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Bilden visar Kungssalen i Läckö Slott, så som den ser ut i den inskannade 3D-modell som tagits fram i sommar. Gå in på lackoslott.se och läs mer om modellen och
gå in i den för att titta dig omkring i slottets mest praktfulla sal.

Stiftelsen Läckö Slott önskar alla Vänner ett Gott Nytt År!
Efter ett intensivt år i pandemins
skugga kan vi i Stiftelsen Läckö Slott
konstatera att intresset för vårt naturoch kulturarv är stort.
Läckö Slott har haft många besökare under året, faktiskt fler än åren
direkt före pandemin. Detsamma
gäller hotell- och restaurangverksamheten i Victoriahuset. Genom
naturum Vänerskärgården har
Lidköpings skolelever i andra, femte
och åttonde klass fått del av vad
kopplingen mellan naturen och vår
egen historia betyder. Många har
sökt sig till Läckö och Kållandsö
för att njuta av friluftslivet, och vår
camping har stundtals varit helt full.
Utställningarna från Nationalmuseum, Rörstrand och Kinnekullekonstnärerna, liksom eventen Musikkväll

på slottet, Läckö Sessions m m, har
också bidragit till att locka ny publik
till oss.

Ett år med extra allt?
Nu blickar vi fram emot ett nytt år –
2022 – och allt vad det kan innehålla. Kanske blir det ett år med ’extra
allt’ när alla ska dra igång med sina
utbud igen? Om pandemin släpper
taget om oss, vill säga
Med försiktig optimism planerar vi
i Stiftelsen Läckö Slott i alla fall för
en bred palett av aktiviteter som vi
tror kan locka alla som har ett hjärta
för det som Läckö står för. Snart
kommer vi gå ut med programmet
för 2022, men redan nu kan du som
vill boka biljetter till operan Tintomara, som ges med 13 föreställning-

ar i juli, och till en ny omgång av
små intima spelningar med folkkära
artister i det vi kallar Läckö Sessions.
Läs mer på vår hemsida lackoslott.se
Vi vill tacka alla Vänner som på ett
eller annat sätt stöttat vår verksamhet under 2021, och önskar er härliga helger, och ett varmt återseende
på Läckö igen 2022!
Jan Malmgren
VD Stiftelsen Läckö Slott

Följ Läckö Slott i sociala medier!

MISSA INTE! VÅRUTFLYKT TILL HÖJENTORP 14 MAJ 			
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Läckö Vänners roll i
utvecklingsprojekt
Nog gillar vi utveckling! Det är härligt
att se hur Läckö blomstrar och att allt
fler söker sig till området för natur,
mat och kultur. Utveckling ger inspiration och föder nya möjligheter inom
olika områden och där vill vi gärna
finnas med. Om inte projektägare
eller drivande i alla lägen så i alla fall
uppmuntrande.
Äntligen Läckös tur att få cykelväg?!

En höstdag på slottet i fantastiskt väder
Det var spännande, det var välbesökt
och det var helt fantastiskt väder när
föreningen träffades för en dag på
slottet den 25 september.
Höstträffen vid Läckö Slott samlade
58 deltagare. Många valde en spännande skogspromenad medan andra
gick en tipspromenad med naturfrågor som satte myror i huvudet på
flera av deltagarna.
Carolina Hellström, turismutvecklare på Destination LäcköKinnekulle både ledde vandring
över klipporna och berättade om
turismsatsningar och besöksmålsutveckling vid ett intressant föredrag i
Stallet.
Läckö slott och Kållandsö har utvecklats enormt som besöksmål på
femtio år och vi kan konstatera att
det är mycket på gång även framöver!

Fem lag vinner äran - grattis!
Fem lag hade 9 rätt i tipspromenaden på den korta sträckan:
Kenth Brilkman
Gun o Ingemar Ahlm
Agneta Persson och Yvonne
Gynnstam
Bo Axelsson
Kjällvi Thorén
VANDRINGSLEDER PÅ LÄCKÖ
BLÅ: Roparudden, 4 km, bedövande vacker naturstig men inte helt lättrampad.
BRUN: Tillgänglighetsanpassad gångstig med
aktiviteter för liten och stor.
VINRÖD: Pilgrimsleden som har sitt mål i Nidaros.

Vår kunniga guide Carolina Hellström

Att ta sig till Läckö och runt på Kållandsö är idag förenat med stora risker, då allmänna cykelvägar saknas.
Samtidigt ökar outdoor-turismen
snabbt och cykel och vandring har
blivit allt populärare både som hemester för allt fler svenskar i närområdet, men även för internationella
besökare. Nu finns dock ljuset i
tunneln och Läckö står på tur att
få medel för cykelväg ända fram till
slottet efter 2025.
Vi i styrelsen har proaktivt engagerat oss i denna för Läckö så viktiga
framtidsfråga och vill verka för att
dessa planer ska bli verklighet på
ett så förnuftigt, lokalt hållbart och
hushållande sätt som möjligt.
Kontaktpersoner i styrelsen: Håkan
Ekesbo (lokalt) och Carl Henrik
Ohlsson (externt)

Kontakter med Vara konserthus

Vår tusende medlem Gun Alm från Grästorp, som
uppmärksammades med blommor under dagen.

Läckö och Vara Konserthus har en
del gemensamt. Inte så konstigt då
dessa båda kulturskatter är Skaraborgs båda kronjuveler avseende
kulturhistoria respektive modern
nutidskultur. Båda utgör de två
viktiga nav i Skaraborgs kulturella
utbud. Dessutom är det bland annat
vår vänförening som stått som förebild vid bildandet av Vara Konserthus vänförening nyligen.
Styrelsen tog därför initiativet till
att mötas och bjöd in oss själva för
erfarenhetsutbyte med Vara Konserthus ledning och vänförening på
plats i Vara. Alla var mycket nöjda
med denna träff och därför inbjöd
vi på stående fot till ett återbesök
under nästa år till Läckö.
Kontaktpersoner i styrelsen: Carl
Henrik Ohlsson och Bodil Warolin

Vårutflykt till Höjentorp 14 maj
Nu äntligen hoppas vi kunna träffas för en utfärd i vår,
denna gång till vackra Valle och spännande Höjentorp.
Resan går med egen bil, så bra om ni
kan hjälpas åt att samåka så många
som möjligt. Vi kommer att starta vid
Skärvs kyrka kl 10.00 och där vi kommer att dela upp oss i olika grupper,
för att åka runt på några ställen, för
att avsluta vid ca 13.00-14.00 tiden.
Under besöket kommer vi att få se
och höra mer om Höjentorps kungsgård och dess historia. Gården har
anor som biskopssäte men framförallt
var den ju i Magnus Gabriel De la
Gardies och Marie Euphrosynes ägo.
Numer är gården ett statligt byggnadsminne.
Området ligger i naturreservatet

Höjentorp – Drottningkullarna och
har en enastående natur, som vi kommer att få höra mer om. Dessutom
är Valleområdet viktigt för besöksnäringen i Skaraborg med fokus på
natur och vandringar m m.
Vi håller tummarna för en vacker
förmiddag. Ta gärna med egen
fikakorg för något gemensamt kaffe
är inte ordnat denna gång. Anmälan
görs till Bodil Warolin, warolin.b@
outlook.com eller 0708-523335,
senast 6 maj. Priset för resan blir 50,per person, för guidningarna. Dessa
betalas till föreningens bg 5749-1474
eller via swish 1233928181.

Geten välkomnar besökare på Läckö
Ännu en gång syns tamdjur på Läckö, men
denna gång i form av en bronsskulptur som
Läckö Vänners årsmöte i höstas beslutade att
skänka till slottet.
- Tanken är att man ska få ögonkontakt med
geten redan när man kommer in på borggården. Den är välkomnade och det uppskattas inte minst av barnen, säger konstnären
Martin Hansson från Husaby.
Tillsammans med andra Kinnekullekonstnärer
deltog han i en samlingsutställing i somras
och ställde ut flera verk både inne och ute.
- Läckö är en fantastisk miljö att ställa ut i!
Och det är kul att geten nu får fylla en funktion på slottet, tillägger Martin.
Hur var det då när det begav sig - fanns det
getter i miljön kring slottet? I den innehållsrika boken ”Läckö - landskapet, borgen, slottet” berättas om ett inventarium från 1575:
”På Läckö fanns det för tillfället 6 gödoxar,
9 1/2 par dragoxar (19 st) 3 tjurar, 42 kor,
11 kalvar, 9 bockar, 40 getter, 11 kid, 37
tackor, 51 lamm, 60 gäss, 9 tyska svin och
50 andra svin.”

Avtackning
Krögarna Katrin och Stefan kan
räkna till hela 13 framgångsrika
år på Hvita Hjorten när de nu går
vidare till nya utmaningar. Vi önskar
lycka till, med en gåva från Läckö
Vänner bestående av måsglas av
glaskonstnären Eva Ullberg.

Medlemsavgifter och mail
Dags att förnya medlemskapet för
2022. Medlemsavgiften är som vanligt 200 kronor för enskild medlem,
2000 kronor för guldmedlemskap
och för företag. Sista betalningsdag
är den 1 mars för att få medlemskortet med nästa nyhetsbrev. Om det
inte finns något inbetalningskort i
brevet har du redan betalt avgiften
eller så är du guldmedlem. Det framgår också överst på adressetiketten
till vilket år avgiften är betald.
Ibland skickar vi ut medlemsmail.
Är du intresserad kan du skicka din
mailadress till ingrid.johnsson@
kallandso.nu. Gruppmailen skickas
som hemlig kopia för att undvika
problem med GDPR.

Boka in den 23 april!
Läckö Vänners årsmöte äger rum
den 23 april 2022 i Victoriahuset på Läckö. Mer information i
nästa blad och på lackoslott.se

Höstens resa går till
Kalmar
Föreningen planerar en tvådagars
resa med buss 3–4 september.
Förhoppningsvis kommer vi att se
Kalmar slott och en hel del annat.
Programmet är inte klart ännu
så inbjudan kommer att skickas
senare.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER
Läckö Slott, 531 99 Lidköping
Telefon 0510-48 46 60
Föreningens bankgiro 5749-1474
LÄCKÖ VÄNNERS ORDFÖRANDE

Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5, 532 31 Skara
Telefon 0511-182 36
larsgoran10@gmail.com
SEKRETERARE

Inger Fahl
Telefon 070 695 73 92
inger.fahl@gmail.com
SKATTMÄSTARE OCH MEDLEMSANSVARIG

Ingrid Johnsson
Telefon 0510-101 73
ingrid.johnsson@kallandso.nu
RESOR

Bodil Warolin (vice ordförande)
warolin.b@outlook.com
Britmari Brax
britmari@brax.nu
REDAKTÖR

Helena Långström Schön
helena.erika.schon@gmail.com
Avgifter

Årsmedlem 200 kr/person/år
Guldmedlem 2 000 kr/person/10 år
Företag 2 000 kr/företag och år
Medlemskap

Genom att bli medlem ger du ett värdefullt
stöd till slottets verksamheter och du får bland
annat;
Gratis entré till slott, borggård & trädgård
Inbjudan till sommarinvigningen
Specialpris till operaföreställningarna

För fler förmåner se vår hemsida: lackoslott.se.
Parkering

För endast 50 kr/år kan du parkera bilen på
Läckö. Biljett löses i naturum.

LÄCKÖ
”Nilsson, Paul, 1866-1951, kyrkoherde
i Sjogerstad, Västergötland, utgivare
av psalmboksförslag, hovpredikant.”

gobeläng, medaljong, plafond
tävla i färgspelets harmonier,
fylla borgen med fantasier.

Så beskrivs Västgötasångens författare i psalmbokens författarregister.
Hans namn står under åtta psalmer.
I den nyutkomna boken ”Guds sånglärka” av Ingemar Magnusson finner
jag Paul Nilssons dikt om Läckö från
1947 och vill gärna göra den känd
för Läckö Vänner.

Gustavi Adolfi apoteos
triumferar i riddarnas sal.
Hör Breitenfelds skallande: Gud med
oss!
Vid Lützen hör kungens tal!
Svärden rasslande flyga ur skida,
kungen faller, och sorg går vida.

Läckö (Västgötabilder 1947)
Lyft dina torn över Kållandsö,
De la Gardies glänsande borg!
Spegla ditt anlet i suckande sjö!
Necken förstår din sorg.
Din drapa är lek i midsommarnatten,
din saga storm över lugna vatten.
I aftonrodnan en junikväll,
när himlen mot jorden ler,
i fönstret Grev Magnus Gabriel
pompös och nådig jag ser.
Är han icke den förste i staten,
rikskanslern och maecenaten?
Brynolfi fattiga bispegård
han gjort till ett furstligt hov.
Salig kungens syster han har i vård,
hon sover i hans alkov,
livsåderns purpur bär vasaanor,
stamfaderns sold under svenska
fanor.

Drömmande står Ebba Brahes son
och ser från sin höga altan,
hur Sverige lyfter sig stolt ur vrån,
Vänern blir ocean,
segrande gother kring världen draga,
böljorna sjunga Atlantis saga.
Men solen slocknar, och det blir
natt,
nu tjuter det: reduktion!
Då griper slottsherren stav och hatt,
gullspännet slets av skon,
vapenskölden bröts ner från porten,
okänt snart är hans namn i orten.
Greven till Läckö lik sparven från
stråt
drevs bort från sin härlighet,
ty morgonlöje blir aftongråt.
Vis den, som detta vet,
men visast den, som kan bära
sorgen.
Grev Magni minne går vakt kring
borgen.

Grev Magnus han står i sitt slottsgemak,
där muserna gått sin rond,
förtrollande leva båd’ väggar och
tak,

Lagerhusgatan 4, Vara
0512–300 450

varalagerhus.se

- För Dig och Dina grödor -

Stort tack till Varaslättens Lagerhus som har bekostat utskicket av detta brev!

Lars-Göran Lönnermark
ordförande

