
Bästa Läckövän! 

En av 1900-talets främste pia-
nister, Arthur Rubinstein, skrev 
under sin sista tid i livet; 
”Årstiderna är vad en symfoni 
bör vara: fyra perfekta rörelser 
i harmoni med varandra”. Om 
denna vår har varit en perfekt 
rörelse i harmoni – låter jag 
vara osagt. Men för oss ute på 
Läckö har vårens ankomst, på 
alla sätt varit välkommen och 
efterlängtad. Vår chefsguide, 
Fredrik Kindberg har under ett 
par års tid propagerat för att vi 
skall öppna slottet för guidade 
visningar, på helgerna, redan i 
april. I år gjorde vi detta med 
ett utfall långt över förväntan 
– kul! Naturum har som ni 
säkert vet varit öppet sedan 
första mars och under den 
senaste tiden har Sofia Wenn-
berg som är ansvarig för peda-
gogiken, tagit emot skolklasser, 
i stort sett dagligen. Det känns 
verkligt roligt att alla dessa 
skolklasser (årskurs 2, 5, 8) har 
skoltid förlagd till naturum 
och Läckö Slott.  

 
Tack till Sparbanksstiftelsen 
Lidköping, som gjort detta 
möjligt genom att finansiera 
alla transporter! 

I år är det 100 år sedan Fin-
lands självständighetsförkla-
ring antogs av Finlands lantdag 
den 6:e december 1917. Med 
detta förklarades Finland vara 
en självständig nationalstat – 
republiken Finland. Tidigare 
hade man lytt under rysk 
överhöghet som ”Storfurste-
dömet Finland”. Samtidigt 
hade det hunnit gå mer än två 
sekler sedan Finlands öde 
skiljdes från Sveriges genom 
freden i Fredrikshamn 1809. 
Innan dess var Sverige och 
Finland ett rike, med gemen-
sam historia och kultur under 
nästan 700 år. För att minnas 
vårt samförstånd och samtidigt 
hylla Finland, visas i sommar 
en utställning bestående av 180 
unika föremål från Finland. 
Utställningen tar sitt avstamp i 
ett extraordinärt föremål från 
1589 och besökarna får där- 

efter följa utvecklingen av 
exklusivt hantverk ända fram 
till dagens moderna design. 

Inte utan stolthet, ser vi fram 
emot premiären av ”En turk i 
Italien”, den 15 juli på Stora 
borggården. Operan, som hade 
urpremiär 1814 på La Scala i 
Milano är en operabuffa i två 
akter med musik av Rossini. 
Utöver detta arrangeras en 
Visfestival även under 2017 – 
den unika miljön och närheten 
till publiken ger de allra bästa 
förutsättningarna för njutbara 
kvällar. Musiksmaken varierar. 
För de som uppskattar popu-
lärmusik välkomnar vi åter 
”Diggiloo”, sista helgen i juli. 
Om detta kan kopplas till 
Arthur Rubinsteins citat är 
osäkert, men om sommarens 
musikliv berikar kulturlivet för 
en bred allmänhet – har vi 
lyckats! 

Allt gott! 

Magnus Lönnroth

nyhetsbrev 
                    maj 2017
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APOSTELN ANDREAS 
Årets medlemskort är ett foto 
taget av Catarina Gnosspelius i 
den nyrenoverade slotts-
kyrkan. Det visar aposteln 
Andreas, bror till aposteln 
Petrus. De föddes i Betsaida 
vid Galileiska sjön och var från 
början fiskare till yrket. Jesus 
kallade dem till lärjungar 
genom att säga att han skulle 
göra bröderna till ”människo-
fiskare”. Andreas predikade i 
Mindre Asien, i Skytien, längs 
Svarta havet och in i Ryssland 
och Ukraina. Han utnämndes 
till Rumäniens, Greklands och 
Rysslands skyddshelgon. 

Andreas korsfästes i Patras, 
Grekland, som martyr, på ett 
X-format kors som därför 
kallas Andreaskors. Det kan 
man se i statyn. På 900-talet 
blev Andreas också Skottlands 
skyddshelgon. Andreaskorset 
finns bl. a i Skottlands flagga. 

Gör gärna ett besök i Slotts-
kyrkan och se det fina resul-
tatet av den varsamma reno-
veringen. 

Håkan Ridal 

LÄCKÖ TYPSNITT 

Har du tänkt på att Stiftelsen 
Läckö Slott har en vackert 
utformad logotype? Den 
består av en tecknad bild av 
slottet och text. Teckningen 
och kombinationen av bild 
och text är gjord av den kände 
konstnären Gunnar Brusewitz 
(1924-2004). Han har gjort 
många fina utställnings-
affischer under åren och även 
haft egen utställning på 
slottet. Typsnittet till texten 
heter Läckö och är utformat av 
formgivaren Bo Berndal 
(1924-2013). Han arbetade 
med bokstäver i hela sitt liv 
som sättare, layoutman, lärare 
på konstfack, ateljéchef mm 
och har skapat många olika 
typsnitt.  

1993 fick han uppdrag av 
Stiftelsen Läckö Slott att 
utforma ett hustypsnitt. 
Beställare var dåvarande VD 
Leif Jonsson. Bo Berndal 
plockade fram tio förebilder 
från 1660-talet när Magnus 
Gabriel De la Gardie var 
slottsherre. Stilen är således 
barockinspirerad och fritt 
bearbetad. Bo Berndal var själv 
väldigt nöjd.  
Stiftelsen började införa 
typsnittet i sina trycksaker 
1994 och använder det än 
idag. Läckö Vänner använder 
samma logga som stiftelsen 
fast med eget namn. Typsnittet 
används också på Läckö 
Vänners rum i Victoria-huset. 
Texten i detta nummer av 
Nyhetsbrevet är förstås skriven 
med Läckö-stilen.  

Håkan Ridal 

KOM TILL ÅRSMÖTET  
DEN 27 MAJ! 

Årsmötet  börjar kl 11.00 och 
hålls i hörsalen i Viktoria-
huset.  

Efter mötet 
berättar verk-
samhetsledaren 
för visningarna 
på slottet Fredrik 
Kindberg om 
”Läckö Slotts 
ägare genom tiderna”.  
 
Möjlighet till rabatterad lunch 
på Hvita Hjorten. Anmäl gärna 
ditt deltagande i lunchen till 
Inger Fahl tel.070-695 73 92 
eller fam.fahl@telia.com. 

Lyssna och njut! 
Naturum bjuder vår och höst 
på en serie föreläsningar med 
olika teman, som avslutas med 
en härlig soppa. Vid årets 
första, där ett femtiotal 
åhörare mött upp, serverades 
jordärtskockssoppa från 
trädgården med nybakat varmt 
bröd och som avslutning kaffe 
och nötchokladkaka allt 
medan mörkret sänkte sig runt 
slott och koja.  

Föredragen börjar alltid kl.
18.30.  
Kommande ämnen: 
24/5 Nationalparkernas dag –  
7/9 Sveriges berggrund - 
5/10 Vilda svin?  
2/11 Eldögon  
7/12 Berättarafton 

Fri entré. Vill man ha soppa, 
kaffe & kaka kostar det 100 kr. 
Anmälan tel. 0510-48 46 60.

Motiv på 2017 års medlemskort

Katrin Ljungblom serverar.



SKÅNSKA SLOTT   
23-24 september 

Buss hämtar upp i Mariestad 
kl 05.00- Lidköping kl 05.45 – 
Skara 06.10. Lunch på 
Skarhults slottscafé kl 13. Efter 
lunchen delar vi upp oss i två 
grupper. Ena visningen är 
utomhus och berättar om 
Skarhults slottshistoria och 
den andra är inomhus. Där 
pågår den mycket omtalade 
och uppskattade utställningen 
”Den dolda kvinnomakten”.  

I Lund bor vi centralt på Hotel 
Concordia. Egen tid på 
eftermiddagen. På kvällen får 
vi en visning av Lunds 
domkyrka, varefter vi intar en 
god trerätters middag på 
Skissernas museum . 

Dagen därpå, efter frukost 
åker vi till Trollenäs, där 
slottsfru Unni Trolle. visar 
runt. Därefter serveras kaffe i 
slottscaféet. Hemresan går via 
Jönköping, där vi gör ett stopp 
för att äta en sen lunch ca 
15.00 på kulturhuset Spira 
som ligger vackert mellan 
Munksjön och Vättern. 

Åter i Mariestad ca 18.00, 
Skara 18.40, Lidköping 19.15 . 

Pris 2 500:-/pers i dubbelrum. 
Tillägg för enkelrum är 300:-. 

För icke-medlem tillkommer 
en avgift på 200:-. Då ingår ett 
medlemskap i Läckö Vänner. 
Betalning senast 2017-08-31 
till föreningens bankgiro 
5749-1474 

För information och 
anmälan kontakta Bodil 
Warolin, 
warolin.b@outlook.com eller 
telefon 0708-523335. 

I priset ingår: Bussresa, 
hotellrum, entréer, kaffe och 
måltider enligt program. 
Tillkommer drycker till 
middagen på lördag kväll. 

SAVONLINNA ELLER NYSLOTT 2018 

Savonlinna är välkänt för sina årliga operafestivaler med gästspel 
av många stora operascener bl. a Milano, Berlin, Riga och 
Stockholm förutom de egna uppsättningarna. Föreställningarna 
äger rum inne i Olofsborg (Olavinlinna) som ligger mycket 
vackert på en liten ö, Kyrönsaari i Kyrönsalmi sund i Saimen. Ett 
gränsfäste från 1470-talet mellan Sverige och Ryssland. 

Läckö Vänner planerar, tillsammans med Pelle Mohlin och Eva 
Ulvsbäck, en resa dit sommaren 2018, så att vi kan se tre olika 
operor den 12, 13 och 14 juli. Programmen för nästa år är inte helt 
klara ännu. Men sannolikt ges Madame Butterfly, Othello och 
något mer verk av Verdi. 

Buss från Skaraborg till Stockholm. Färja till Åbo, vidare till 
Savonlinna/Nyslott. Lunch i Mannerheims restaurang i St Michel. 
Vi bor nära operan i Savonlinna. En operaföreställning ingår i 
priset med möjlighet att se ytterligare två. På dagarna blir det 
båttur på Saimen, besök i Nya Valamoklostret, besök i den stora 
träkyrkan i Kerimäki, tur på Punkaharjuåsen, konstmuseet Retretti 
om de kommit igång igen. Allt under sakkunnig guidning. 
Hemresa via Helsingfors och Stockholm till Skaraborg.  
Resan blir sannolikt 6 dagar. Pris inkl nästan allt ca 14 - 18 000 kr. 

Låter detta lockande och om du vill få mer information, när 
program och pris klarnat, anmäler du ditt intresse så fort som 
möjligt till Håkan Ridal, h.ridal@telia.com.  

FÅTAL PLATSER KVAR TILL KÄLLSTORP  

Följ med på en våruflykt till Källstorps gård, Örslösa, vid 
Dalbosjöns strand, lördagen den 13 maj. Gården omtalas redan på 
1200-talet. 
Gårdskapellet från tidigt 1600-tal är gårdens äldsta byggnad. Man 
kan även hitta spår av en borg och en offerkälla från 1000-talet.  
Resan börjar med ett besök i en museal lanthandel och avslutas 
med ett besök i en av stiftets många 1100-tals kyrkor. Lättare 
förtäring ingår och man åker i egen bil. 

Start kl 9.30 på Källstorps Gård. Pris 100 kr. Vägbeskrivning fås 
vid anmälan till Britmari Brax tel. 070 593 04 05. 

LÄCKÖ VÄNNERS RESOR 

Det är svårt att få utrymme för alla 
detaljer i reseprogrammen i 
Medlemsbreven. På hemsidan 
lackoslott.se finns oftast en 
utförligare beskrivning och referat 
från tidigare resor. Glädjande nog 
brukar resorna snabbt bli 

fulltecknade. För att det skall bli så rättvist 
som möjligt har styrelsen beslutat att från och med 2018 införa 

ett första bokningsdatum.  

Resorna är i första hand avsedda för våra medlemmar. Men vi ser 
gärna att även blivande Läckövänner följer med.



STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT 
FÖRENINGEN 
LÄCKÖ VÄNNER 

Läckö Slott                                         
531 99 Lidköping 

Tel. 0510-48 46 60        
Föreningens bankgiro 5749-1474 

Hemsida: lackoslott.se 

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                                      
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 

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. 
Fler förmåner se hemsidan lackoslott.se. 

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

             NÄR LÄCKÖ SLOTT BLEV SIIKAJOKI  

Läckö slotts sommarutställning ”Tre kronor made in Finland” 
uppmärksammar Finlands självständighetsår, 1917. Det är 
rätt och riktigt att också vi på Läckö delar vårt broderfolks 
glädje vid detta hundraårsjubileum. Jag tar då tillfället i akt 
att här något erinra om släkten Adlercreutz, härstammande 
från Borgå socken i finska Nyland. Carl Johan Adlercreutz 
(1757-1815) kom att få en särskild relation till Läckö slott. 
Under 1800-talets första år hörde Carl Johan till de mest 
inflytelserika personerna i det svenska riket. 

Nyligen befordrad till general deltog Carl 
Johan Adlercreutz, 51 år gammal, i försvaret 
av Finland. Helsingfors hade fallit för den 
ryska armén, men motståndet var inte 
uppgivet. Till de sista framgångarna räknas 
slaget vid Siikajoki den 18 april 1808. 
Framgången tillskrevs Adlercreutz, som fick ta 
emot Svärdsordens storkors för bragden. 
Någon dag därefter vanns ett nytt slag vid 
Siikajokis älv och den svenska arméns flykt norrut kunde 
avbrytas. Ett par veckor senare hade emellertid Sveaborg gått 
förlorat. Vapenstilleståndet slöts den 29 september. 
Gustav IV Adolf ville emellertid inte acceptera förlusten utan 
manade på till nya angrepp mot ryssarna. Han underkände de 
svenska officerarnas kompetens, vilket gjorde hela den 
svenska officerskåren förbittrad. Carl Johan Adlercreutz ledde 
inte det därpå följande officersupproret, men han deltog 
personligen vid arresteringen av Gustav IV Adolf den 18 mars 
1809. Den 6 juni fick Sverige sin nya regeringsform, och Karl 
XIII utropades som kung. Adlercreutz blev kungens rådgivare 
i försvarsfrågor.  
För sina insatser fick Carl Johan sin grevetitel och Läckö slott 
som förläning på 50 år. Carl Johan svarade då med att ge 
förläningen namnet Siikajoki för att påminna om den ärorika 
seger som han varit delaktig i. 
Under kronprins Carl Johan Bernadottes ledning tjänstgjorde 
Adlercreutz som general i kriget mot Napoleon 1813, vilket 
ledde till att Napoleon slutligen besegrades. Slutligen deltog 
han i egenskap av chef för generalstaben i Bernadottes fälttåg 
mot Norge 1814. 
Så många år fick inte Carl Johan Adlercreutz njuta av Läckö. 
Han avled 1815 men ska enligt uppgift ha hunnit inrätta 
kungsgården för att handha jordbruket. 

Lars-Göran Lönnermark 

Stort tack till Skara Sommarland som 
bekostat utskicket av detta brev!

Ordföranden har ordet
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