
Verksamhetsberättelse för år 2018

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 16/8 1998. Den tjugonde verksamhetsberättelsen 
omfattar kalenderåret 2018.

Styrelsen har bestått av:
Lars-Göran Lönnermark, Skara, ordförande
Britmari Brax, Göteborg
Gunnar Dahlström, Göteborg
Håkan Ekesbo, Lidköping  
Inger Fahl, Lidköping, sekreterare 
Ingrid Johnsson, Lidköping, skattmästare
Wilhelm Klingspor, Hällekis 
Carl Henrik Ohlsson, Lidköping fr.o.m. 26/5
Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott
Håkan Ridal, Mariestad
Ulla-Märta Tall, Hjo
Bodil Warolin, Vara, vice ordförande

Revisorer har varit:
Stig Dahllöf, Lidköping, ordinarie
Eva Andersson, Lidköping, ordinarie
Jan-Erik Florberger, Lidköping, suppleant

Valberedningen har bestått av:
Elisabet Stålarm, Skara, sammankallande
Johan Lindén, Lidköping
Kenth Lindström, Lidköping

Antalet betalande medlemmar var vid årets utgång 958
(inkl. 4 hedersmedlemmar och 6 företag), vilket innebär
en ökning med 41 jämfört med föregående år. Årsavgiften
var 200 kr för enskild medlem, 2.000 kr för guldmedlem (10 år) och 
2.000 kr för företag. Cirka 80% av medlemmarna bor i 
Skaraborg, resten är från övriga landet och Norden.

Årets medlemskort visade en bild på Läckö slott, ”Hielph Maria”, ett kopparstick ur 
Erik Dahlberghs  ”Svecia Antiqua et Hodierna”. 



Läckö Vänners vårutflykt i början av maj gick till
Varnhems kyrka med Kata gård och Västergötlands
museum i Skara. Det var ett 60-tal medlemmar som
samlades i Varnhem och fick ta del av arkeolog Maria
Wretemarks information om bakgrund, utgrävningar, 
fynd och arbetet med uppförandet av Katas gårdskyrka. 

Innan färden gick vidare till Skara guidade Lars-Göran
Lönnermark i Varnhems kyrka och berättade dess historia
från klostertiden vid mitten av 1100-talet till nutid. Flera
kungar och Magnus Gabriel har sina gravar här. Utflykten 
avslutades på Västergötlands museum med utställningarna
”Kata och Kättil” och ”Bronssköldarna från Fröslunda”.

Föreningen hade sitt årsmöte den 26 maj i hörsalen i Naturum - Viktoriahuset i närvaro av ett 50-tal 
medlemmar. Efter sedvanliga val m.m. beslutade årsmötet om oförändrade avgifter för år 2019. 
Ordföranden informerade om föreningens verksamhet och om kommande program.
Efter årsmötet följde ett intressant och inspirerande föredrag av konsthistorikern Lars Sjöberg. Han 
berättade hur han under sin tid som intendent vid Nationalmuseum bl.a. arbetat med att möblera 
Läckö slott. Vidare betonade han hur viktigt det är att inte låta våra kulturskatter lämna landet, och 
att Läckö Vänner har en stor uppgift i att verka för bevarandet av vårt kulturarv. Därefter tog många
medlemmar vara på möjligheten att äta lunch på Hvita Hjorten. 

      Alla medlemmar blev som vanligt inbjudna till invigningen av årets 
      sommarutställningar på slottet den 9 juni. Programmet inleddes 
      traditionsenligt med att Magnus Johansson och Marcus Obeda 
      framförde ”Nessun dorma”, därefter invigde kulturchefen i Västra  
      Götaland, Katti Hoflin, utställningarna.                                                 
      Gästerna bjöds på några smakprov ur sommarens rika utbud. Sångare 

 ur uppsättningen till operan ”Vampyren” av Marschner framträdde.
  

Operasångaren Rickard Söderberg lovordade miljön vid Läckö 
slott och bjöd på en musikalisk försmak av sommarens evenemang.

 

En höjdpunkt var när föreningens ordförande Lars-Göran 
Lönnermark högtidligt lät täckelset falla från de nyrenoverade
vapensköldarna och riksvapnet på inre borggården. Renoveringen
har varit möjlig att utföra tack vare vänföreningens ekonomiska
stöd.

                Rickard Söderberg

         Föreningens ordförande

                   Varnhems kyrka



 
    I juli reste 47 läckövänner till         
    Operafestivalen i Savonlinna/Nyslott.  
    På programmet stod Puccinis ”Madame
     Butterfly”, Tjajkovskijs ”Spader Dam” 
     och Verdis ”Othello”. Resan innefattade
     också  besök i Kerimäkis träkyrka och  
     Nya Valamo kloster. Dessutom en rad 
     kulturella upplevelser på resan i södra 
     Finland med bl a dess krigs- och 
     arkitekturhistoria. En ångbåtsresa på 
     Saimen ingick, där man bjöd på       
     muikkolöja.

 
Den 13 oktober anordnades ”Höstträff på slottet”, då 
62 läckövänner träffades för att visas runt på Slottet 
och få möjlighet att besöka flera rum som inte ingår i
ordinarie visningar. Därefter samlades alla åter i 
Naturum för att lyssna på ett mycket intressant 
föredrag av Lars Nordström: ”Läckö, en del av 
en stormakt - hur skapas en stormakt och hur faller 
den samman. En jämförelse mellan då och nu.”                  

Även i år har en av föreningens medlemmar, Margareta Karlqvist, hjälpt till som volontär på slottet 
med olika uppgifter. Vi hoppas på fortsättning och välkomnar fler medlemmar som volontärer.

Ulla-Märta Tall har varit redaktör för årets tre Nyhetsbrev och också svarat för föreningens 
hemsida, som återfinns under www.lackoslott.se, där utmärkt information om föreningens 
verksamhet finns.

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden.

Styrelsen har främst arbetat med inriktning på och information om föreningens verksamhet, stöd till
slottet och dess verksamheter, medlemsrekrytering, olika former av medlemskap, diskuterat vägar 
att finna sponsorer för olika ändamål, planerat aktiviteter m.m.

Efter överenskommelse med Stiftelsen Läckö Slott har föreningens enskilda medlemmar erbjudits: 

Obegränsad fri entré till slottet och trädgården
Inbjudan till invigningen av sommarutställningen
Specialpris till operan
Specialpris på ett antal böcker
50% rabatt på boken Greve Magnus Kök och Hushåll
20% på hela slottsbutikens sortiment
Medlemsaktiviteter vår och höst
50% rabatt på entré till Gunnebo Slott
50% rabatt på entré till Nääs Slott 

                         Olofsborg, Savonlinna

http://www.lackoslott.se/


Företagsmedlemmar har samtidigt erbjudits: 

10 fribiljetter
20% på slottsbutikens sortiment
Specialvisningar, bl.a. på icke öppettider till specialpris samt
särskild service vid aktivitet i anslutning till slottet

Föreningen framför sitt stora tack till Comfort Hovby Rör och Erik Thun AB som bekostat var sitt 
utskick av vårt Nyhetsbrev.

Resultat- och balansräkning för 2018 jämförd med 2017 bifogas. Av denna framgår föreningens 
tillgångar och utgifter. Stora utgiftsposter är avsättning för framtida bidrag till slottet och dess 
verksamhet, entréavgifter till slottet (i år för både 2017 och 2018) samt tryckkostnader. 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt stött verksamheten under det gångna året.

Läckö Slott 1 mars 2019
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