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Orostiderna fortsätter. Vi har över en 
natt gått från rädslan för ett virus till 
oro för krig i Europa. Det påverkar 
oss alla, men samtidigt är planeringen 
inför årets säsong i full gång. Det kan 
man ha dubbla känslor inför. Likväl 
har vi en sommar framför oss som 
bjuder på många upplevelser, och 
intresset är stort. 
Verksamheterna på Läckö slår i år 
upp dörrarna den 1 april. I år blir 
det dessutom en efterlängtad som-
marinvigning på Läckö lördagen den 
11 juni. Därefter följer midsommarfi-
rande den 24 juni, liksom medeltids-
marknad och kajakträff. Och äntligen 
har vår opera på borggården – Tinto-
mara – premiär den 9 juli med hela 
13 föreställningar inplanerade fram 
till den 30 juli då den stora finalen 
går av stapeln. Intresset för biljetter 
och boende är mycket stort. Mellan 
operaföreställningarna ges en ny om-

gång av Läckö Sessions, med populär-
musik på slottsvallen. Många artister 
är bokade, se hemsidan för aktuell 
lista. Musiksommaren når sin kulmen 
den 6 augusti, då Lars Winnerbäck 
intar scenen. 

Årets utställningar är vi också 
mycket stolta över. Nationalmuseum 
har temat På resande fot, Rörstrands 
Museum visar Stämplad ALP – Pors-
lin från Lidköping, och Iris & Mattias 
Alexandrov Klum tar Sökandet efter 
skogens själ till nya höjder med sinn-
ligt konstfotografi i storformat. Sam-
mantaget ett smörgåsbord med något 
för alla, i syfte att stärka mötesplatsen 
Läckö som destination. I Lilla Slotts-
trädgården håller våra trädgårdsmäs-
tare Jenny och Erik på med sådden 
av årets spännande kreationer. Även 
när det gäller visningarna i slottet har 
vi nyheter, inte minst med tanke på 
att det i år är 400 år sedan Magnus 

Gabriel De la Gardie föddes i Reval, 
Estland (nuvarande Tallinn). Hans 
födelsedag, den 15 oktober, kommer 
vi också att högtidlighålla på Läckö. 

Inför årets säsong har vi gjort en 
rad förbättringar i verksamheten, 
inte minst genom att installera ett 
bevattningssystem med droppslangar 
och spridare i Lilla Slottsträdgården. 
Dessutom har vi bytt ut armaturer 
och lampor i slottet för att höja 
el- och brandsäkerheten, och för att 
energieffektivisera. Det kommer läg-
ligt med de höga elpriser som råder 
nu, men är också en del i vårt över-
gripande hållbarhetsarbete. Sist men 
inte minst så har vi nu välkomnat våra 
nya restauratörer Stefan och Patricia. 
Det ska bli spännande att följa deras 
utveckling under vår gemensamma 
resa framöver.  Vi ses på Läckö!

Jan Malmgren
VD Stiftelsen Läckö Slott

Följ Läckö Slott i sociala medier!Kalmarresa 3-4 september – se sid 3  



Så här gick 2021

Stefan och Patricia nya krögare på Läckö
De nya restauratörerna som tar över 
restaurangen och Café Stallet på 
Läckö från och med sommaren 2022 
är Stefan Saliba och Patricia Elkhouri. 
Ambitionen är att skapa en sömlös 
upplevelse för besökarna och ett 
besöksmål av hög nationell och inter-
nationell klass genom ett ömsesidigt 
samarbete.

Stefan Saliba och Patricia Elkhouri 
är redan kända krögarnamn i Lidkö-
ping efter att ha drivit restaurangen 
Bakgårn i över tretton år. Under 2020 
sålde de verksamheten och har däref-
ter tagit några år till att vila upp sig 
och bredda sina kunskaper.När den 
nya säsongen drar igång i april är det 
dags att inta Läckö.

- Hållbarhetsprofilen är något vi 
särskilt efterlyste när vi annonserade 
ut möjligheten att bli ny restaura-
tör på Läckö-området”, berättar Jan 
Malmgren, VD på Stiftelsen Läckö 
Slott. 

- I Lilla Slottsträdgården odlar vi 
ekologiska råvaror av bästa kvalitet, 
och i vår näromgivning finns leve-
rantörer av det naturen omkring oss 
producerar, såsom fisk och vilt, och 

lokala uppfödare. Därför är vi nu 
extra glada för att Stefan och Patricia 
kommer att förvalta och utveckla den 
traditionen vidare, fortsätter han.

När Stefan och Patricia sålde res-
taurangen i Lidköping hade de byggt 
upp en högklassig hållbarhetsprofil 
med KRAV-certifiering på högsta 
nivå och ett nätverk med lokala 
leverantörer. Efter sabbatsåren är de 
nu mer målmedvetna än någonsin att 
göra ett gott intryck utan att lämna 
ett negativt avtryck på planeten. 

Efter många inspirerande samtal 
med Jan Malmgren byggdes ett ömse-
sidig förtroende upp. 

-Vår vision är tydlig: att bli ledande 
i den förändring vi vill se i branschen. 
Målsättningen är att arbeta aktivt 
med de 17 globala hållbarhetsmålen, 
för en hållbar utveckling genom hela 
kedjan – det vill säga ekologisk, eko-
nomisk och social hållbarhet”, säger 
Patricia Elkhouri, VD på Slottets 
Matsalar AB.

Både Stefan och Patricia är starka 
entreprenörer med stor arbetsglädje. 
Patricias bakgrund ligger i frisörsa-
longen, redan när hon var 24 år öpp-

nade hon sin egen salong. Kreativitet 
och kundfokus samlat i en person. 
Stefan är uppvuxen med hårt slit i 
familjeföretaget med en bakgrund i 
restaurangbranschen. En självlärd, 
ambitiös idéspruta som förvandlade 
Bakgårn från café till en tapas-restau-
rang som snabbt växte ur sina lokaler. 

Vi hälsar Stefan och Patricia varmt 
välkomna till Läckö och ser fram 
emot att starta säsongen 2022 till-
sammans. 

                 / Ur pressmeddelande från Läckö Slott

LÄCKÖ VÄNNERS 
ÅRSMÖTE 23 APRIL

Tid Lördagen den 23 april 2022  
 KL 11.00
Plats Läckö Slott, Victoriahuset

I samband med årsmötet får vi en 
specialvisning av Fredrik Kindberg, 
”Möt Magnus Gabriel De la Gardie”,  
och efter detta finns möjlighet att inta 
gemensam lunch till reducerat pris i 
Victoriahuset.
Vill du äta lunch, vänligen anmäl detta 
i förväg, senast 19 april, till Inger Fahl, 
inger.fahl@gmail.com eller telefon  
070-695 73 92.

Här följer ett kort sammandrag ur 
Läckö Vänners verksamhetsberät-
telse. Verksamhetsberättelsen i sin 
helhet och dagordningen till årsmötet 
kan du läsa på det bifogade lösbladet.
Föreningen hade vid årets utgång 888 
betalande medlemmar (inkl. 3 heders-
medlemmar och 3 företag) vilket inne-
bär en minskning med 87 jämfört med 
föregående år. Årsavgiften var 200 kr  
för enskild medlem, 2.000 kr för 
guldmedlem (10 år) och 2.000 kr för 
företag. 

Vid årsmötet (som hölls i augusti 
på grund av pandemin) hölls flera 
kortare föredrag. Till slottet skänkte 
föreningen bronsskulpturen Geten, 
av Martin Hansson. Läckö Vänner 
anordnade en välbesökt dag på slottet 
i september på temat vandring och 
besöksnäring.

Föreningens enskilda medlemmar har 
kunnat ta del av:
 Obegränsad fri entré till slottet och 

trädgården

 Specialpris på ett antal böcker
 50% rabatt på boken Greve Magnus 

Kök och Hushåll
 20% på hela slottsbutikens sorti-

ment
 Medlemsaktiviteter hösten
 50% rabatt på entré till Gunnebo 

Slott,  
 50% rabatt på entré till Nääs Slott 

Företagsmedlemmar har samtidigt 
erbjudits: 
 10 fribiljetter
 20% på slottsbutikens sortiment
 Specialvisningar, bl.a. utanför öp-

pettid, till specialpris samt särskild 
service vid aktivitet i anslutning till 
slottet

Föreningen framför sitt stora tack 
till Vänermuséet, LUDVIG & CO 
och Kronocamping Lidköping, som 
bekostat var sitt utskick av vårt  
Nyhetsbrev..Styrelsen riktar ett varmt 
tack till alla som på olika sätt stött 
verksamheten under det gångna året.



Lördag 3 september
Buss hämtar upp på lördagmorgon 
i Lidköping (7.00)- Skara (7.30) 
Under bussresan kommer vi att få 
lite enklare bussfika. Väl framme i 
Kalmar startar vi med en lunch på 
Länsmuseet. Vi får en guidad visning 
på Länsmuseet Kalmar av Regalskep-
pet Kronan. Vi får dela upp oss i två 
grupper, som sedan växlar. Under 
guidningen kan andra gruppen se 
på Jenny Nyström utställningen och 
kanske köpa sig en kopp kaffe. För 
er som så önskar blir det därefter en 
stadsvandring i centrala Kalmar på 
Kvarnholmen. Promenaden tar ca 1,5 
timma i lugnt tempo. Därefter blir 
det incheckning på Slottshotellet och 
gemensam middag på hotellet.

Söndag 4 september
Efter frukost tar vi en promenad till 
Domkyrkan i Kalmar. Där kommer vi 
att få en visning och mer kunskap om 
varför det kallas domkyrka men utan 
biskop. Efter kyrkan tar vi oss till Kal-
mar slott där vi får en rundvisning, 
även där uppdelat i två grupper.

Som Läckövän kan du i sommar 
hämta ett exemplar av skriften ”Läckö 
Slott – dess historia, praktsalar och 
omgivning.” Läckö Vänner står för 
kostnaden.
Häftet är framtaget av Stiftelsen 
Läckö Slott och är en omarbetning av 
en tidigare skrift från Riksantikvarie-
ämbetet. Däri finns det viktigaste om 
Läckö slott och dess ägarelängd.  Du 
kan hämta ut den i Slottsboden mot 
uppvisnde av ditt medlemskort. 

Slottsboden flyttades förra året 
till större lokaler med anledning av 
pandemin. Försöket slog så väl ut att 
flytten nu har permanentats.
- Vi ser nu fram emot att få öppna 
upp Slottsboden i ännu finare och 
mer ändamålsenlig miljö! I år är pla-
nen att Slottsboden ska öppna redan 
till påskhelgen, säger Ingela Larsson, 
ekonomiansvarig på Läckö Slott.

Dags att anmäla dig till vårutflykten till Höjentorp!
Den 14 maj bär det av till vackra Valle. 
Vi startar vid Skärvs kyrka kl 10.00 
(egna bilar, samåk gärna) och delar 
upp oss i olika grupper för guidning, 
Avslutning vid ca 13.00-14.00.

Under besöket får vi se och höra mer 
om Höjentorps kungsgård och dess 
historia. Gården har anor som biskops-
säte men framförallt var den ju i Mag-
nus Gabriel De la Gardies och Marie 
Euphrosynes ägo. Området ligger i na-
turreservatet Höjentorp – Drottning-
kullarna och har en enastående natur, 

som vi får höra mer om. Ta gärna med 
egen fikakorg för något gemensamt 
kaffe är inte ordnat denna gång. 

Anmälan senast 6 maj
Anmälan till Bodil Warolin, 
warolin.b@outlook.com eller 0708-
523335, senast 6 maj. Priset 50,- /per-
son, för guidningarna. Dessa betalas 
till föreningens bg 5749-1474 eller via 
swish 1233928181. 

Förhoppningsvis får vi även träffa 
slottets chef som kan berätta om sin 
erfarenhet av att driva och utveckla 
verksamheten där. Besöket på Kalmar 
slott avslutas med en gemensam 
lunch i Gästabudssalen kl 13.00.

Så påbörjar vi hemresan och räknar 
med att vara på hemmaplan igen  
mellan 19.00-20.00. Under hemresan 
görs ett kortare stopp vid ett vägcafé 
där var och en har möjlighet att köpa 
något att äta och dricka.

Information och anmälan
Pris: 2900 kr per person i dubbel-
rum. Tillägg för enkelrum är 550, 
dock finns enbart ett begränsat antal 
enkelrum. Betalning görs senast två 
veckor innan avresan till föreningens 
bankgiro 5749-1474. I priset ingår: 
Bussresa, övernattning, kaffe två lun-
cher enligt program samt middag
på lördagen. Alla inträden enligt 
programmet ingår också.

För information och anmälan 
kontakta Bodil Warolin via mail
warolin.b@outlook.com
eller telefon 0708-523335.

Den 3-4 september inbjuder föreningen Läckö Vänner till en tvådagars höstresa 
till Kalmar. Vi hoppas få intressanta och trevliga dagar i denna vackra stad.

Foto: Martin Grädler/Wikipedia

Nyhet i Slottsboden 
- hämta ditt eget ex!

KALMAR   

NY MEDLEMSFÖRMÅN
HÖSTRESA!

Vi frågar verksamhetsledaren för vis-
ningsverksamheten, Fredrik Kindberg:

- Vilka frågor från besökarna  
   minns du bäst?
- ”Har Sarah Leander bott här?”

(Hon bodde på Lähnö)

 - ”Är det där jultomten?” 

(I Fredssalen är Transsylvaniens 
delegat Johan av Krakow avbil-
dad. Hans klädedräkt skiljer sig 
markant från alla andras.)

Har du lagt märke till bilden? 
Ta en titt nästa gång du besöker Läckö!



runt i slottet och ta del av påkostade 
utställningar kan vi påminna oss hur 
Magnus Gabriel själv med sin familj 
och sitt folk fyllde slottets alla rum 
med liv, och hur han just här fat-
tade beslut som påverkade hela vårt 
landskap. Det som ger Läckö slott 
en särställning bland Europas många 
1600-talsslott är att det är praktiskt 
taget oförändrat. Vi träder in i  
grevens egen miljö.

Läckö Vänner företar detta jubi-
leumsår två resor. Lördagen 14 maj 
tar vi del av Höjentorps historia. 
Gården blev drottning Kristinas bröl-
lopsgåva till Maria Eufrosyne av Pfalz 
och Magnus Gabriel. Här uppförde 
denne det slott som dessvärre brann 
ner 1722. Vi kan alltså inte komma in 
i en byggnad här. Det kan vi däremot 
i Kalmar, där vi besöker slottet på 
resan 3-4 september, det slott som 
Magnus Gabriel förvärvade 1653, 
samma år som han föll i onåd hos 
drottningen. Två platser i Magnus 
Gabriels liv med helt olika känslo-
lägen i en sällsam livshistoria.

Läckö Vänner har ett spännande 
jubileumsår framför sig!

Lars-Göran Lönnermark
ordförande

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 100 kr/år kan du parkera bilen på 
Läckö. Biljett löses i naturum.

                                                      
Arkitekter kan hävda att det är något 
alldeles särskilt med byggnader. 
Böcker, filmer och målningar låter oss 
möta människor och miljöer  – men 
en byggnad står där i sin egen verklig-
het. Vi inte bara ser den och läser den, 
vi kan gå in i den, vistas i den.

Läckö Vänner är som vänförening 
knuten till en enastående byggnad, 
Läckö slott, som i sig kan fascinera 
utan att kräva specialkunskaper om 
medeltid eller 1600-tal. Men upplevel-
sen förstärks ändå när till byggnaden 
knyts ett alldeles särskilt livsöde. Och 
i år ett 400-årsminne.

Den 15 oktober 1622 föddes 
Magnus Gabriel De la Gardie i Reval, 
nuvarande Tallinn, där hans far Jacob 
då var generalguvernör. Denne hade 
gjort sig känd som lysande fältherre 
och 1615 tilldelats grevskapet Läckö. 
Magnus Gabriels farfar Pontus De la 
Gardie var köpmansson från Frank-
rike, gjorde militär karriär och kom 
i svensk tjänst 1565 som fånge efter 
engagemang i nordiska sjuårskriget. 
En sällsam familjehistoria!

Magnus Gabriels livshistoria är 
också sällsam. Han kan utgöra inled-
ningen till snart sagt vilket kapitel 
som helst av den svenska politiska 
och kulturella 1600-talshistorien. När 
vi nu efter en pandemi åter får vandra 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stort tack till Jula Skara Konsthotell och Jula Skara Stadshotell som har bekostat utskicket av detta brev!

Magnus Gabriel De la Gardie 400 år

23/4  Årsmöte

14/5 Utflykt till Höjentorp

11/6  Sommarinvigning på Läckö

3-4/9 Kalmarresa

15/10 Magnus Gabriel 400 år

MISSA INTE! MEDLEMSKORT TILL DIG!
Medlemskortet ger dig många fina 
medlemsförmåner (läs mer i spalten 
till vänster). Glöm inte skriva ditt 
namn på medlemskortets baksida. 
   Om det istället är med ett inbetal-
ningskort i detta brev beror det på 
att vi saknar din medlemsavgift. 

Värt ett besök – eller varför inte en hel helg?
Upplev Anders Zorn, Carl Larsson, Lars Lerin  

och andra svenska mästare på våra fyrstjärniga hotell i Skara.

0511-31 00 00       0511-240 50


