
Pandemin Covid-19 stoppar världen och vi kan 
inte stiga av. Besöksnäringen är en av de branscher 
som drabbats hårdast. Verksamheten och kulturen 
på Läckö verkar för många sociala kontakter och 
gemenskap över gränserna. Nu råder det full-
ständigt motsatta. Man får inte träffas i sociala 
grupper, helst inte resa. Allt vänds upp och ner. 

Magnus Lönnroth har sedan 20 år varit 
framgångsrik VD för Stiftelsen Läckö Slott. En 
verksamhet som han och hans kolleger byggt upp 
och  utvecklat  till  ett  av  Sveriges  förnämsta  
utflyktsmål.  
Redan vid Stiftelsen sista styrelsesammanträde i 
december 2019 meddelande Magnus att det är 
dags att lämna över VD-posten och att inleda en 
process som syftar till att växla in en ny VD under 
2020. Ingen kunde då förutse hur oviss den här 
säsongen skulle bli. 
  

Har styrelsen inlett processen med att hitta en ny efterträdare till dig? 
- Styrelsen har fastställt en kravprofil. Annonser kommer i riksmedia under den närmaste tiden. 

Förra året gick ju väldigt bra med en tidig start,  Figaros Bröllop spelades för utsålda  hus och  med storartade  
recensioner, naturum har sedan 2013 bidragit till att säsongen kunnat förlängas. Årligen besöks området av cirka 
285 000 personer. Verksamheten omsätter drygt 27 miljoner kronor, därutöver kommer restaurangverksamheten 
med 10 miljoner och som också generar många arbetstillfällen. Hur bedömer du ekonomin för i år? 
- Stiftelsens ekonomi är till stor del baserad på intäkter från alla våra gäster, tillresta från Sverige men 
också en stor andel från utlandet. Våra utländska gäster kommer under nuvarande omständigheter helt 
att utebli. Vi noterar avbokningar avseende hotellövernattningar såväl som restaurangtjänster. Läget är 
väldigt svårbedömt. Men vi är igång och arbetar utomhus. Vi gräver i Lilla slottsträdgården, odlar växter 
i växthuset. Alla som annars skulle suttit i receptionen, spelat barnteater, guidat, etc. har nu dragit på 
overaller och hjälps åt med att måla, skrapa rost, såpborsta och olja badbryggan och alla trädäck, rensa 
ogräs och snart är det dags att klippa gräs. Så vi rustar oss för en ny skönare tid efter coronaviruset. 
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EN MÖJLIGHET! 
Läckö slott står inför en utomordentligt svår ekonomisk 
situation,  där  utgifter  inte kommer att täckas av 
inkomster. I det läget vill Läckö Vänners styrelse bereda 
medlemmarna möjligheten att såväl symboliskt  som  
påtagligt bidra med en summa utöver den ordinarie    
årsavgiften. Summan kan vara densamma, 200 kr eller 
mindre eller större. Bidragen avsätts på ett särskilt konto 
och kan efter  styrelsens  beslut  komma  att  användas  
när verksamheten står inför en omstart. Bidraget sätts in 
på bankgiro 5749-1474. Skriv ”Gåva” som meddelande. 

Lars-Göran Lönnermark 
ordförande 



SOMMARINVIGNINGEN 
Stiftelsen styrelse har bestämt 
att ställa in årets invigning som 
var planerad till den 13 juni. 

OPERAN 
Premiären till Tintomara skjuts 
upp till juli 2021. Redan kon-
trakterade sångare med flera 
yrkesgrupper kommer att arbeta 
vidare med verket under året.  
Många biljetter är redan sålda 
och alla som önskar får 
naturligtvis tillbaka sina pengar. 
Stort tack till alla de som redan 
hört av sig och efterskänkt bil-
jettpengarna till scenkonsten på 
Läckö. Några har till och med 
bidragit med extra pengar! 

SLOTT OCH NATURUM 
ÖPPNAR PRELIMINÄRT 
15 MAJ I ÅR! 
Se hemsidan lackoslott.se för 
aktuell information om vilka 
aktiviteter som pågår! 

BREVSKÖRD 
Det här utskicket är det tyngsta 
som Läckö Vänner skickar. 
Förutom Nyhetsbrevet bifogas 
”Sommaren på Läckö 2020” och 
Medlemskort eller inbetal-
ningskort. Tack till alla som be-
talar i tid. Varje medlemskort 
som skickas ut separat kostar 11 
kronor extra i porto. Lite fakta: 
750 brev varav 5 till utlandet. 
Tillsammans väger de 90 kg kg. 
Det är vår skattmästare tillika 
medlemsansvariga  Ingrid 
Johnsson som tillsammans med 
vänner packar och åker till 
posten. Packningen tar en dag 
och det blir cirka 12 lådor brev. 

ÅRSMÖTET FRAMFLYTTAT 
Enligt föreningens stadgar skall 
årsmötet hållas senast i juni  
månad. Nu har ordföranden  
talat med revisorerna om att på 
grund av Covid-19 få flytta fram 
årsmötet till en tidpunkt som 
bestäms när förhållandena 
medger sådan samling.  
 
Preliminärt datum är satt i sam-
band med höstaktiviteten, som 
är planerad till den 7 november. 

1000 MEDLEMMAR 
Vi har nu blivit fler än 1000 
medlemmar, vilket vi gärna vill 
uppmärksamma lite extra.   
Grattis till  Gun Ahlm. Själva 
firandet får anstå till ett 
lämpligt tillfälle efter Corona. 

MAILADRESS  
Den som vill ha extra informa-
tion kan skicka ett mail till vår 
skattmästare med sin mailadress  
ingrid.johnsson@kallandso.nu  

LÄCKÖ VÄNNER PÅ SKOL- OCH KYRKOBESÖK I SKARA 
På själva skottdagen samlades 60 läckövänner för att få veta mer 
om Skara läroverk Katedralskolan, nu förvandlat till stadshus, och 
Bo Beskows fönster i Domkyrkan.  
Läroverket är från 1833 och var då ett av få och bland de större i 
Sverige. Skara stad hade vid den tiden 2 300 invånare och därtill 
kom 500 elever s.k djäknar, vilka utgjorde ett markant inslag i 
stadsbilden. 
Skolan från 1833  blev snabbt för liten och lidköpingssonen och 
den tidens främste arkitekt Helgo Zettervall tillkallades för att  
bygga till den. Nu var det så att den inte låg helt parallellt med 
kyrkan. Hela 15° skilde och entrén var tre meter förskjuten i  
förhållande till kyrkporten. En kuppartad rivning gjordes och en 
helt ny skola stod klar 1871. Byggnaden kom att bli en förebild för 
många andra läroverk i Sverige. Nu har salarna förvandlas till ett 
väl fungerande kommunkontor med all dagens teknik och flexibla 
arbetsplatser. Här arbetar drygt 100 av kommunens anställda. Efter 
informativ rundvisning av vår slottsarkitekt Allan Ahlman och 
Skara kommuns besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm gick 
vännerna över till Domkyrkan där vår ordförande Lars-Göran  
Lönnermark berättade om tillkomsten av Bo Beskows 37 glas- 
mosaikfönster. Fönstren i koret föreställer gestalter och händelser 
från Bibeln. Över södra läktaren återfinns Mariafönstret med bland 
andra Heliga Birgitta och Elin av Skövde. 
Du kan läsa mer på lackoslott.se.



På 1960-70 -talen putsades slottet med en hård, cementhaltig puts. 50 år senare har det bildats sprickor 
och mycket rödalger har vuxit, framför allt på den norra sidan, några partier kring fönstren har rasat. 
Fukthalten i kyrkan är också för hög. Den invändigt nyrenoverade kyrkan är i behov av ny utvändig puts. 
Men vad ska man välja? Moderna metoder eller som man gjorde förr? 
När Läckö byggdes togs kalk från Kinnekulle och sand från Vänern. Som tur är har det i ett femtontal år 
bedrivits forskning och försök när det gäller puts och olika typer av bruk. Slottsarkitekten Allan Ahlman 

och hans team från Statens 
Fastighetsverk tog beslutet att 
tillverka bruk av sten från Kin-
nekulle och hellre åtgärda en 
mindre del med denna dyrare 
metod. Projektet delades in i fem 
etapper varav tre kommer att 
slutföras i första skedet. Putsen 
bilades huvudsakligen bort med 
vattenblästring under hårt tryck 
(UHP). Vanlig bilning kan 
påverka pigmenten i det murala 
måleriet i den nyrestaurerade 
kyrkan. Dessutom går UHP fort-
are och är mer skonsamt för de 
som arbetar.  
I slutet av september uppfördes 
en mobil brännugn. för att 
tillverka puts som man gjorde på 
1600-talet. Thorsbergs Sten-
huggeri bryter kalksten på    
Kinnekulle och har så gjort 
sedan 1890-talet. Skrotsten som 
blir över vid tillverkningen av 
bänkskivor och golv fraktas till 
Läckö och bränns. Efter kalkste-
nen är bränd doppas den i vat-
ten. Då uppstår en kemisk reak-
tion. Kalciumoxid reagerar med 
vattnet och omvandlas till  
kalciumhydroxid. Slutproduk-
ten, släkt kalk, blir en pasta som 
sedan blandas med fin sand.  
Putsen är färdig! 

Fönstren i kyrkan måste också åtgärdas efter alla år. De är uppbyggda i en metallram (4,65 x1,6 m). I ra-
men sitter sex kassetter med 30 rutor av blyinfattat glas i varje utom de översta tre. I koret sitter ett 
mörkare glas med inbränt färgpigment. Kassetterna hålls på plats med sprintar på utsidan. För att regn 
inte ska tränga in sitter ett slags fönsterbleck av bly under varje rutrad. Dessa måste ses över och 
förstärkas. Ramarna är utsatta för rost-angrepp. Först tänkte man ta ner de stora, tunga fönstren och åt-
gärda men nu kommer restaurationerna ske på plats. Slottsarkitekt Allan Ahlman påpekar hur skickligt 
1600-talsbyggmästaren Frans Stimer löste sina byggtekniska problem utan dagens hållfasthets-
beräkningar. En sak som nästan är omöjlig och som man som lekman nog inte tänker på är att hela tor-
nets ena väggs vikt vilar rakt över kyrkans mittskepp. Frans Stimer förstärkte murverket i kyrkan med en 
avlastningsbåge som fördelar tyngden från tornet. Likaså har alla kyrkfönster en valvbåge inmurad, 
vilket syns tydligt nu när putsen är borta. Den nya putsen kommer inte att färgas in. Successivt kommer 
Läckös vita slott med svarta tak att bli gulvitt med röda tak! avslutar Allan. 

LÄCKÖ SLOTT FÅR TILLBAKA SIN FORNA PUTS

I Nationalmuseums samlingar finns ett kopparstick som tydligt   
vittnar om Läckös ställning som ett historiskt monument och som  
ingick i Axel Luths avhandling  Specimen  Academicum,  De  
LECKOEA, som han försvarade i Uppsala 1734. Författaren var son 
till kyrkoherden Petri Luth i Otterstad församling och hade därför 
ingående kunskap om platsen. Avhandlingen tillägnades riksrådet, 
greve Claes Ekeblad på Stola, som arrenderade Läckö 1727-31. Den-
na vy ingick som en plansch i Luths avhandling, och är den enda 
avbildningen som visar de bägge korsvirkesflyglarna framför slottet 
med staket och portal. 

Jonas Silfverling, Läckö slott, kopparstick på papper, 1734.
Fotograf Erik Cornelius/Nationalmuseum 



REDUKTION 
Vi har nu i ett par månader tvingats följa hur för vår 
hälsas skull nödvändiga beslut fått smärtsamma 

konsekvenser inte minst för kulturinstitutionerna i vårt land och då 
även verksamheten på Läckö slott. Läckö Vänner vill uttrycka sin 
medkänsla för Magnus Lönnroth och alla 
hans medarbetare i besvikelsen över alla 
omintetgjorda planer för detta verksamhets-
år och i oron för följderna. 
Osökt går då tankarna till riksdagens beslut 
1680 att till kronan dra in jord och gårdar 
som fördelats till adeln som belöning för 
utförda tjänster. Magnus Gabriel De la 
Gardie hörde till dem som gynnats och som 
nu drabbades. Därmed drabbades också 
Läckö slott. Ett par tusen av De la Gardies 
anställda blev arbetslösa, därav många   
konstnärer. Kulturen sattes på sparlåga. 

Magnus fick behålla Höjentorp 
och Venngarn men ådömdes en 
straffavgift som lär ha motsvarat 
årslönen för åtta-hundra lägre 
tjänstemän. När Magnus avled 
gick hans änka Maria Eufrosyne, 
trots sin höga börd, i personlig 
konkurs och tvingades pantsätta 
sina mest personliga smycken. 
Till allt detta kom att Magnus 
fått finna sig i att bli avsatt som 
rikskansler. Så kunde kronan, 

staten, agera, konsekvent och utan undantag. 
Nu får vi alla, mer eller mindre, uppleva följderna av en annan  
kronas inträde på scenen, coronan, och ett annat slags reduktion, 
konsekvent och utan undantag. Inom loppet av några få veckor har 
stater världen över låtit inskränka människors liv på ett sätt som 
tidigare varit otänkbart. Andra sidan av myntet är att så många vill 
ställa upp för att lindra konsekvenserna där så är möjligt. Det har ju 
gällt att rädda liv. Vikänsla har blivit ett styrkebegrepp. 
Denna vikänsla hoppas jag att också Läckö Vänners vänförening 
ska kunna förverkliga i uthålligt stöd för Läckö slott, dess personal 
och dess verksamhet. Läckö slotts betydelse har inte reducerats.

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    
larsgoran10@gmail.com 

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

Skattmästare och Medlemsansvarig 
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

I Destination Läckö-Kinnekulles app ”Läckö Kinnekulle” finns karta, 
rundturer och självguidade turer för dig som vill uppleva mer av  
Läckö-Kinnekullebygden. På www.lackokinnekulle.se finns information 
om besöksmål samt tips och inspiration inför ditt besök här. 

Stort tack till Destination Läckö-Kinnekulle som bekostat utskicket av detta brev!

Magnus Gabriel som ung

Från Skattkammaren på Läckö Slott

Ordföranden hänvisar också till "En möjlighet" på första sidan.
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