medlemskort/inbetalningskort 

Om du glömt att betala, får du i stället ett inbetalningskort, 
så du hinner ännu förnya ditt medlemskap i tid.

mailto:elg.lonnermark@swipnet.se
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