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K�ra L�ck�v�nner!

Ett helt nytt verksamhets�r �r l�ngt ifr�n till �nda. Sedan den publika verksamheten p� allvar inleddes i mitten av 1960-talet, 
i regi av ”V�sterg�tlands turisttrafikf�rening” har bes�ksm�let utvecklats undan f�r undan.  Det  har  skett genom  gedigna  
arbetsinsatser fr�n flera generationer av styrelser, medarbetare och ledare. Tack vare detta �r k�nnedomen om bes�ksm�let 
mycket h�gt hos hela den svenska befolkningen. V�rdet av verksamheten har flera dimensioner och kan betraktas ur flera per-
spektiv. Dels ur ett socialt – som m�tesplats f�r familjer och v�nner, dels ur ett kunskapsf�rmedlande perspektiv med guidade 
visningar, utgivandet av publikationer och utst�llningar med f�rel�sningar p� varierande teman. Att 
kultur- och naturupplevelser kan vara betydelsefulla ocks� ur ett folkh�lsoperspektiv �r numer ett 
allm�nt accepterat faktum och det �r inte uteslutet att doktorn framledes ordinerar upplevelser, som 
komplement till traditionella l�kemedel. V�rdet av verksamheten vid L�ck� Slott kan ocks� betrak-
tas ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Stiftelsen L�ck� Slott har ut�kat antalet medarbetare, i 
takt med att verksamhetsvolymen �kat. Det k�nns gl�djande att vi kan bereda allt fler m�nniskor 
arbetstillf�lle – en av de stora fr�gorna i v�rt samh�lle.

Tidigare �r har den publika verksamheten minskat i omfattning i samband med att vi g�r in i sep-
tember m�nad.  Fr�n  och med i �r ser verksamhets�ret inte ut som tidigare.  September och oktober 
m�nader �r fyllda av aktiviteter i samband med ett stort antal konferensarrangemang som oftast 
kombineras med visningar av slottet. D�rut�ver tillkommer ett gediget skolprogram, forskardagar, 
f�rel�sningar och lite l�ngre fram julbord.

Att naturum V�nersk�rg�rden – Victoriahuset skulle tillf�ra de funktioner som vi l�nge har saknat 
k�nde vi oss t�mligen s�kra p�. Men att huset och dess verksamheter skulle f� ett s� varmt mottagande fr�n s�v�l den lokala 
omgivningen som g�ster fr�n �vriga Sverige och fj�rran l�nder v�gade vi inte ens dr�mma om. Efter �ppnandet av Kronprin-
sessparet den 2 maj har vi varit nerringda och n�stan tagna av det enorma bes�kstrycket som slog emot oss. Tack vare fantas-
tiska insatser fr�n mycket engagerade medarbetare har vi kunnat uppr�tth�lla den kvalit� som vi �r s� m�na om. Gl�dje�mnena 
�r m�nga. Uts�lda operaf�rest�llningar, lysande recensioner, sommarutst�llningen ”Avl�gsna platser och g�mda vr�r” signerat 
en unik m�nniska – Mattias Klum, ett varierat musikprogram p� borgg�rden, samarbetet med olika organisationer, en st�ttande 
v�nf�rening, uppm�rksamheten att hamna p� ”The Times” lista �ver de ”coolaste” platserna att �vernatta, bland de Skandina-
viska l�nderna och inte minst nomineringen till riksomfattande ”Stora turismpriset 2013”. Detta ger oss medvind i v�rt kom-
mande utvecklings- och f�rb�ttringsarbete. Samtidigt st�r vi �ven i forts�ttningen djupt f�rankrade, med b�da f�tterna i den 
v�stg�tska myllan! 

Allt gott!
Magnus L�nnroth
VD

PS. Bilden Äverst År frÇn Çrets midsommarfirande. 

Mer om nomineringen i nÅsta nummer. 



Bengt K Johansson hedersledamot
Vid �rsm�tet den 1 juni besl�ts enh�lligt att utse Bengt till hedersledamot i F�re-
ningen L�ck� V�nner. Bengt har en bred bakgrund som bland annat statsr�d, am-
bassad�r, medlare mm. Bengt var landsh�vding i �lvsborgs l�n 1991-1997 och 
visade redan under denna tid ett stort intresse f�r verksamheten p� L�ck� Slott och 
deltog i m�nga aktiviteter. �ven under hans tid som ordf�rande i Riksantikva-
rie�mbetet var kontakterna m�nga. F�r 15 �r sedan, i augusti 1998, bildades v�r 
f�rening och Bengt blev ledamot i v�r styrelse. Bengt har deltagit aktivt  i de flesta 
sammantr�den, under l�ng tid varit vice ordf�rande och ordnat uppskattade ar-
rangemang i Stockholm, Koberg mm. Han har �ven deltagit i flera av v�ra histo-
riska l�ngresor. N�r nu Bengt beslutat l�mna styrelsen var det sj�lvklart att f�resl� 
Bengt till hedersledamot. Vid en sammankomst f�re �rets sista operaf�rest�llning 
�verl�mnade ordf�randen Lars-G�ran L�nnermark ett bevis p� hedersmedlemskap-
et och framf�rde f�reningens tack f�r hans insatser.
H�kan Ridal

exempelvis hj�rtsjukdomar och can-
cer. D�rav uppdraget.
Vi fick ocks� l�ra k�nna surikaterna, 
jordens mest sociala djur, enligt den 
engelska expert Mattias samarbetade 
med i Kalahari�knen. De emotionellt 
h�gst�ende orangutangerna p� Borneo 
har endast livsrum kvar i 10 �r till. 
Regnskogar sk�vlas och ers�tts av 
monokulturella palmoljeodlingar. Men 
det finns hopp. Stora f�retag, som 
Unilever, liksom banker och sm� koo-
perativ inser nu att genom att �verg� 
till att handla med palmolja fr�n 
”uth�lliga” odlingar beh�ver inte 
vinstintressen strida mot naturen. Vi 
som konsumenter kan vara med och
g�ra f�r�ndringar. Varje enskilt val 
har betydelse avslutar den st�ndigt 
optimistiske Mattias den intressanta 
och tankev�ckande kv�llen, vilket 
renderade i rungande appl�der.

Baltiska resan, f�rl�ngd! 
18 augusti – 1 september 2014

Resan �r f�rl�ngd med en extra dag i 
Kaliningrad. Bussen h�mtar upp 
L�CK� V�NNER i Mariestad, Lidk�-
ping, Skara och Sk�vde far d�refter till 
Karlskrona- Gdynia-Gdansk - Malbork -
Rastembork– Kaliningrad/K�nigsberg-
Kaunas- Vilnius- Riga- Tartu/Dorpat-
Narva– Tallinn/Reval-Stockholm-�ter 
till p�stigningsplatserna i Skaraborg

Hela programmet  finns p� hemsidan 
lackovanner.se

Pris: ungef�r 24 000 kr inkl resa, intr�-
den, guider etc samt alla m�ltider utom 
en lunch och tv� middagar dvs n�stan 
allt f�r en resa p� 14 dagar. 
Arrang�r: PELLE MOHLIN TRAVEL  
AB med expertguiden Einar Lyth.

Det finns ett f�tal platser kvar. Vill du 
veta mer h�r av dig till H�kan Ridal, e-
post h.ridal@telia.com eller tel 0501-
18526, 070-5414849 

Det �r fredagkv�ll i mitten av au-
gusti, Riddarsalen �r lagd i m�rker 
och det �r fullsatt. Magnus L�nnroth 
h�lsar publik och Mattias Klum v�l-
komna. P� en kvarts sekund �r vi 
med Mattias p� en f�rd genom 
djungler, �knar och hav. Det �r 
sp�nnande m�ten med jordens gif-
tigaste ormar och fiskar tillsammans 
med v�rldens b�sta experter p� re-
spektive omr�de. Mattias, d� 23 �r, 
fick sitt f�rsta uppdrag p� National 
Geographic’s kontor i Washington. 
Redakt�ren gav order: ”Kom till-
baka med foton vi aldrig sett”.  Han 
kom verkligen tillbaka och m�nga 
bilder har genom �ren hamnat p� 
tidskriftens f�rstasida.
Att det blev s� m�nga foton av gif-
tiga ormar var inte Mattias eget val. 
Forskning bedrivs p� hur gift fr�n 
djur kan anv�ndas i mediciner mot 

Mattias Klum med s�nerna Einar och Ansgar. 
Hustrun Monica som varit med p� de t�lamods
– och konditionskr�vande resorna runt jorden 
edan 1988 var ocks� med under kv�llen. 

Fullsatt och fartfyllt med Mattias Klum i Riddarsalen



13 föreställningar, tre veckor – det upp-
levs så kort. Ändå är det publiken ser 
blott toppen på ett isberg …
Oktober: Styrelsen har gett klartecken 
och nu börjar en intensiv inledningsfas. 
Audition utlyses, vi ansöker om rättig-
heter, kontaktar tidigare års tekniska 
team och söker upp nya kreatörer. Över-
sättningsarbetet startar: jag lyssnar om 
och om igen på språket, melodierna, 
stämningarna. Läser Shakespeares origi-
naltext.

November: 200 professionella sångare 
söker jobb, vi lyssnar på 100; en dag i 
Stockholm, en i Göteborg. Alla är ner-
vösa, men vi har en god stämning och 
det är en ynnest att få möta så många 
fina sångare. Sedan tar det två veckor 
innan vi bestämt hur ensemblen ska se 
ut. De ska inte bara sjunga bra, de vi 
engagerar. De ska också vara de bästa 
skådespelarna, de ska matcha varandra 
och klara av att arbeta under de förhål-
landen som råder på borggården. Divor 
g�re sig icke besv�r! När julen kommer 
har alla engagerats och fått en notpärm 
med rykande färsk svensk text. Nu är vi 
igång!
Januari-maj: Sångarna arbetar individu-
ellt med sina partier samtidigt som detal-
jer planeras. Tekniska ritningar bollas, 
kostymskisser revideras, musiker engag-
eras, boende i Lidköping förmedlas, pro-
filmaterial skapas, repetitionsschema 
läggs, arbetsbeskrivningar och rutiner 
slås fast, säkerhet gås igenom, program-
bladstexter skrivs, inköp, sömnad, tele-
fonsamtal, mail, möten, marknadsfö-
ringsåtgärder … När väl repetitionerna 
börjar måste allt vara på sin plats - då 

finns ingen tid att tänka mer.
Juni: Repstart. Först i Stockholm, där vi 
bygger upp podier som markerar scenen 
på borggården i en dansstudio. En dag 
beger vi oss ut och hittar en byggnads-
ställning, ett träd och en kyrkvägg: det 
blir fotografierna till vårt program. Efter 
midsommar är det äntligen dags: pro-
duktionen flyttar till Lidköping. (Veckan 
innan åkte jag ner med en transport full 
av kostymer och rekvisita. Nu kör jag 
minibuss med sex sångare, en koreograf 

och en pianist medan Ida möter tågrese-
närer i Lidköping och kör dem till sina 
sommarbostäder.) Förväntningarna är 
höga. Vi har tre veckor på oss att få allt 
på plats: på dagtid sker repetitionerna i 
en gymnastiksal, på kvällarna på slottet. 
Våra underbara älvor ansluter. Ett klass-
rum blir syateljé, ett annat blir maskverk-
stad. Från Göteborg hämtas pukor, 
bastrumma, vibrafon, xylofon och ce-
lesta. Från Musikskolan lånas notställ, 
från gymnasiet stolar till orkestern. Ar-
betet pågår från morgon till efter midnatt 
– varje dag. Tröttheten blir större och 
större, marginalerna mindre och kroppen 
värker allt mer.
Men så, till sist, är vi framme vid målet: 
lördag den 13 juli spelas EN MIDSOM-
MARNATTDRÖM för första gången 
offentligt för en fullsatt salong. Solen 
skiner, kvällen är ljum, reaktionerna 
varma. Och resten – ja, det vet ni!

Catarina Gnosspelius
Ansvarig för operaverksamheten vid 
Stiftelsen Läckö Slott

Medlemmar och styrelse
Läckö Vänners skara växer och vi är 
fler än någonsin, just nu 733 medlem-
mar. All time high.
Östen Andersson; Skaras förre stadsar-
kitekt hälsas välkommen i styrelsen.  
Mer om nya styrelsen  i nästa nummer.

Saxat ur naturum V�nersk�rg�rden 
– Victoriahusets h�stprogram

1/9 Svampens dag (vuxen/barn), 
14/9 Geologins dag (vuxen/barn), 
27/9 ForskarFredag 
(vuxen), 
2/11 Lyktvandring till 
Roparudden (barn/vuxna),
23/11-22/12 Naturligt 
julpyssel i brasans sken.
Julkalas med god mat och dryck.
Med reservation för ändringar.

Ur En Midsommarnattsdr�m Sofie Asplund som Titania med sitt hov av �lvor
Foto: Martin Hellstr�m

EN MIDSOMMARNATTSPROCESS

Hjul�ngarf�rd 
21 september – n�gra platser kvar

Föreningen Läckö vänners höstutflykt 
till Forsvik är populär och det finns nu 
enbart ett fåtal platser kvar. Resan star-
tar med hjulångaren Eric Nordevall II 
från ångbåtsbryggan i Forsvik klockan 
11.00.
Forsvik är en industribygd med anor 
från 1200-talet. Samhället ligger strax 
nordväst om Karlsborg vid sjön Viken. 
Avstånd ca 5 mil från Skövde. 
Efter en tur runt Sandön är vi tillbaka i 
Forsvik vid 13-tiden. Under resan ser-
veras förmiddagskaffe.
Lunch äter vi på Forsviks brukskontor, 
där vi sedan klockan 15.00 kommer att 
få en guidning om Forsviks bruk och 
dess historia. Numer drivs det som ett 
museum inom ramen för Västra Göta-
landsregionens kulturverksamhet.

En skriftlig information om tider och 
betalning mm kommer att skickas ut 
till de som anmält sig. I priset som 
beräknas till 670:- per person ingår 
båtresa, kaffe, lunch och guidning. 

Anmälan till Bodil Warolin, gärna via 
mail, warolin.b@telia.com alternativt 
per telefon 0708-523335.  



S T I F T E L S E N  L Ä C K Å  S L O T T
F Å R E N I N G E N  L Ä C K Å  V Ä N N E R

Stiftelsen L�ck� Slott och 
F�reningen L�ck� V�nner                               
www.lackoslott.se
Box 2256
531 02 Lidk�ping
Tel 0510-48 46 60
F�reningens bankgiro 5749-1474

L�ck� V�nners ordf�rande
Lars-G�ran L�nnermark
Malmgatan 5, 532 31 Skara
Tel 0511-182 36   
elg.lonnermark@swipnet.se

Sekreterare
H�kan Ridal
Tel 0501-185 26      h.ridal@telia.com

Skattm�stare
Ingrid Johnsson 
ingrid.johnsson@kallandso.nu

Resor
Britmari Brax britmari@brax.nu
Bodil  Warolin warolin.b@telia.com

Redakt�r
Ulla-M�rta Tall um.tall@telia.com

AVGIFTER
�rsmedlem 200:-/ medlem och �r
Guldmedlem 2 000:-/medlem och 10 �r
F�retagsmedlem 2 000:-/f�retag och �r

F�R MEDLEMMAR
Genom medlemskapet ger du v�rdefullt st�d 
till slottets verksamheter f�rutom att du f�r:
Gratis entr� till slottet  & tr�dg�rden.
 Inbjudan till sommarinvigningen.
 Specialpris till opera och musik. 
 50% rabatt p� boken Greve Magnus K�k   

och Hush�ll p� L�ck�. 
 20 % rabatt p� alla varor i slottsbutiken. 
 Medlemsaktiviteter v�r och h�st.
 50 % rabatt p� entr�n till Gunnebo Slott 
 50 % rabatt p� entr�n till N��s Slott.
 F�r f�retag 10 fribiljetter till Slottet.
 F�r f�retag specialvisningar med mera. 

Som en kommandobrygga ligger i 
Victoriahuset det sammantr�desrum 
som f�tt namnet ”L�ck� V�nners 
rum”. Det �r mig naturligtvis fj�rran 
att tro att v�r v�nf�rening d�rigenom 
har upph�jts till n�got slags styrelse 
f�r vare sig L�ck� slott eller detta 
Naturum, men jag ser det som hed-
rande f�r f�reningen att detta fina 
rum f�r skylta med v�rt namn, 
”L�ck� V�nners rum”.

Samtidigt �r det som om v�rt ansvar 
som v�nf�rening uppgraderats en 
smula, ja kanske i avsev�rd grad. 
Den f�rn�mliga byggnadens offici-
ella namn �r ”Naturum V�nersk�r-
g�rden – Victoriahuset”. 
Bes�karen m�rker omedelbart att 
detta Naturums f�rsta uppgift inte �r 
att informera om sj�lva slottet utan 
om dess omgivning. Det �r denna 
v�ldiga insj�, det svenska innanha-
vet, som presenteras och det liv som 
�r helt beroende av det. 
V�nern med K�llands� har spelat en 
stor roll i v�rt lands politiska histo-
ria, i tusen �r som vi k�nner den, och 
naturligtvis l�ngt dessf�rinnan. Fyn-
den av brons�lderssk�ldarna �r ett 
fantasieggande bel�gg f�r det. V�-
nern har f�r generationer haft en 
avg�rande samh�llsekonomisk bety-
delse, f�r sj�fart och fiske, som 

kommunikationsled och vattenreser-
voar. V�nern har legat d�r som ett 
erbjudande av rika m�jligheter, en 
g�va som gener�st har f�rnyat sig 
sj�lv genom naturens f�runderliga 
f�rm�ga att h�lla sig sj�lv frisk.
Genom att de m�nskliga ingreppen i 
v�r natur blivit alltmer omfattande har 
vi emellertid tvingats uppt�cka att 
naturen �r s�rbar, s� �ven V�nern och 
V�nersk�rg�rden. 

D�rf�r �r Victoriahuset inte f�rst och 
fr�mst en f�rn�mlig restaurang, d�r 
m�nniskor ”restaureras” f�r sitt v�lbe-
finnande, utan just ett Naturum som 
vill undervisa oss om att �ven naturen 
som vi �r beroende av beh�ver om-
sorg, sin restaurang, sitt restaurerande. 
Vi undervisas h�r om vida samman-
hang, om V�nersk�rg�rdens rika liv 
och vikten av att det f�r sitt skydd.
D�rf�r g�r Victoriahuset med ”L�ck� 
V�nners rum” oss som f�rening ocks� 
till V�ner-V�nner. L�t oss integrera 
v�rt historiska intresse f�r Magnus 
Gabriel de la Gardie och L�ck� med 
hela den omgivning som varit en f�r-
uts�ttning f�r slottet och ta in 
”Naturum V�nersk�rg�rden” i v�rt 
engagemang som L�ck�v�nner. F�r 
h�r finns ett djupt, rikt och angel�get 
samband. L�ck�v�n – V�nerv�n.

Lars-G�ran L�nnermark

ORDFÄRANDEN HAR ORDET
V�ner-V�nner!

SStort tack till SÄne el som bekostat detta utskick.

www.soneel.se

Stiftelsen L�ck� Slott nominerat till Stora Turismpriset  i �r!

Det �r V�stsvenska Turistr�det  som nominerat L�ck� Slott till 
priset, vilket delas ut av Stiftelsen f�r kunskapsfr�mjande inom 
turism. Vinnaren presenteras under oktober m�nad. Som l�nsre-
presentant bel�nas L�ck� Slott med 10 000 kr att anv�ndas till en 
kunskapsfr�mjande insats. Den nationella vinnaren f�r 100 000 
kr. V�nf�reningens medlemmar h�ller tummarna!

www.lackoslott.se
www.soneel.se

