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Augusti har gått – välkommen september!                    Antikrundan
Morgonens våta daggdroppar 
skvallrar om att nästa årstid 
närmar sig. Den sista söndagen 
i augusti, torkar de dock upp 
väldigt fort. Solen strålar och 
dagen är verkligt lustfylld. 
Köerna på slottsvallen har varit 
konstanta hela dagen – det blir 
spännande till våren att se 
utfallet från dagens inspelning 
av ”Antikrundan” på Läckö 
Slott. Denna händelse utgör en 
i raden av många under en 
sommar på besöksmålet.                  

Det är alldeles för tidigt att 
summera verksamhetsåret, men 
så här långt känns det mycket 
bra. Trots att vi fått handskas 
med kyliga och ibland regniga 
sommarkvällar, har vi kunnat 
välkomna riktigt stora skaror 
till såväl utställningar, scen-
konst, kursverksamhet och 
”mjuka” äventyr till land och 
till sjöss.  

Årets kommande månader 
innehåller fortsatta slotts-
visningar men också en mängd 
aktiviteter i Victoriahuset - 
ända fram till jul. När tiden 
nalkas för löven att singla mot 
marken – då tänder vi brasan i 
naturum.  

Välkommen!      

Magnus Lönnroth     

Kön  ringlade  sig  från  slottet 
ända  ner  på  parkeringen. 
Tålmodiga  väntande  förgyllde 
tiden  med  medhavd  matsäck. 
De  första  besökarna  var  på 
plats redan tio i sex.  Proffsiga 
Anne  Lundberg  med  alla  de 
kända  experterna  från  TV 
småpratade  och  lotsade  be-
sökarna  till  rätt  plats  för  
eventuell inspelning och värde-
ring av allt,  från stora  möbler 
till  små  leksakshundar.   Vilka 
som till sist kommer med i TV  
återstår att se. 
En  som  inte  kommer  med  är 
Tore  Larsson,  han  ville  bara 
veta lite mer om sin lilla, slitna, 
en  gång  gråmålade  stol,  som 
länge stod på Rackebys skolas  
vind. Den är förmodligen från 
Rudenschölds tid. Mer om den 
tidiga skolan på sista sidan! 



Årsmötet den 30 maj  
Ett 60-tal medlemmar deltog och 
gav styrelsen godkänt och 
fortsatt förtroende. Medlems-
avgifterna för 2016 är oföränd-
rade. Mötet utsåg en ny heders-
ledamot, stiftelsens förre ord-
förande Göte Bernhardsson. 

Vårresan  
Ett drygt 50-tal medlemmar 
följde med på Mälardalsresan. 
Första stopp var Örebro slott. 
Vid lunchtid anlände vi till 
Wenngarns s lot t . Det var 
imponerande hur hela slottet och 
anstalten på två år förvandlats 
från förfall till ett välskött och 
vackert slottsområde och by-
samhälle med bostäder.  
Kvällen avslutades med en tur ut 
till Djurgården och middag på 
värdshuset Ulla Winblad.  

Skoklosters samlingar är oerhört 
imponerande. Lunch i Uppsala i 
von Kraemers matsal. Vi hann 
inte med några fördjupningar i 
Lotten von Kraemers litterära 
gärning för vi skulle med buss ta 
oss till Domkyrkan längs smala 
gränder och avstängda gator. En 
proffsig och lugn chaufför fixade 
detta.Vid kyrkan mötte oss Per 
Ström och Mikael Norrby som 
visade denna samt Museum 
Gustavianum. 
Det var en lyckad resa och vår 
ordförande fångade som vanligt 
upp essensen på varje ställe.  
Ett särskilt tack till Bengt K 
Johansson som möjliggjorde 
besöket på Wenngarn. 

Bodil Warolin   
PS. Hela reseberättelsen med 
foton finns på lackoslott.se 

Lidköpings stadsmusikanter 
underhöll medan läckövännerna 
njöt av mousserande dryck med 
tilltugg. Landshövding Lars 
Bäckström, tillika Stiftelsen 
Läckö slotts ordförande inledde 
dagens digra program. Följd av 
vd Magnus Lönnroth som över-
raskade oss alla och kanske allra 
mest Christina Andersson, som i 
somras fyllde jämna år, vilket  
välförtjänt hyllades med present 
och gemensam sång. Publiken 
fick sedan njuta av smakprov ur 
operan ”Beatrice och Benedict”, 
regisserad av verksamhets-
ledaren Catarina Gnosspelius. 
Intendent Maria Perers från 
Nationalmuseum presenterade 
årets utställning ”Kvinnliga 
pionjärer – Svensk form under 
mellankrigstiden”. På inbjudan 
till invigningen finns ofta en 
liten notis ”Programpunkter kan 
tillkomma”. Detta kryptiska 
meddelande visade sig i år vara 
Triple & Touch, som fick hela 
borggårdspubliken att svänga. 
Conny Brännberg, kulturnämn-
dens ordförande i Västra Göta-
landsregionen förklarade där-
efter utställningarna för invigda.

Tisdag 10 maj 
Med buss genom Skaraborg till 
Kastrup, flyger vi i kvällningen 
till Madrid, där vår svenske 
reseledare möter. Vi bor i staden 
Acalá de Henares och gör 
dagsutflykter därifrån. 

Onsdag 11 maj 
Besök i den medeltida staden 
Toledo, en gång Spaniens 
huvudstad, med en fantastisk 
historia vilken spänner över flera 
århundraden.  

Torsdag 12 maj 
Madridbesök med ett guidat 
besök på muséet Reina Sofia. 
Här hänger bland annat Picassos 
mästerverk ”Guernica”, men 
även många andra berömda 
konstverk. På kvällen äter vi 
middag ute på landet. 

Fredag 13 maj  
Segovia är bl.a berömd för en 
akvedukt från romartiden. Vi 
besöker också ”La Granja” som 
var de katolska kungarnas 
sommarpalats. 

Lördag 14 maj  
Avilas medeltida stad med sin 2,5 
km långa ringmur, nio stads-
portar och 88 torn.  

Söndag 15 maj 
Idag finns det tid att få en skön 
sovmorgon eller kanske en 
promenad i vackra Alcalá. Flyg 
och buss tar oss hem igen. 

Pris/person 13 100 kr.  
Enkelrumstillägg 3 300 kr 

Detta ingår:  
Del i dubbelrum på Parador 
Alcalá 4*, svensk färdledare, 
lokalguider (svensk färdledare 
tolkar), bussutfärder, inträden, 
bufféfrukost, lunch eller middag 
onsdag tom söndag. Flyg, buss 
till och från Kastrup.  
För anmälan och ytterligare 
information kontakta Bodil 
Warolin eller Ulla-Märta Tall, se 
sidan 4 för kontaktuppgifter.
————————————— 

Festlig invigning i juni

MADRID 10 - 15 maj 2016 - en historisk rundresa
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Jan-Erik Andersson, ansvarig 
för skötseln av Läckö slott, 
möter mig på borggården. Vi är 
nu inne i augusti och värmen 
har äntligen infunnit sig. Det 
fejas på slottet, som det en 
gång gjordes på grevarnas tid. 
På yttre borggården tjäras träet, 
gruset krattas, allt är klart för 
att möta dagens ström av 
besökare.  

Vi beger oss till slottskyrkan 
som hålls stängd hela denna 
säsong, där vi träffar Thomas 
Petéus, i färd med att rengöra 
tak och väggar. Arbetet med att 
konservera kyrkan kommer 
enligt plan att fortgå till våren 
2017. Thomas och Jan-Erik 
säger att det är tack vare arki-
tekten Ärland Noréns mång-
åriga restaureringsprojekt som 
vi idag kan njuta av detta bygg-
nadsminnesmärke. Norén gick 
grundligt tillväga och arbetet 
med att återställa slottet fort-
gick fram till mitten av 30-
talet.1926 års riksdag beviljade 
Byggnadsstyrelsen 50 000 kr 
för restaurering av Kalmar och 
Läckö slott. Fram till och med 
1931anslogs 50 000 kr årligen 

att delas 
mellan  
slotten, i 
dagens  
penning-
värde  
lite mer 
än 1,3 
miljoner. 

Konservator Alfred Nilsson 
från Stockholm var 
ansvarig för arbetenas 
utförande och tillsam-
mans med Ärland 
Norén dokumenterade 
de alla åtgärder. På så 
sätt kan vi idag följa 
arbetet. Man ville då i 
möjligaste mån åter-
skapa kyrkorummet 
som det en gång varit. 
Spruckna apos te l -
s t a t y e r o c h p u t t i 

lagades och tvättades, mål-
ningarna dubblerades. Orgel-
fasaden som fanns på Ulriksdal 
sedan 1866 kunde nu återföras. 
Orgelpiporna var dock borta. 
Den 1927 nybildade Läckö-
föreningen bidrog till att ett 
nytt orgelverk kund sättas in 
redan 1929. 

Nu är det dags att konservera 
kyrkan på nytt. Slottets och 
kyrkans läge, långt från 
stadens avgaser, har haft en 
positiv inverkan. Eftersom 
kyrkan används mestadels 
under den ljusa årstiden har 
inte levande ljus sotat ner i 
någon större utsträckning. 
Till klimatets svängningar 
hinner byggnaderna an-

passa sig. Korrosionen 
har dock gjort att de 
järnbalkar som håller 
kyrkfönstren på plats 
börjat smulas sönder, så 
nu skall de bytas ut. En 
sk i ck l ig smed ska 
tillverka exakta kopior 
av de 1600-tals balkar 

som ännu sitter kvar. Första 
etappen pågår fram till mitten 
av november. Nu rengörs 
innerväggar och tak. Man 
dammsuger, penslar bort löst 
damm och tvättar sen med små 
latexsvampar. 

Till våren tas arbetet upp på 
nytt. Då med konservering av 
tavlor och figurer. Under som-
maren 2016 tas kyrkan i bruk 
igen. Arbetet återupptas nästa 
höst, då det är dags för predik-
stol, altare  och orgelfasad att 
bli åtgärdade. Till sist, våren 
2017, ska bänkrader, korskrank 
och läktare gås igenom.  
När arbetet är helt klart kom-
mer man som lekman för-
modligen inte se någon skill-
nad. Men vi och kommande 
generationer kommer att kunna 
njuta av kyrkorummet, liksom 
Magnus Gabriel en gång gjort. 

Ulla-Märta Tall

Passa på att se kyrkan ur ett annat perspektiv!  

Välkommen till en öppen visning av kyrkan den 23 september! 
Konservator Thomas Petréus från Conservator AB och personal från Skånes Målerikonservatorer finns 
på plats och berättar om arbetet med konserveringen. Samling utanför slottsporten den 23 september kl 
16.00. Efteråt fikar vi tillsammans på Hvita Hjorten. Kostnad 80 kr. 

Anmälan till: Ulla-Märta Tall tel. 073-848 20 40 (tall@hjomail.se), så vi vet hur många som kommer.  
Ett arrangemang i samarbete med Statens Fastighetsverk.

Slottskyrkan konserveras och blir som nu!



STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT 
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER 

Box 2256                                          
531 02 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                            
Håkan Ridal.                                    
Tel. 0501-185 26      h.ridal@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                            
tall@hjomail.se 

AVGIFTER                     
Årsmedlem 200:-/person/år 
Guldmedlem 2 000:-/person/10 år 
Företag 2 000:-/företag och år 

FÖR MEDLEMMAR               
Genom medlemskapet ger du ett 
värdefullt stöd till slottets 
verksamheter och du får bland annat; 

Inbjudan till sommarinvigningen. 
Gratis entré till slott & trädgård. 
Specialpris till Opera och musik. 

Se lackoslott.se för fler förmåner. 

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

Ordföranden har ordet

Läckö slott är inte bara ett studieobjekt och ett föremål för 
forskning som ständigt presenterar nya spännande 
frågeställningar. Läckö slott är i sig själv en undervisande 
högskola som tar oss genom århundraden. Slottet gör det som 
byggnad men också som säte för greven Magnus Gabriel De la 
Gardie och alla som under hans tid bidrog till att göra slottet 
levande.  
Men det finns ytterligare en greve med starka band till Läckö 
och som Läckö Vänner har all anledning att uppmärksamma 
och ägna sitt intresse, greven Torsten Rudenschöld. Om inte 
annat så uppfordrar den på Läckö 1913 resta minnesstenen över 
honom oss till det. 
Torsten Rudenschöld (1798-1859) föddes i Värmland, började 

sin bana som officer, fortsatte som godsägare och 
förvaltare inom Uddeholmsbolaget och kom då att 
konfronteras med anställdas, som han menade, orimliga 
arbetsvillkor. Hans reaktion kan ha bidragit till att han 
lämnade denna befattning och istället sökte sig till Läckö 
kungsgård som hans bror Carl innehade. Själv 
förvärvade Torsten ett litet jordbruk, Öboängen, och 
inrättade en privatskola för bland andra brorsbarnen. 
Vi är framme vid 1830-talet, och nu följer år av kamp 
för brödfödan liksom för alla de idéer som Torsten 
Rudenschöld ville förverkliga utifrån en i grunden 
optimistisk syn på tillvaron. Hans vision var en 

ståndscirkulation som även skulle innebära att sysslolösa 
”herrar” åter blev hårt arbetande bönder och på så sätt få en 
mening med sitt liv och komma undan flärden. 

1842 års folkskolestadga innebar inte att vi i Sverige 
omedelbart fick en fungerande folkskola. Med stöd från bland 
andra Fredrika Bremer inrättade Rudenschöld 1846 en skola för 
Läckögodsets torpare och statare – i Kungssalen på slottet. 
Erfarenheterna ledde till en skolplan för hela Otterstads 
församling. Rudenschöld fick alltså sätta sina idéer i verket som 
praktiker i den lokala skolverkligheten. Men samtidigt var han 
skoldebattör i riksdagen och utnämndes till kringresande 
riksskolinspektör. 
Vi kan verkligen tala om en spännvidd mellan Läckös båda 
grevar, men båda var byggherrar. Den ene lät uppföra praktfulla 
byggnader, den andre ville bygga upp människan. Den ene 
kunde beordra och befalla, den andre ville övertyga och föregå 
med egna personliga uppoffringar. 

Här finns alltså möjligheter för Läckö Vänner att fördjupa sig i 
en märklig persons epokgörande insatser. En spännande 
studiebok kunde vara Gunnar Richardsons ”Torsten 
Rudenschöld – Samhällskritiker och Skolreformator”, från 
1998. Vi har ett stort föredöme i vår uppgift som folkbildare 
med Läckö som vår särskilda inspirationskälla. 

Lars-Göran Lönnermark

Läckö Vänner i folkbildningens tjänst.

Stort tack till Fyrkantens Ventilation, 
som bekostat vårt Medlemsbrev!
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