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Delar ur styrelserna för vänföreningarna för Gunnebo, Läckö, 
Nääs och Tjolöholm slott träffas en gång per år för att utbyta 
idéer och erfarenheter. 

Den här dagen stod Läckö Vänförening värd och dagen började  
för de långväga gästerna med kaffe och smörgås i naturum.  
Därefter vidtog förhandlingar och Stiftelsen Läckö slotts VD  
Magnus Lönnroth berättade om verksamheten ute på Kållandsö, 
Vänerns mittpunkt, med Sveriges kanske mest otillgängliga  
nationalpark Djurö. Numer går det regelbundna båtturer dit  
från Läckö slott.  

Redan 1904 hade STF resor ut till slottet. Resan företogs med  
häst och vagn och kostade 2,40 men då fick man åka ända från 
Skara. Turismen har utvecklas sedan dess och på alla plan. I 
mitten av 1960-talet började Västergötlands Turisttrafikförening 
med temautställningar. 1990 bildades stiftelsen Läckö Slott.  

Numer pågår verksamheten i stort sett året runt, vilket är  
möjligt  tack vare naturum Vänerskärgården-Victoriahuset.  
Nu erbjuder slottet förutom utställningar, mängder med olika 
evenemang. Operan, under konstnärlig ledning av Catarina 
Gnosspelius, har blivit ett erkänt begrepp i operavärlden. 



Vänföreningens ordförande Lars-Göran Lönnermark ledde 
förhandlingarna och aktiviteterna under dagen. Bodil Warolin  
berättade om det turistiska samarbetet som pågår i det 
området som en gång var Skaraborg. 

Förutsättningar för de olika vänföreningarna skiljer sig på 
flera punkter men många gemensamma beröringspunkter 
finns. Alla arbetar för samma mål, att i samarbete med VD och 
personal, försöka bidra till att förbättra miljön och 
verksamheten på respektive slott. 

Lunchen som intog på Hvita Hjorten bestod av Vänergös, 
sparris och sallat från slottsträdgården. 

Eftermiddagen ägnades åt sommarens utställningar på slottet. 
”Tankar i glas”: Konstglas från 1960 till idag och ”Parallella 
världar”: Karl Axel Pehrson och Simon Irvine. Ciceroner på 
slottet var Lena Holmstrand Krüger och Simon Irving som också 
förklarade slottsträdgårdens struktur och växter. 

Berit Willardsson, Inge Andersson, och Mona Andersson från 
Tjolöholms vänner inbjöd till 2020 års träff. Vi ser fram emot ett 
nytt tillfälle att mötas med nya idéer efter en ny säsong. 
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