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Sommaren 2022 har kommit och gått, 
och vi möter nu hösten och vintern. 
Det har varit en bra sommar på Läckö, 
som i år varit en ’vanlig’ säsong, dvs 
helt utan restriktioner och med fullt 
utbud. Sommarinvigningen blev lyckad 
och välbesökt, och regionstyrelsens 
ordförande Johnny Magnusson kunde 
inviga vår sommarsäsong i strålande 
solsken. Utställningarna från National-
museum, Rörstrand och konstnärsdu-
on Alexandrov Klum har lockat många, 
men enligt kulturjournalisten Bosse 
Borg var vårt verkliga ’ess i rockärmen’ 
miniutställningen från Quiltköping i 
rummet innanför slottsbutiken. 

En midsommarafton med solsken 
och värme från morgon till kväll hör 
inte till vanligheterna, men så var 
det under midsommarfirandet, som 
kombinerades med medeltidsmarknad. 
Enligt uppgift var det närmare 2 000 
personer på plats för att fira midsom-
mar på slottsvallen. 

Operan Tintomara har fått fin press 
och goda recensioner. Hela 13 föreställ-
ningar gavs, och ingen behövde ställas 
in pga regn. Läckö kammarorkester 
gjorde också ett fint framträdande i 
Stadsträdgården, i ett samarrangemang 
mellan Stiftelsen och Lidköpings 
konsertförening. Musik av alla de slag 
blev det också genom Läckö Sessions. 
Ömsom regn och ömsom sol har det 
varit på de 13 konserterna, och inte 
alltid helt slutsålt – men likväl en 

folkfest varje gång. Det har bland 
Lidköpingsborna blivit ett omtyckt 
arrangemang. Säsongsfinalen med Bo 
Kaspers Orkester kommer de som var 
där minnas som en helt magisk kväll. 
Konserten med Lars Winnerbäck var 
ett mastodontarrangemang. Allt flöt 
på fint tack vare ett gott samarbete 
mellan arrangemangets aktörer, men 
med så många bilar och människor 
blev det oundvikligen trafik- och 
parkeringsproblem. När alla väl var 
inne på området var trafikproblemen 
som bortblåsta och publiken fick ett 
konsertminne för livet. 

Resultatet så här långt är att det 
varit ett bra år på Läckö. Våra be-
sökssiffror ökar, liksom beläggnings-
graden på våra rum, samt på cam-
ping och gästhamn, jämfört med de 
senaste åren, inkl åren närmast före 
pandemin. Stiftelsen driver också 
flera projekt tillsammans med Statens 
Fastighetsverk. Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) har t ex godkänt nya räcken på 
borggården (vid nedgången till den 
artesiska källan) och i trädgården. 
Rampen på baksidan av trädgården 
åtgärdas nu också, vilket betyder att 
vi får ökad tillgänglighet i trädgården 
från nästa år. Snart behandlas även 
våra ansökningar om permanent 
fasadbelysning och en uppfräschning 
av personalutrymmen i köksborgen 
av ämbetet. Ni som besökt slottet 
nyligen har säkert även sett (och känt 

på lukten) att träspånen på slottets 
tak nu underhålls och målas med röd 
trätjära. Senare i höst fortsätter även 
fasadarbeten på kyrkan.

Just nu är vi inne i upploppet på 
våra utställningar. Rörstrandsutställ-
ningen har stängt, men Nationalmu-
seums utställning visas fram till den 
25 september. Utställningen med 
Alexandrov Klum pågår fram till den 
2 oktober. Planeringen inför Magnus 
Gabriels 400-årsdag den 15 oktober 
pågår för fullt, tillsammans med bl a  
Destination Läckö-Kinnekulle och 
kommunen. På Läckö kommer vi ha 
öppet som vanligt under dagtid den 
15-16 oktober (kl 10.00-16.00). Från 
kl 16.00 går vi över till firandet. Det 
blir bl a en specialgjord dramatise-
rad visning, ett föredrag om Magnus 
Gabriel av Fredrik Kindberg och 
musik. Därefter blir det ett ljusspel 
på slottets framsida, när mörkret lagt 
sig. Håll ögonen på vår hemsida för 
program och tider.

Jag vill passa på att tacka alla 
medlemmar i vänföreningen för det 
engagemang ni visar. Inte minst är 
det roligt att ni ger er tillkänna när 
vi träffas på Läckö. Det finns mycket 
att prata om, så säg bara till om ni ser 
mig. Vi ses på Läckö!

         Jan Malmgren
VD Stiftelsen Läckö Slott

Följ Läckö Slott 
i sociala medier

Magnus Gabriel 400 år

Ett bra år på Läckö - och en spännande höst
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Samarbete med vänföreningar
Under många år har ett utbyte skett 
mellan vänföreningarna på Tjolöholm, 
Gunnebo, Nääs och Läckö. 
Efter några års uppehåll med dessa 
möten inbjöd Tjolöholm denna gång 
till en träff. Dessvärre är Gunnebo 
vänförening vilande och våra förhopp-
ningar om att även knyta kontakt med 
Torpa Stenhus har ännu inte kunnat 
genomföras.

Vi tre föreningar som träffades 
hade dock ett givande utbyte av erfa-
renheter och tips på olika aktiviteter. 
Därför bestämde vi att detta erfaren-
hetsutbyte bör fortsätta och att våra 
respektive styrelser ska ta ställning 
till det förslaget.

På vårt besök på Tjolöholm fick 
vi dessutom en mycket intressant 
visning av trädgården som genom-
gående går i Arts-and Craftstil och 
med stor hänsyn till den biologiska 
mångfalden.  I besöket ingick även en 

visning av slottet som byggdes som 
sommarhus till familjen Dickson. Ar-
kitekt var Lars Israel Wahlman men 
under stark ledning av fru Blanche 
Dickson. Slottet på godset stod klart 
1904, och till anläggningen byggdes 
även en kyrka och en allmogeby.

Denna exklusiva sommarvilla kom 
enbart att vara i privat ägo fram 
till 1960-talet och numer är det en 
stiftelse inom Kungsbacka kommun 
som ansvarar för driften. Det är ett 
fantastiskt hus med inredning och 
utformning som man nu kan ta del av 
en stor del av året.

En spännande sidoinformation 
var att just vid Fjärås intill slottet 
låg Sveriges största produktion av 
pepparrot, så vi gäster förärades med 
varsin pepparrot innan hemfärd!

På bilden syns deltagarna vid träf-
fen tillsammans med en av slottets 
trädgårdsmästare.

Bodil Warolin och Håkan Ekesbo 

Höjentorp i vårskrud
Vi var ett trettiotal medlemmar som 
sammanstrålade i Valle en vacker 
vårdag i maj. Efter indelning i tre 
grupper fick vi göra en rockad mel-
lan Varnhem och två olika stopp vid 
Höjentorps kungsgård. På varje plats 
möttes vi av guider som från sina 
olika perspektiv berättade om platsen 
där vi befann oss. I Varnhem fick vi se 
munkarnas återskapade sjö och inne 
i Klosterkyrkan finns De la Gardies 
gravkor att beskåda. På kungsgår-
den mottogs vi av Varnhemsprästen 
Emanuel Carlsson som var synnerli-
gen bekant med Höjentorp eftersom 
han har ett stort historieintresse och 
dessutom bor i en av längorna.
Naturvandringen vid Höjentorp 
handlade mycket om det speciella 
geologiska område som istiden ska-
pat. De gamla slottsruinerna hann vi 
inte med  denna gång, men det var 
mycket annat som vi hann uppleva på 
denna halvdag i ett vårskönt Valle.

Foton: Håkan Ekesbo

Här delas vi upp i grupper och beger oss sedan åt olika håll i Valle. Foto: Helena Långström Schön
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Besöket började på länsmuseet där vi 
fick höra berättelsen om den tra-
giska förlisningen av Regalskeppet 
Kronan 1676. Vid förlisningen som 
var en stor förlust för Sverige under 
Skånska kriget omkom 800 perso-
ner. 1980 påbörjades kartläggningen 
av haveriplatsen och man kunde få 
upp en hel del föremål som visade 
på Skeppets storlek men också rätt 
så bedrövliga arbetsförhållanden för 
båtsmännen.

Gruppen gjorde en liten runda i de 
centrala delarna i Kalmar som visade 
på stadens betydelse som befäst-
ningsort mot de krigiska danskarna.

Inkvarteringen var på Slottshotel-
let där vi hade tillgång till en härlig 
innergård med kvällssol och rosor.

I domkyrkan träffade vi Läckövän-
nerna Anders och Kerstin Alberius. 
Anders tjänstgör som tf kyrkoherde 
under några månader. Kyrkan hade 
en lång historia och kallas fortfa-
rande domkyrka trots att stiftet 
upphörde tidigt 1900-tal.

På Kalmar slott lärde vi oss mer 
om Kalmars stolta historia. Men de 
fick också lära av vår ordförande 
Lars-Göran Lönnermark att Magnus 
Gabriel de la Gardie faktiskt köpte 
slottet 1653. Det visste inte slotts-
chefen, men hon skulle noga kolla 
upp detta.* Gruppen fick veta om 
hur Kalmar slott arbetade med olika 
aktiviteter och utställningar, ganska 
mycket som på Läckö som slotts-
chefen sa att de glatt sneglade på  
och tog vara på idéer från.

Höstresan till Kalmar
En härlig sommarhelg reste ett drygt 

50-tal Läckövänner till Kalmar

Ny restauratör sökes
Sejouren för restaurang Gastrosfären 
blev kort då restauratörerna valde 
att säga upp avtalet under säsongen. 
Läckö slott  löser situationen tillfäl-
ligt med catering men söker nu alltså 
nya krafter som kan utveckla Läckö 
Slotts kulinariska utbud.

Ny ledamot
Ca 50 medlemmar mötte upp till vårt 
årsmöte i april. Ledamoten Gunnar  
Dahlström, som avböjt omval, 
tackades för mångårigt betydelsefullt 
arbete i styrelsen. Anders Franck, 
Göteborg valdes in efter Gunnar.

Foton: Håkan Ekesbo och Agneta Walldov (se fler bilder på lackoslott.se)

Som bonus på resan fick vi mer  
kunskap om tre starka kvinnor:  
Jenny Nyström som var född i Kalmar 
på den utställning som visades på 
länsmuseet. På Kalmar slott där en 
separatutställning visade Ester Blenda 
Nordströms liv och förstås nordens 
enande drottning Margareta den 1.

Vi fick dessutom lära oss historien 
om Kalmarevisan som går så här: 
”Uti Kalmare stad ja, där finns det 
ingen kvast förrän lördagen. Hej dick 
hej dack osv ..” (sen kommer ca 5-6 
verser till som vi inte lärde oss)     

Så ni som bara läser referatet för-
står att det var en kunskapsresa med 
bredd.                             Bodil Warolin

Slottschefen Meg Nömgård tackas  
av vår ordförande.

* Digitaliseringsgruppen vid Kalmar slott har nu ändrat uppgiften. Den är alltså felaktig. Men det var roligt så länge det varade!



plägar det gå uti dylika fall”, varunder 
Ebba lär ha skrivit: ”Jag är förnöjd 
med lotten min, och tackar Gud för 
nåden sin.” Det blir istället ett långt 
äktenskap med Jakob de la Gardie. 
De gifte sig 1618 efter två års be-
tänketid av Ebba.

Medan maken var upptagen av 
trettioåriga kriget blev familjens gods 
Ebbas ansvar. Hon antog som en 
given sak rollen som ledare för hus-
hållet och visade sig vara en driven 
affärskvinna. När Magnus Gabriel var 
sex år flyttade familjen tillbaka till 
Sverige. Efter några år kunde Ebba 
flytta in i slottet Makalös, där hon 
hade ett hovlikt hushåll betjänad av 
inemot hundra personer. Hon lär ha 
haft smak för lyx och flärd. Av bar-
nen kom Magnus Gabriel att på ett 
särskilt sätt omhuldas av henne.

1785 uppfördes på Gripsholms slott 
operan ”Ebba Brahe”, skriven av 
Gustav III och versifierad av Johan 
Henric Kellgren, där det antyds att 
Magnus Gabriel i själva verket var 
son till Gustav II Adolf. Var detta ett 
utslag av den tidens lustfyllda skval-
ler eller helt enkelt en önskan att 
den tidiga förälskelsen skulle ges ett 
lyckligt slut? Kärleken skulle få segra.

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 fl er förmåner se vår hemsida: lackoslott.se.

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

Magnus Gabriel föddes alltså i 
nuvarande Tallinn. Hans far Jakob, 
1583-1652, var fältmarskalk och ut-
nämndes vid tiden för sonens födelse 
till generalguvernör i Livland. Han 
förde högsta befälet över trupperna 
i Östersjöprovinserna och hade vid 
denna tid deltagit i Rigas erövring. Vi 
får anta att han hösten 1622 inte varit 
mycket hemma. Hans hustru Ebba 
fick lita till andras stöd som så många 
gånger – hon födde fjorton barn, av 
vilka sju dog i tidig ålder.

Vem var då Ebba (1596-1674)? 
Hennes far Magnus var greve till 
Visingsborg, den högste i rang bland 
adelsmännen och en av de största 
jordägarna. Hennes mor Brita Leijon-
hufvud var nära befryndad med det 
svenska kungahuset, så det överraskar 
inte att Ebba som ung blev hovfröken 
hos änkedrottningen Kristina. Det föll 
emellertid en skugga över åren vid 
slottet. Ebba var hårt hållen av änke-
drottningen. Dessutom lade Kristina 
sig i Ebbas och kung Gustav Adolfs 
ömsesidiga förälskelse och förhindra-
de deras äktenskap. Nationalencyklo-
pedin upplyser att änkedrottningen 
på en ruta i Ebbas kammare ristade: 
”Det ena du vill, det andra du skall, så 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stort tack till Handelsbanken som har bekostat utskicket av detta brev!

Den 15 oktober 1622…
… nedkom i Reval grevinnan Ebba 
Brahe, maka till greve Jakob de la 
Gardie, med en son.

13/10    Jubileumskväll i Varnhems klosterkyrka. Mingel, visning och 
 kortföredrag av flera av våra medlemmar. Se program på varnhem.se

15/10    400-årsfirande på slottet. Specialgjord dramatiserad 
 visning, föredrag om Magnus Gabriel och musik.  
 Ljusspel på slottets framsida när mörkret lagt sig.

Hela programmet för Läckö och Lidköping finns
på lackokinnekulle.se

MISSA INTE! 

Nya Stadens torg 7, Lidköping. Telefon: 0510-54 59 00. handelsbanken.se

En bank för dig.


