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I maj månads nyhetsbrev beskrev jag hur mycket av verksamheten som ställts in, av väl kända orsaker. 
Vi konstaterade att vi inte kunde ha en sommarinvigning, inte heller något firande av midsommar och 
operaproduktionen ”Tintomara”, sköts upp till 2021. Det var också högst osäkert hur många övriga 
besökare som kunde förväntas anlända till besöksmålet. Efter en stillsam vår, mot bakgrund av starka 
rekommendationerna om social distansering, hände något den 13 juni. Regeringen upphävde rese- 
restriktionerna inom landet och från en dag till en annan var parkeringsplatserna helt fullbelagda på 
Läckö. Det var tydligt att svenskarna hade längtat efter att få komma ut och röra på sig. Många var de 
som badade, många var de som paddlade kajak och många var de som ville besöka slott och naturum! 
Självklart är alltid det viktigaste hälsan, hos såväl våra besökare som hos vår personal. Därför var vi 
tidiga med åtgärder för att rekommenderade avstånd mellan människor kunde upprätthållas. Visningar 
i grupp ersattes av utplacerade museivakter runt om i våningarna och besökarna fick på egenhand upp-
täcka byggnadsminnet. Noterbart var att det var väldigt mycket barnfamiljer som i år besökte Läckö. 
Till glädje för dessa kunde alla pedagogiska aktiviteter för barn fullföljas på bästa sätt i såväl naturum 
som på slottet.  
Nu skriver vi september och konstaterar att olika begivenheter har lockat väldigt många till 
besöksmålet även i år. Ett orosmoln under tidig vår, var också hur stort det ekonomiska bortfallet 
skulle bli. Nu noterar vi en ekonomi i balans och kan rusta oss för ett nytt verksamhetsår 2021. 
Detta känns mycket bra, inte minst med tanke på att vi skall växla in en ersättare för mig. 

       Allt gott! 

LÄCKÖ SLOTT I SEPTEMBER 2020



SPÖKAFTON I OKTOBER 
En minut efter midnatt kom-
mer det första mailet. Exakt 
klockan 10, när naturum  
öppnar, ringer telefonen – och 
sedan strömmar det in mail 
och samtal, oavbrutet. Innan 
lunch är biljetterna slut. 
 
”Spökafton i oktober” är ett av 
de mest populära och efter-
traktade evenemangen på 
Läckö. Restaurangen fylls, 
hotellet fylls, men först ska 
gästerna tas med på en vand-
ring i det kyliga, öde slottet. 
Under en dryg timme möter 
gruppen gestalter från förr; 
människor som alla en gång 
har vistats på Läckö Slott.  
Det är teater. Eller också  
verklighet? En här-och-nu  
upplevelse av Läckös mer 
mörka historia. Och en  
vandring genom rum och  
gångar som aldrig annars visas. 
  
Årets spökafton har fått ett 
helt nytt manuskript. Fyra 
skådespelare medverkar under 
sex helgkvällar i oktober – och 
självklart hålls avstånd. Det är 
säkrast så, inte bara för virusets 
skull … 

Catarina Gnosspelius 

Sista helgen i september kom 
krögaren Fredrik Eriksson med 
sitt bästa team till Restaurang 
Hvita Hjorten för ett samar-
bete som började i mars,    
precis dagarna innan pan-
demin bröt ut. Då gästades 
Långbro Värdshus av Läckös 
trio Simon Irvine, Katrin 
Ljungblom och Stefan Söder-
holm som berättade om sina 
visioner. 

Nu var det Långbros tur att 
berika Läckö. Fredrik Eriksson 
är en av Sveriges mest erfarna 
och prisbelönta kockar och 
krögare, uppvuxen på en 
bondgård i Sörmland och 
redan som 16-åring började 
han i restaurangbranschen. 
Sedan har han bl. a arbetat 
med Erik Lallerstedt, bott hos 
Tore Wretman i Frankrike, 
ansvarat för Nobelfester och 
blivit Årets kock. Förutom 
Långbro Värdshus driver han 
även Restaurang National- 
museum.  

Ett 20 tal mat- och 
trädgårdsintresserade följde 
med Simon och Fredrik ut i 

slottsträdgården där Simon 
berättade hur man sköter sin 
trädgård helt ekologiskt och 
tipsade bl.a om att köpa fröer 
från Schweiz eftersom de har 
liknande klimat som vårt.  
Han fortsätter - och vad gör 
man med 500 kg salvia? Jo, då 
får de kreativa i köket tänka 
till ordentligt. Det blev både 
glass och öl. Ett öl som fort-
farande tillverkas.  

Förr betraktades öl som hälso-
dryck och gjordes på olika 
kryddväxter. 

Gästerna serverades en svamp-
soppa med tillbehör på 
slottsmuren och därefter följde 
en välkomponerad lunch på 
Hvita Hjorten. Soppreceptet 
finns på Läckö Vänners sida. 
lackoslott.se. Klicka i övre 
hörnet för Läckö Vänner.

ÄT MAT EFTER SÄSONG OCH NJUT AV DET LOKALA!

Fredrik Eriksson och Simon Irvine visar runt bland kål och cardune.



ÅRSMÖTET 2020 11 07  
På grund av rådande pandemi kan föreningen inte anordna ett ”vanligt” årsmöte  utan ni, som medlemmar, 
får istället handlingarna utskickade. Förfarandet är tillstyrkt av föreningens revisorer.  
Möjlighet finns att inkomma med erinringar eller förslag senast 21 oktober 2020. Dessa mottages av 
föreningens ordförande Lars-Göran Lönnermark, larsgoran10@gmail.com, tel 0511-182 36, 070 266 93 53 
eller sekreterare Inger Fahl, fam.fahl@telia.com, tel 070 695 73 92. Om inga erinringar eller förslag 
inkommer protokollförs förfaringssättet och styrelsens och valberedningens förslag beslutas den                 
7 november 2020.  

De frågor som ska avhandlas är följande:
 

1. Godkännande av detta förfarande av årsmötesförhandlingarna. 
 

2. Val av justerare Stig Dahllöf, Lidköping 
 

3. Ansvarsfrihet för styrelsen.  
Som underlag bifogas årsredovisningen samt revisorernas berättelse.  
Dessa har tillstyrkt ansvarsfrihet. 

 
4. Val av styrelse.  
Valberedningen har föreslagit omval av 10 ledamöter samt ett nyval efter Ulla-Märta Tall som 
önskar avgå. Detta innebär en oförändrad storlek av styrelsen d v s 11 ledamöter plus VD i  
stiftelsen.
Ordförande: Lars-Göran Lönnermark, Skara 
V. ordförande: Bodil Warolin, Vara 
Ledamöter:  
Britmari Brax, Göteborg 
Gunnar Dahlström, Göteborg 
Håkan Ekesbo, Lidköping 
Inger Fahl, Lidköping 
Ingrid Johnsson, Lidköping 
Wilhelm Klingspor, Hällekis 
Carl Henrik Ohlsson, Lidköping 
Eva Björkman, Skövde
Nyval:  
Helena Långström Schön, Skara
Självskriven ledamot: Magnus Lönnroth, Lidköping, VD i stiftelsen 

 
5. Val av revisorer.  
Förslag är omval av 
Stig Dahllöf, Lidköping, ordinarie 
Eva Andersson, Lidköping, ordinarie 
Jan-Erik Florberger, Lidköping, suppleant 

6. Till valberedning 2021 föreslås omval av  
Elisabeth Stålarm, Skara, sammankallande 
Johan Lindén, Lidköping  
nyval av  
Sara Roland, Lidköping 

7. Fastställande av medlemsavgifter för 2021.   
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 
dvs. 200:-/år för enskild medlem och 2.000:-/10 år för guldmedlem samt 2.000:-/år för företag. 

8. Övriga frågor. 



VÄNSKAP 

”§ 1.Föreningens syfte är att ideellt främja och ekonomiskt stödja 
verksamheterna vid Läckö slott.” 
Så lyder ändamålsparagrafen i vänföreningens stadgar. Kort och 
koncis, lätt att förstå. 
Vänföreningen har sin inriktning mot ett klart uttryckt mål: Läckö 
slott och verksamheterna där. Min ruta på Nyhetsbrevets första sida 
av förra numret med förslaget ”Möjlighet” utgick också från denna 
ändamålsbeskrivning, och jag påminner gärna om det förslaget. Stöd 
till slottet och verksamheterna där, inte minst som en uppmuntran 
till alla medarbetarna. 
För mig har emellertid coronaperioden gjort det tydligt att 
medlemmarnas vänrelation till Läckö slott samtidigt bygger upp en 

vänskap medlemmarna emellan. Vi har 
nu en tid fått klara oss utan de naturli-
ga uttrycken för vår gemenskap – våra 
resor, korta och längre, program på 
Läckö, för att inte tala om som-
maröppningen!  
Vi är många medlemmar i föreningen 
och ingen känner alla men tillräckligt 
många, tror jag, för att de återkom-
mande mötena, med Läckö som 
gemensamt intresse, ska berika oss och 
innebära en glädje i vardagen för oss, 
just som möten oss emellan. Återseen-

den. Saknaden är för mig smärtsam, men just den saknaden har bliv-
it en påminnelse om just vänskapens betydelse i vår stora förening. 
Det har blivit tydligt för mig att i en vänförening fördjupas inte bara 
kunskap utan också en vänskap, som växer  
med åren. 
Vårt Nyhetsbrev får nu vara länken som håller oss samman. Även 
Läckö slotts digitala hemsida med koppling till Vänföreningen före-
nar oss. Tack till er, styrelsekamrater, som gör dessa kanaler möjliga. 
Men jag hoppas att vi snart ska få mötas ”på riktigt”  
också till glada återseenden.  
Möten med rikt innehåll i en anda av vänskap.Det är också ett  
viktigt syfte för vår vänförening.

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

Besöksmål under maj-sept, trädgård, café/restaurang, konstutställning.  
Hellekis Säteri är vackert beläget på Kinnekulle vid Vänern.  
Mer informaDon finns på: hellekis.se

Stort tack till Hellekis Säteri som bekostat utskicket av detta brev!

Utflykt till Djurö 2016
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