
RESTAURERING, BRÖLLOP, 
GLASKONST OCH MYCKET 
MER! 

Under senare delen av 1600-talet pågår 
genomgripande ombyggnation och 
nyinredning av Läckö Slott. Byggnatio-
nen av slottets fjärde våning påbörjas, 
Kungssalen inreds och murarna kalk-
slås. Nu skriver vi 2019 och åter reses 
ställningar för restaurering. Denna 
gång för att byta puts på kyrktornets 
södra och östra fasader.  Åtgärderna, 
som ombesörjs av Statens 
fastighetsverk, är nödvändiga och på 
alla sätt välkomna. 
Vi är glada över vårt nära samarbete 
med Nationalmuseum. Sommaren 2019 
presenteras en utställning med rubriken 
”Tankar om glas”. I utställningen visas 
unikt konstglas av ca 50 konstnärer ur 
Nationalmuseums omfattande samling 
av modern glaskonst från 1960 och 
framåt. Inför denna utställning har de 
nu levande konstnärerna ombetts for-
mulera sina tankar i ord. Dessa tankar 
kan man som besökare ta del av. Utöver 
detta visas även originalglas från 1600-
talet inom ramen för ”Skattkammaren”.  
I vackra ”Musiksalen”, på slottets fjärde 
våning visas en utställning under 
rubriken ”Parallella världar”. Utställnin-
gen utgörs av Simon Irvines vackra 
färgfotografier från Lilla Slottsträdgår-
den som ställs sida vid sida med Karl-Axel Pehrsons 
fantasifulla måleri. Utställningen är ett samarbete mel-
lan Stiftelsen Läckö Slott, Örebro länsmuseum och 
Karl-Axel Pehrsons stiftelse. 
Kärlek, intriger och en total förvirring är att vänta när 
vi i år sätter upp en av världens mest älskade operor. I 
W A Mozarts ”Figaros bröllop” får vi möta en greve 
som blir en rival till sin tjänare och förlorar spelet. 
Det publika intresset är stort och vi ser fram emot 
premiären.  
Verksamheten i naturum Vänerskärgården – Victoria-
huset är omfattande. Genom utställningar, program-
aktiviteter och övrig naturvägledning, välkomnas 
besökare till Vänerlandskapet. Den särskilda satsnin-
gen med namnet  ”2, 5, 8”, fortsätter och utgör en 
uppskattad resurs för elever och lärare i nämnda 
årskurser. Särskilt aktivitetsprogram erbjuds dagligen 

under högsäsong för barn och vuxna. Såväl unga som 
gamla är också välkomna med på utflykter som inne-
bär vandringar i skog och mark, kajakpaddling, håv-
ning i vassen  eller  heldagsexpedition  till  Djurö  
nationalpark.  
Vår ekologiska odling i Lilla Slottsträdgården fortsät-
ter att imponera på våra besökare. Tack vare regel-
bundna leveranser av grönsaker och örter till restau-
rangverksamheten, kan måltider av hög kvalité 
serveras i Hvita Hjorten. Förtäringen i restaurangen är 
dessutom helt ekologisk.  
Vårsolen nalkas! Knoppar blir till blad och blommor. 

Varmt välkomna till vårt gemensamma 
kulturarv! 
Bästa hälsningar 

nyhetsbrev 
        Maj 2019

Dirigent Simon Phipps Regi Anne Barslev Scen- & kostymdesign 
Anna Ardelius Mask Therésia Frisk Ljus Ronald Salas

FIGAROS BRÖLLOPÄlskad opera av Wolfgang Amadeus Mozart

Premiär söndag 14 juli klockan 19:30Spelas sedan tisdagar, ons-
dagar, fredagar och lördagar t.o.m 3 augusti
Stora borggården, Läckö SlottBiljetter lackoslott.se eller Tu-ristbyrån i Lidköping tel 0510 200 20

Dirigent Simon Phipps
Regi Anne Barslev
Scen- & kostymdesign Anna ArdeliusMask Therésia Frisk
Ljus Ronald Salas
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SPEL OCH DOBBEL 
Vad roade man sig med förr i 
tiden? Jenny Nyberg, Statens 
Historiska Museer svarar: 

Spelmarker 
har sanno-
likt använts 
vid olika 
typer av 
brädspel. 
Arkeolo-
giska belägg 
för brädspel 
finns i 
Sverige från 
järnåldern, då de påträffats i 
gravar och miljöer tillhörande 
stormän. Brädspel och schack 
var populärt under 1600-talet. 
Flera spelpjäser hittade på 
Läckö är av ben eller horn, 
dekorerade med koncentriska 
cirklar. De har förmodligen 
använts för att spela back-
gammon eller dam. 

Den i befolkningen som inte 
hade råd att köpa påkostade 
bräden tillverkade sannolikt 
egna av trä. Spelpjäser kunde 
snidas av återvunnet material 
som keramik eller glasskivor. 

Särskilt i ett rum på Läckö, 
som kallas Silfverkammaren 
eller Biskop Brynolfs kammare, 
hittades vid utgrävningar i bör-
jan av 1900-talet flera spel-
marker av grönt glas tillsam-
mans med mynt. Spelmarkerna 
har sannolikt tillverkats av 
grönt planglas, som fönster-
glas, som gått sönder. Marker-

na hittades tillsammans med 
mynt från 1500- och 1600-
talen, så möjligen har de 
fungerat som insatser i spel 
vid samma tid. 

Under 1700-talet kom kort-
spel att gå om brädspel i 
popularitet. Flera av de kort 
som har hittats i trossbot-
tnarna på Läckö har klippts 
sönder i pussel-form; vissa 

har små meddelanden skrivna 
på sig.  

Den klöver kung som 
syns på bilden har 
namnet ”Alexander” 
skrivet på baksidan. 
 Korten kan vara från 

tiden då Carl Gustaf Tessin och 
Ulla Sparre ägde slottet, möjli-
gen något senare. 

Fynden av spelmarker och 
spelkort på Läckö vittnar 
sammanfattningsvis om att 
spel var en populär syssla hos 
både herrskap och tjänstefolk 
genom århundranden. 

Foton: Peter Sillén, SHM 

RESA TILL NÄÄS OCH 
GUNNEBO 27 APRIL 
Bussen avgår från Lidköping kl 
08.00 och beräknas vara åter kl 
17.30. I priset 700 kr/p ingår 
buss, guidade visningar, buffé 
bestående av soppa, sallad, hu-
vudrätt, dessert, dryck, kaffe 
och kaka samt innan hemfärd 
kaffe och smörgås. 

Bokning: Britmari Brax  
mail: britmari@brax.nu  
Tel: 070-593 04 05 

INVIGNING 8 JUNI 
Festlig invigning av sommarens 
utställningar sker i år på 
pingstafton lördagen den 8 
juni. Alla Läckö Vänner får var 
sin personlig inbjudan.  

FIGAROS BRÖLLOP 
Ett litet tips inför sommarens 
operabesök. I Sveriges Radio 
P2:s ”Operaguiden” samtalar 
Britta Svanholm Maniette med 
Birgitta Forsberg om librettot 
(skrivet av Lorenzo Da Ponte) 
och de olika rollkaraktärerna: 
Susanna, Marcellina, Don 
Curzio, Greven, Bartolo, Figaro 
med flera. Gå in på nätet: 
sverigesradio.se/operaguiden, 
så kan du lyssna till hela pro-
grammet (26 minuter). I appen 
Spotify finns hela operan sök 
på ”Le nozze di Figaro”. 

BIFOGAT I DETTA UTSKICK 
• Årsmöteskallelse med 

Dagordning. 
• Program för resan till Stock-

holm 28-29 september. 
• Medlemskort eller inbetal-

ningskort (om du glömt att 
betala medlemsavgiften). 
Skriv ditt namn på baksidan 
av medlemskortet. Motivet i 
år är från de av vänförenin-
gen  nyrestaurerade vapen-
sköldarna.

• Broschyren med programmet 
på Läckö i sommar. 

MAILADRESS 📯  📧  
Om du inte fått ett mail från 
Läckö Vänner under våren, har 
vi ingen eller en felaktig adress 
till dig. Den som vill ha extra 
information kan skicka ett mail 
till vår skattmästare 
ingrid.johnsson@kallandso.nu  

Lös din parkering för hela 
året - endast 50 kr.  
Parkeringstillstånd inhand-
las i naturum. 

http://sverigesradio.se/operaguiden


FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER 1998 – 2018 
Vänföreningen har just fyllt 20 år men slottet har 
visats i många år. 1970 började Västergötlands 
turisttrafikförening med sommarutställningar 
och 1990 bildades Stiftelsen Läckö Slott, som 
sedan dess är huvudman för aktiviteterna på slot-
tet. Ägare till slottet är staten genom Statens 
Fastighetsverk.  

År 1997 fick verksamheten stora problem med 
ekonomi och sjunkande besökstal, vilket ledde 
till en rekonstruktion av styrelsen. 1998 till-
trädde den nye landshövdingen, Göte Bernhards-
son, som ordförande. Han hade många idéer om 
hur man skulle gå vidare. Ett uppdrag gick till 
mig som då arbetade på den nya länsstyrelsen 
och kommundirektören i Lidköping Kenth Lind-
ström att tillsammans med Chatarina Sjölin och 
Ella Thyberg på kansliet arbeta vidare med 
samarbetsformer med Nationalmuseum, Statens 
Historiska museum, Fastighetsverket, olika spon-
sorer mm och sist men inte minst rekrytera en ny 
VD. Magnus Lönnroth tillträdde 2000.  

Intresset för Läckö borde också kunna tas tillvara 
genom att erbjuda medlemskap i en vänförening 
med syfte att ideellt och ekonomiskt stödja verk-
samheten. Stiftelsens styrelse fann detta intres-
sant och den 16 augusti 1998 bildades förenin-
gen formellt ute på slottet i närvaro av ett 20-tal 
medlemmar. Den första styrelsen bestod av: 
Birger Bäckström, ordförande, tidigare lands-
hövding i Skaraborgs län. Jane Cederqvist, vice 
ordförande, museidirektör, Historiska Muséet, 
Bengt KÅ Johansson, tidigare landshövding i 
Älvsborgs län, Arne Frisinger, direktör, Lars-
Göran Lönnermark, biskop, Sture Öster, direktör, 
Simone Irvine, trädgårdsmästare, Chatarina 
Sjölin, Läcköstiftelsen, Håkan Ridal, adj sekreter-
are, Ella Thyberg, adj skattmästare. 

Styrelsen beslöt tidigt att aktivt arbeta för att 
slottet skulle återmöbleras, att ge ut ett informa-
tionsblad, informera om historien, hjälpa till att 

göra besöksmålet attraktivt, erbjuda intressanta 
resor, visningar, föredrag och umgänge med mat 
och dryck. Föreningen skulle erbjuda fri entré 
under året, inbjudningar och rabatter av olika 
slag.  

Hur har det då gått? Har 
man kunnat leva upp till 
målen.  

Medlemstalet har växt från 
första årets 80 medlemmar 
till nu senast 971. De finns 
över hela landet även om 
flertalet bor i Skaraborg.  

Det har hänt väldigt mycket 
på slottet under dessa 20 år. Stiftelsen Läckö 
Slott, Statens Fastighetsverk, Nationalmuseum 
med flera har  satsat mycket målmedvetet på 
slottet, dess omgivning och olika evenemang. 
1997 års 55 000 besökare har blivit 350 000 varav 
135 000 betalande.  

Birger Bäckström var ordförande i föreningen 
1998 – 2003 och avlöstes av Ivar Virgin 2003 – 
2010 då Lars-Göran Lönnermark tillträdde. 
Föreningen har ett antal hedersmedlemmar, per-
soner som betytt särskilt mycket för oss. De är 
Sture Öster, Ivar Virgin, Bengt KÅ Johansson 
samt stiftelsens ordförande under många år Göte 
Bernhardsson.  

Föreningen har bidragit till slottets möblering 
genom olika föremålsinköp som gobeläng, stolar, 
schatull, takkrona, linnepress, silverfat mm. Vi 
har bidragit till operan, utgivning av bok, inred-
ning av vinkällare och Victoriahuset, säker-
hetsskåp, vykort för besökare, musikanläggning i 
kyrkan och restaurering av vapensköldar på 
borggården mm. Sammantaget långt över en 
miljon kronor. Samtidigt har vi bidragit med näs-
tan 800 000 kr i entréavgifter. Dessutom har en-
skilda medlemmar, Lennart Lindhagen m fl, 
bidragit med betydande belopp till möblering 
och inredning. 

Invigningarna, resor och särskilda event på slot-
tet har betytt mycket för sammanhållningen i 
föreningen. Varje år inbjuds medlemmarna till 
invigningen med sina högklassiga program. Årli-
gen anordnas resor, alltid med någon koppling 
till slottet.  

Ivar Virgin uppvaktar medlem 
nr 500, Ina Söderström, 2007.

Som var med från början

Styrelsen 2003: Gunnar Dalström, Sture Öster, Arne 
Frisinger, Ulla-Märta Tall, Bengt KÅ Johansson, Lars-Göran 
Lönnermark och Håkan Ridal. Sittande Birger Bäckström.



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                            
Inger Fahl                                    
Tel. 070 695 73 92       
fam.fahl@telia.com 

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

Resor      
Bodil  Warolin  (v. ordf.)                            
warolin.b@outlook.com                                 
Britmari Brax        
britmari@brax.nu  

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 verk-
samheter 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.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Läckövän!  
Varför inte avsätta någon av de dyrbara vårdagarna till en 
promenad i Höjentorp-Drottningkullens naturreservat? 
Doften av ramslök kommer att slå emot dig, och när rätta 
tiden är inne bländas du av den intensivt vita ramslöksmattan.  
En skönhetsupplevelse! 

Promenaden kan också 
förmedla en insikt om livets 
förgänglighet, för av det en 
gång så praktfulla slottet 
återstår bara en källarruin. 
Naturen har tagit över. 

Höjentorps gård omnämns 
första gången 1283. Den 
ägdes då av biskopen 
Brynolf Algotsson, samme biskop som gjorde Läckö till en 
biskopsborg. Gården disponerades av dekanen, domkapitlets 
främste tjänsteman. I samband med reformationen blev gården 
kungsgård. Gustav Vasa vistades då och då på detta Höjentorp. 
Den medeltida byggnaden brändes emellertid av danskarna 
1566. Det nya jaktslottet blev boställe för landshövdingen i 
Skaraborgs län. 
1647 donerade drottning Kristina gården till Maria Eufrosyne 
av Pfalz som bröllopsgåva vid hennes giftermål med Magnus 
Gabriel De la Gardie. I Suecia antiqua et moderna avbildas det 
slott som Magnus Gabriel lät uppföra, men som drogs in till 
staten 1680 med det förbehållet att Maria Eufrosyne skulle få 
disponera det så länge hon levde. 
Inför kung Fredrik I:s och drottning Ulrika Eleonoras besök på 
Höjentorp 1772 uppstod en brand som lade slottet i ruiner. 
Den nya huvudbyggnaden byggdes ett stycke därifrån, och 
gården uppläts på arrende åt Jonas Alströmer och hans familj 
1735-1830. Jonas Alströmer prövade att anlägga en tobaks-
odling och idkade fåravel på gården. 
Idag har de tidigare hagmarkerna övergått i skogsmark, men 
kvar är ändå förnimmelsen av hur det kan ha varit att få vistas 
på denna sköna plats. Vi kan i strandkanten av den lilla sjön 
fortfarande se stolparna efter det som en gång var en brygga. 
Det ståtliga slottet har fått lämna plats åt naturens undersköna 
vårdräkt. 

EN VÅRPROMENAD I  
MAGNUS GABRIELS FOTSPÅR 

Välkommen på invigning den 27 april kl. 10-14. 
Vi bjuder på fika, uppvisning av vallhundar, räddningshundar, 
tipspromenad, friskvård mm.  
Läs mer på evidensia.se ellerFacebook:Veterinärhuset Lidköping. 

VI FIRAR ATT VI NU ÄR EN DEL AV EVIDENSIA!

Stort tack till Veterinärhuset Lidköping som bekostat utskicket av detta brev!
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