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VÄLKOMMEN HÖSTEN! 
Visst är sommaren ljuvlig, men även hösten har 
sina kvalitéer. Till skillnad från vintern, som smy-
gande nalkas, kan hösten anlända nästan över en 
natt. Det är åtminstone så jag upplever det här ute 
på Läckö. Det verkar också som att människor är 
lite lugnare när vi går in i september, i jämförelse 
med maj – då det mesta redan skulle varit färdigt, 
helst igår. Simon i trädgården har bråda dagar. 
Stolt berättar han att vi redan skördat 4000 sallads-
huvuden och att sista omgången nu satts ut. Den 
sista sorten benämns Cerbiata och de krispiga 
bladen bär på såväl beska som sötma liksom en 
särskild smak av nötter. Parallellt med detta inleds 
arbetet med kompostering. Vår trädgårdsmästare 
är mycket noggrann med detta, då kretsloppet där 
organiskt material på ett naturligt sätt, med hjälp 
av bakterier, maskar och svampar ger värdefullt 
jordförbättringsmedel som slutprodukt.  Till glädje 
för gäster har vi tillgång till våra ekologiska grön-
saker ända fram i november – givet att inte snön 
kommer innan dess… 

Verksamhetsåret har så här långt varit alldeles ut-
märkt. Det kändes roligt att vi för första gången 
kunde presentera skulpturer och därtill vissa 
utomhus. Maria Miesenbergers uttrycksfulla konst 
har uppmärksammats och lovorden är många. 
Inom ramen för ”Juvelerarkonst” fick våra 
besökare se en rik samling av smycken, porträtt-
miniatyrer, medaljonger och fickur – varav flera 
aldrig tidigare ställts ut. Det var många som 

förundrades över föremålen från 1650-talet fram 
till vår samtid.  

Veckan före premiär regnade det varje kväll. Men 
när det var dags för Lidköpings välkända glasmäs-
tardotter att på allvar göra entré, sken solen. För 
första gången någonsin behövdes inget regntak 
under den ordinarie spelperioden. Vacker musik 
och skönsjungande sångare lade grunden till riktig 
operafest i ”Det går an”, baserat på Carl Jonas 
Love Almqvists klassiker med samma namn. 
Nyskrivna verk kan vara svåra att få intresse kring, 
men uppsättningen blev en stor framgång såväl 
publikt (fullsatt alla kvällar) som konstnärligt.   

Noterbart är att slottet inte stänger för att vi de-
monterar sommarutställningarna. Vi gör dagliga 
visningar fram till sista september och därutöver 
för grupper hela året ut. I takt med att kännedomen 
om övernattningsmöjligheterna ökat, ser vi också 
att beläggningen i naturum blir allt högre. Denna 
ökande trend har hållit i sig, från att vi öppnade i 
maj år 2013. Ett intressant program med föreläs-
ningar och seminarium kompletterar de grupper av 
företag och myndigheter som förlägger sina möten 
i den unika miljön. Höstens egna färgspektrum 
uppmanar till en promenad i höstsolen och när 
mörkret blir för kompakt – då tänder vi ljus. 

Välkommen – ända fram till Jul! 

Magnus Lönnroth
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ÅRSMÖTET 
Ett femtiotal medlemmar kom 
till årsmötet, som förutom sed-
vanliga mötesfrågor bjöd på 
föredrag av Simon Irvine. Val-
beredningen hade några förslag 
till ändringar i styrelsen då 
Ann-Katrin Larsson och Ivar 
Virgin avböjt omval. Håkan 
Ekesbo och Wilhelm Klingspor 
valdes in av mötet. I övrigt om-
val av övriga ledamöter, revi-
sorer, revisorssuppleant och 
valberedning. 

NY HEDERSMEDLEM 
Årsmötet beslöt att utse Ivar 
Virgin till hedersmedlem som 
tack för insatserna som ord-
förande 2003-2010 och vice 
ordförande 2010-2014. Ivar har 
medverkat till att möjliggöra 
många intressanta besök för 
föreningen, bl.a. Koberg och 
Hällekis Säteri samt inte minst 
flera besök på Mariedals slott. 

LÄCKÖ VÄNNERS 
HÖSTRESA TILL GÖTE-
BORG DEN 1 OKTOBER. 

Som vi berättade i förra med-
lemsbrevet går föreningens 
höstresa i år till Göteborg. Där 
kommer vi att få en exklusiv 
visning av Residenset och ock-
så av 1700-tals utställningen på 
Göteborgs stadsmuseum. 

Redan den första ”blänkaren" 
gjorde att många medlemmar 
hörde av sig med anmälan var-
för resan redan nu är fullbokad. 
Det kan ju dock bli eventuella 

återbud, så hör gärna av er till 
Bodil Warolin. warolin.b@out-
look.com eller per telefon 0708-
523335. 

Programmet för resan finns på 
föreningens hemsida. De som 
anmält sig får ett särskilt med-
delande om detta. 

Priset för resan är 550:- kronor 
per person inkl. resa, lunch, 
visningar & eftermiddagskaffe.  

MADRIDRESAN 
I strålande sol och 24-
gradig värme lämnade 
de 32 Läckö Vännerna 
Sverige för Madrid, Vår 
guide Elisabeth von 
Braun tillsammans med 
de lokala guiderna de-
lade villigt med sig av 
sina ingående kunskaper 
om såväl konst som his-
toria och det nutida 
Spanien.Vi hann med 
fyra världsarv. 
 
Det förs-

ta var Toledo. 
Här fanns  all 
makt, samlad 
före 1563 då 
kung Filip II 
flyttade hovet 
till Madrid och 
staden tappade 
i betydelse. 

Dagen därpå besökte vi Reina 
Sofia museum i Madrid, där  
Picassos verk Guernica numera 
hänger. 

Andra världsarvsstaden var 
Segovia. Mest berömt är akve-
dukten, det största romerska 
byggnadsverket i Spanien. 
Även Gamla staden med kate-
dralen och den medeltida bor-
gen Alcazar  är klassade som 
världsarv. 

Tredje världsarvsstaden var 
Ávila med en 2,5 km lång 
omgärdande ringmur. Denna är 
kompakt och vid byggnationen 
av de 88 tornen och nio stad-
sportarna har man bland annat 
återanvänt gamla romerska 
gravurnor. Fjärde staden var 
Alcalá de Henares och det var 
också där vi bodde. Här föddes 
Miguel de Cervantes 1547. I år 
är det 400 år sedan han dog 
vilket uppmärksammades med 
många utställningar.Mer att läsa 
om resan finns på hemsidan. 

FYRA SLOTT  
FYRA SEKLER 
Vänföreningarna på Nääs, 
Tjolöholm, Gunnebo och Läckö 
slott träffas en gång årligen för 
att utbyta erfarenheter.  

Till Vänföreningsmötet på 
Tjolöholm i juni kom 20 per-
soner. Skaran som representer-
ade Läckö utgjordes av Brit-
mari Brax, Inger Fahl och ord-
föranden Lars-Göran Lönner-
mark.  
 
Tjolöholms trädgårdsmästare 
visade runt i parken. Vidare 
besågs det Dicksonska slottet 
och dräkter som använts vid 
f i lminspelningar av Jane 
Austen-dramer. Dagen avslu-
tades med diskussion i Mane-
gen. Nästa år öppnar Gunnebo 
sina portar för vänföreningarna. 

Vår guide Elisabeth

Ivar Virgin tar emot hedersmedlemsbeviset i 
hemmet tillsammans med hustrun Eva.

På väg till Tapasrestaurangen i Toledo

Vänmöte på Tjolöholm Slott

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rom
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Anl%C3%A4ggningsarbete&action=edit&redlink=1


INVIGNING DEN 11 JUNI  
Solen sken från en klarblå 
himmel, som den oftast gör när 
det är dags för sommarens ut-
ställningar att invigas på Läckö 
Slott. En något kylig vind blåste 
dock kring benen, men det var 
inte av det publiken rös, utan av 
njutning, när Magnus Johans-
son och Marcos Obeda som 
inledning spelade ”Nessun 
Dorma”. 

- Det är svårt när förbandet är 
bättre än efterföljande, sa lands-
hövding Lars Bäckström inled-
ningsvis. Lägg därtill dagens 
stora överraskning Sven-Bertil 
Taube, Göran Fristorp och 
Curt-Erik Holmqvist, som bjöd 
på visor av Evert Taube.  

Chefen för Nationalmuseums  
samlingar, Magnus Olausson, 
gav bakgrunden till utställnin-
gen Juvelerarkonst.  
 
Så var det dags 
för biskop Åke 
Bonnier att inviga 
sommarens alla 
utställningar på 
slottet. 

NATURUM 
Besöken och aktiviteterna har 
varit många i sommar, säger 
Sofia Wennberg. Men än åter-
står mycket av säsongen. 

Höstens föreläsningsserie in-
leddes med att Sven G Nilsson 
ordförande i Naturskydds-
föreningen Linnébygden berät-
tade om ”Varför vi skall sköta 
slåtterängar”. 16 personer fick 
klart för sig hur landskapet sett 
ut från de enorma ullhåriga 
skogselefanternas tid till dagens 
marker som betas av beskedliga 
hästar, kor och får. Kvällen av-
slutades med en härligt varm 
kantarellsoppa i det något kyli-
ga men soliga vädret. 

Den 8 sept. föreläser författaren 
och fotografen Ola Högberg om 
platåberg och den geologiska 
historien. 
Den 6 okt. kommer viltbiologen 
Anders Jarnemo  att berätta om 
Kronvilt. 
Den 3 nov. blir det ekolog och 
araknolog Kajsa Mellbrand som 
delar med sig av sina kunskaper 
om spindlar.  
Programpunkten ”Berättarafton 
på naturum” med Annelie 
Nitenberg, doktorand vid Göte-
borgs universitet avslutar serien 

den 1 december. 

Föredragen börjar 18:30. Fri 
entré. Soppa, kaffe & kaka 
kostar 100 kr. 

Anmälan tel. 0510-48 46 60 

TRE SNABBA TILL  
ÖSTEN ANDERSSON 

 
Styrelseledamot i Läckö Vän-
ner, bor i Skara med hustrun 
Christina. Tidigare stads-
arkitekt, blev efter pensionering 
möbeldesigner och har ett 
förordnande i Miljödomstolen. 
Hur var din första kontakt med 
Läckö Slott? 

- Det var 1980 då vi flyttade hit. 
Hade aldrig varit på Läckö in-
nan. Det var precis då som 
Läckö börjat vakna ur sin Törn-
rosasömn. Gösta Vogel-Rödin 
hade inlett samarbetet med Na-
tionalmuseum. 

Hur ser du på slottet idag? 

- Det är roligt att engagera sig i 
Läckö Vänner. Att bidra till att 
människor får ett ökat intresse 
för historien. Förhoppningsvis 
kan man genom att se bakåt få 
ökad förståelse för nutiden och 
handla på ett bättre sätt i 
framtiden. Läckös satsning på 
barnaktivitet bidrar till detta. 
Slottet sätter fantasin i rörelse. 
Sedan vill jag ge en eloge till 
Statens Fastighetsverk som gör 
ett fantastiskt arbete på slottet. 

Hur ser du på den framtida 
utvecklingen på Läckö? 

- Slottet har helt klart en stor 
utvecklingspotential.  

Just blandningen med olika 
program, opera, trädgård, bar-
naktiviteter, permanenta utställ-
ningar, naturum och minst fyra 
olika sommarutställningar är 
bra. Då finns det alltid något 
som passar alla. 

Sven G Nilsson visar ängsskallror



Ordföranden har ordet
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 Före-
tag 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 park-
era bilen på Läckös parkering 
hela året . Biljett löses i naturum.

      VÄN 
Vi hålls i vår förening samman under begreppet ”Läckö vän-
ner”. Vad står då ”vän” egentligen för? De flesta viktiga orden 
i vårt språk har flera nyanser. ”Älska” i älska sin hustru – älska 
sin nästa – älska fotboll har inte riktigt samma innebörd, men 
vi förstår vad ordet vill säga i de olika sammanhangen.  

Det är väl på samma sätt med ”vän”. Ordet lär komma från 
indoeuropeiskans uen, som betyder ”tycka om”, som ju i sin 
tur kan användas både när det gäller lakrits och en kamrat. 

Hur är det då med oss som ”Läckö vänner”? En rimlig tolk-
ning är att vi tycker om Läckö slott, intresserar oss för dess 
historia och dess roll som kulturbärare också i vår tid. På en 
viss punkt har det intresset fått oss att vilja bidra till att denna 
kulturskatt i Skaraborg bevaras och blir allt mer känd i vårt 
land. Vi är ”vänner” i den meningen att vi vill dra vårt strå till 
stacken, ekonomiskt genom medlemsavgiften och personligt 
genom att berätta om slottet och allt som tilldrar sig där. Vi är 
”vänner” i den meningen att vi bryr oss, som det heter nu för 
tiden. Vi får genom vårt stöd vara med och utveckla. Förenin-
gen har betydelse. 

Det  som  framför  allt  håller  föreningen  samman  är  kanske 
stiftelsestyrelsens och Läckö Slotts VD Magnus Lönnroths 
generöst upprepade inbjudningar till sommarsäsongsinvig-
ningarna med sina storartade program. Läckö Vänners styrelse 
försöker å sin sida uppmuntra medlemskapet genom föredrag, 
utflykter och resor. Inte minst dessa resor, kortare och längre, 
tror jag kan få medlemskapet att bli till kamratskap och för 
några vänskap i dess djupare betydelse. Ordet ”Läckövän” har 
alltså också det sina nyanser. 

Lars-Göran Lönnermark 

DET GICK AN 
”Ja, ska man bara se en sak i 
sommar är det den här oper-
an.”  skrev Expressen efter 
premiären. Det blev fan-
tastisk fin kritik i alla stora 
tidningar och publiken kom. 
Här ser vi premiärpubliken 
tåga in, förväntansfulla 
inför det nyskrivna verket 
som Läckö Vänner gett 
100 000 kr i bidrag till. 

Naturum erbjuder något 
för alla åldrar. Föreläs-
ningarna pågår ända in i 
december.

Stort tack till Länsförsäkringar Skaraborg som 
bekostat utskicket av detta Medlemsbrev!

mailto:elg.lonnermark@swipnet.se
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