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Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden.
Det knarrar när skorna möter den snöbelagda och hårt frusna marken. Ljudet indikerar att temperaturen förmodligen har sjunkit ner till under minus
tio grader. Det är nog bäst att hålla katten inomhus i natt. Trots kylan är skönheten oändlig utanför mitt tjänsterum i en av flygelbyggnaderna. Isen
har lagt sig i såväl Kungs- som Stallviken, men fortfarande är det öppet vatten några stenkast norr om byggnadsminnet. Inne på kansliet är dock
temperaturen hög – ur flera perspektiv. Dagarna går alldeles för fort och väldigt mycket, i både stort och smått skall komma på plats innan vårsolen
på allvar gör sig påmind. Fantastiska medarbetare är nyckeln och till vår lilla övervintrande personalgrupp har vi nu äntligen fått förstärkning.
Ingela Larsson är varmt välkommen som ny ekonomi- och personalchef och vi känner att hon kommer att bli en stor tillgång för verksamheten.
Samtidigt övergår nu Christina Andersson till att bli verksamhetsledare i nya spännande naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. Huset, med
dess funktioner kommer att addera ytterligare stora värden till ett av Västsveriges främsta besöksmål och det är med ett brinnande engagemang vi
riktar blicken mot framtiden.
Väl mött – snart.
Magnus Lönnroth

Kyrkan är inrymd i det av Nicodemus
Tessin ritade slottet.

Stockholmsresa 20-21 april
Sevärdheter och byggnader i
Läckö vänners anda!
I april inbjuder föreningen Läckö Vänner till
en tvådagarsresa till Stockholm. Vi kommer
bland annat att besöka Tessinska palatset
belägetvid Slottsbacken samt Myntkabinet-

Lördag 20 april 2013
Buss hämtar upp med start kl 07.00 i Lidkö-

Tessinska Palatset
Vid 15.00 tas vi emot på Tessinska palatset.
Detta palats byggdes i slutet av 1600-talet
som bostad till familjen Tessin. Numer är
det residens för landshövdingen i Stockholms län.
På kvällen har vi ingen gemensam aktivitet
inbokad. Middag på egen hand. För er som
önskar övernattning kommer inkvartering att
erbjudas på ett centralt beläget hotell.
Söndag 21 april 2013
Efter frukost samlas vi kl. 9.30 utanför
Kungliga slottet. Där kommer vi först att få
en visning av delar av slottet. Sedan tar Lars
-Göran Lönnermark över och tar oss med till
slottskyrkan, där han berättar om kyrkan
och om sitt uppdrag som hovpredikant. Vi
får även vara med på en gudstjänst med
biskop emerita Caroline Krook och med
sång av barnkören Sångfåglarna. Efter gudstjänsten buss till Tyresö värdshus för lunch.

Det preliminära programmet för 2014-års
långresa till Baltikum är nu klart. Pontus,
Jacob och Magnus Gabriel De la Gardie var
mycket verksamma i Baltikum och kopplingarna till Läckö är många.
Resan startar i Skaraborg för färd till Karlskrona och båt till Gdansk, där vi tittar på
staden med alla dess minnen.

Foto: Peter Segemark I salongen, Tyresö
slott ©Nordiska museet
Tyresö slott uppfördes på 1600-talet av riksrådet Gabriel Oxenstierna. Slottet förvaltas
av Nordiska Museet. Vi kommer att få en
guidad rundvandring. Magnus Gabriel De la
Gardies syster Maria Sofia var slottsfru här.
Detta kommer förhoppningsvis Sven Lionell
att berätta mer om.
Hemresan vid 15.00. Någonstans på vägen
stannar vi till för kaffe/the med smörgås.
Åter i Mariestad vid ca 19.00, Skara 19.30
och Lidköping ca 20.00.
Pris för Läckö Vänner
2 100 kr per person i dubbelrum Tillägg för
enkelrum är 300 kr. För dig som ordnar
övernattning själv är priset 1 500 kr per
person.
I priset ingår: Bussresa samt lunch lördag
och söndag. Bussfika lördag och eftermiddagskaffe med smörgås under hemresan på
söndag. Hotellrum för de som bokat detta.
Alla inträden till de museer och byggnader
där så anges i programmet. Reservation för
smärre ändringar i programmet.
Anmälan och information.
Per telefon till Bodil Warolin 0708-523335
eller e-post warolin.b@telia.com.
Bodil svarar även på frågor kring resan.
Faktura och lite mer uppgifter om mötestider
och platser med mera kommer att skickas ut
ca 3 veckor före avresa.

Sedan Tyska ordens Marienburg, vidare
mot Tannenberg och Wolfschanze, Hitlers
högkvarter ”Tysklands huvudstad” i nära
2½ år. Vi fortsätter mot Lilla Ryssland –
Jurmala – 30-talets Mallorca

ping, och därefter stannar bussen till i Skara
och Mariestad. På vägen upp ingår bussfika.
I Stockholm startar vi med lunch på Myntkabinettet. Under ledning av Bengt K Johansson beser vi detta specialmuseum som
har ett nationellt ansvar inom områden som
penning- & finanshistoria samt medaljkonst.

18 – 31 augusti 2014.

Wolfschanze

tet, Slottskyrkan och Tyresö slott. Lokal
guidning ingår men som kunniga och initierade Läckövänner kommer även Bengt K
Johansson och Lars-Göran Lönnermark att
medverka.

Stora Baltiska resan

Kaliningrad/Königsberg, Ostpreussens centrum och Emanuel Kants stad. Därefter till
Litauen med Kuriska näset, Kaunas och
Vilnius. Sedan styr vi mot Lettland med
Rundale, Jurmala – 30-talets Mallorca – och
Riga med jugend och operaföreställning.
Tartu/Dorpat väntar i Estland samt Narva
och Tallinn innan vi tar båten mot Stockholm för hemfärd och vidare bussresa mot
Skaraborg.
Priset ligger på ungefär 24 000 kr inkl buss,
inträden, guider etc. samt alla måltider utom
en lunch och två middagar dvs nästan allt
för en resa på 14 dagar. Researrangör är
välkända Pelle Mohlin Travel AB
(expertguide blir Einar Lyth (Gränsfästen,
Malta).
Verkar det intressant hör av dig till
Håkan Ridal, e-post h.ridal@telia.com eller
tel. 0501-18526, 070-5414849.
Det är många som redan anmält sitt intresse
så tveka inte om du tror att denna resa är
något för dig.
Hela programmet finns på lackovanner.se

MEDLEMSAVGIFTEN 2013
Det är nu dags att förnya medlemskapet för
2013. Använd gärna det bifogade inbetalningskortet till vårt bankgiro 5749-1474.
Glöm inte att skriva namn och adress på
inbetalningskortet. Betalar du via internet
anger du namn och adress under rubriken
”Meddelande”. Finns det inget inbetalningskort i brevet så betyder det att avgiften för
2013 redan är betald. Medlemskortet kommer i nästa nyhetsbrev. Finns det då inget
medlemskort med, beror det på att du glömt
betala eller glömt ange namn och adress.

674 Vänner vill bli fler!
Tänk på att vi alla kan värva genom att berätta för vänner och bekanta om föreningen.
Värvar du två nya medlemmar får du ett
presentkort som gäller i slottsbutiken. Du
som värvar, kontaktar skattmästaren, sekreteraren eller ordföranden så skickas information till den nya medlemmen. Det går också
bra att sätta in avgiften direkt på föreningens
bankgiro. För att få premien måste du då
angeräven ditt eget namn.

Sommarens opera på Borggården
EN MIDSOMMARNATTSDRÖM
skrevs troligen för ett aristokratiskt bröllop
sommaren 1596 av den då 32-årige William
Shakespeare. 1960 tonsatte Benjamin Britten
denna eteriska komedi där figuren Puck driver på skeendet så att alla kärleksturer efter
åtskilliga förvecklingar slutar lyckligt. Det
är en lek av ”skuggor i en dröm”, skapade av
”luftigt intet”. Orden är Shakespeare’s egna i
epilogen.
I år är det 100 år
sedan Benjamin
Britten föddes
och på Läckö
firas detta med
en orkester och
ensemble större
B. Britten 1913-1976
än på länge,
dirigerad av Simon Phipps. Föreställningen
regiseras av Åsa Melldahl. Premiär lördagen
den 13 juli kl, 20.00. Speldagar tisdag, onsdag, fredag, lördag till och med den 3 augusti. Biljetter bokas hos Turistbyrån i Lidköping tel. 0510-200 20.
Uppge ditt medlemsnummer i Läckö Vänner,
så får du 75 kronor i rabatt. Det går också bra
att ringa till slottet tel. 0510-48 46 60 och
boka operabiljetter eller rum.

FULL AKTIVITET MITT I VINTERN!
Det är en stilla vintrig januaridag vid själva slottet, men inne på kansliet råder full aktivitet. Christina Andersson håller precis på att sätta in nyanställda Ingela Larsson i olika
ekonomi- och personalfrågor. Ingela har tidigare arbetat som kontorschef på revisionsoch rådgivningsbyrån PwC i Lidköping, där Stiftelsen Läckö Slott är en av kunderna.
Efter avslutad civilekonomexamen i Göteborg stannade Ingela kvar i storstaden och
arbetade i fem år som revisorsassistent på KPMG. Men längtan till naturen och kanske
även lite hemlängtan fick henne och familjen att år 2000 flytta till Lidköping. Familjen,
som under resans gång utökats med två barn, bor sedan år 2005 i ett hus från 1930-talet i
Tolsjö. Nu har barnen Anton och Ebba hunnit bli nio respektive sex år gamla.
I och med att Ingela medverkat i revisionen av stiftelsen sedan 2007 känner hon personal och verksamhet redan på förhand. Och att de trivs med varandra och jobbet går inte
att ta miste på. Nu blir arbetet med ekonomi- och personalfrågor i stiftelsen mindre sårbart, när två i verksamheten är insatta. Under ett år arbetar cirka 130 personer på Läckö,
vilket i årsarbetskrafter motsvarar drygt 20 personer. Så det blir många ”huvuden” att
hålla reda på.
Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset med hotell och konferensmöjligheter möjliggör en förlängning av säsongen. Nya möjligheter som skapar arbetstillfällen. Christina
Andersson kommer att ansvara för verksamheten här. Hon är bördig från Mariestad, där
hon efter civilekonomexamen arbetade på Skattemyndigheten. Myndigheten skulle utlokaliseras 1992 och Christina valde då att få komma till Lidköping. För att pröva något
nytt tog Christina tjänstledigt och flyttade till Stockholm, där hon arbetade, fortfarande
inom Skatteverket , med upplysning och service. Christina tycker om att arbeta med
service och siffror. En dag hösten 1999 såg hon en annons i Nya Lidköpingstidningen
om en tjänst på Läckö slott med drömjobbet. Både siffror, service, natur och kultur.
Alldeles, alldeles underbart. Dåvarande tillsyningsmannen Martin Alfredsson var den
första person hon mötte på väg till anställningsintervjun. (En intervju med Martin finns
på Läckö Vänner.se under medlemmar.) Christina fick jobbet och började leta tomt eller
hus att hyra på Kålland. Fann både hus och kärlek och bröllop stundade på slottet sommaren 2011.
Med Victoriahuset börjar en ny era på slottet. Visserligen har här funnits Gästgiverier
ända sen före De la Gardies tid men på senare tid har det varit ont om övernattningsmöjligheter. Victoriahuset innehåller 15 dubbelrum, inredda i naturens färgskala, på övervåningen. Här finns också konferensrum ”Läckö Vänners rum”. Föreningen finansierar
möblemanget som tillverkats av Leckströms Båt & Snickeri i Spiken. I entréplanet finns
restaurang, läshörna med öppen spis, shop, information och naturumsdelen.
Christina ser fram emot att få vara med om denna nya fas med alla dess möjligheter till
utveckling av verksamheten. Ett nytt nätbaserat bokningssystem är på gång, liksom en
ny hemsida. Idéer finns det gott om men Christina tar gärna emot fler.

STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT
FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER
Stiftelsen Läckö Slott och
Föreningen Läckö Vänner
www.lackoslott.se
Box 2256
531 02 Lidköping
Tel 0510-48 46 60
Föreningens bankgiro 5749-1474
Läckö Vänners ordförande
Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5, 532 31 Skara
Tel 0511-182 36
elg.lonnermark@swipnet.se
Sekreterare
Håkan Ridal
Tel 0501-185 26

h.ridal@telia.com

Skattmästare
Ingrid Johnsson
ingrid.johnsson@kallandso.nu
Resor
Britmari Brax
Bodil Warolin

britmari@brax.nu
warolin.b@telia.com

Redaktör
Ulla-Märta Tall

um.tall@telia.com

AVGIFTER
Årsmedlem 200:-/ medlem och år
Guldmedlem 2.000:-/medlem och 10 år
Företagsmedlem 2.000:-/företag och år

FÖR MEDLEMMAR
Genom medlemskapet ger du värdefullt stöd till
slottets verksamheter förutom att du får:
Gratis entré till slottet & trädgården.
 Inbjudan till sommarinvigningen.

 Specialpris till Opera och musik.
 50% rabatt på boken Greve Magnus Kök och
Hushåll på Läckö.
 20 % rabatt på alla varor i slottsbutiken.

 Medlemsaktiviteter vår och höst.
 50 % rabatt på entrén till Gunnebo Slott
 50 % rabatt på entrén till Nääs Slott.
 För företag 10 fribiljetter till Slottet.
 För företag specialvisningar med mera.

Stort tack till
Fyrkantens Ventilation AB
som bekostat detta utskick av
Läckö Vänners Medlemsblad!

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Slottskyrkan – ett levande rum
Jag ser fram mot vår resa till Stockholm den 20 och 21 april. Inte minst
gläder jag mig åt vårt gemensamma
besök i Slottskyrkan, detta rum som är
det enda av Stockholms slotts 600
rum som idag används för sitt ursprungliga ändamål.

gudstjänstgemenskap i Slottskyrkan.
Även garnisonsförsamlingarna i landet
fördes in under hovkonsistoriet. De upplöstes 1926/27, och sedan fanns bara
hovförsamlingen och Skeppsholms församling kvar under hovkonsistoriet.
1970 drogs Skeppsholms församling in.

Slottskyrkans byggnadshistoria är lång
och dramatisk. Det började med att
Nicodemus d.y. 1692 fick Karl IX:s
uppdrag att omdana en del av slottet. I
slottets norra länga invigdes den nya
slottskyrkan på Nyårsdagen 1697. Så
utbröt den 7 maj samma år den fruktansvärda eldsvåda som ödelade slottet med sitt nya kyrkorum.

Nu består alltså det kungliga stiftet av
endast en församling, Kungliga Hovförsamlingen, idag med cirka 450 medlemmar. Till dessa hör den kungliga familjen
och de kungliga slottens personal med
familjer – om de väljer att tillhöra hovförsamlingen istället för sin lokala församling. Hovförsamlingen är alltså en icketerritoriell församling. Det finns fem
sådana inom Svenska kyrkan: Finska
församlingen i Stockholm, de båda tyska
församlingarna i Stockholm och Göteborg, Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona och Kungliga Hovförsamlingen.
Amiralitetsförsamlingen hör till Lunds
stift och finska och tyska församlingarna
till Stockholms respektive Göteborgs
stift. Det är bara Hovförsamlingen som
har ett eget domkapitel, hovkonsistoriet.
Det leds alltså av överhovpredikanten,
som ska vara biskop.

Tessin fick då uppdraget att göra ritningen till ett nytt slott med kyrka, nu i
slottets södra länga. Arbetet drog ut på
tiden och slutfördes av Tessins efterträdare som slottsarkitekt, Carl Hårleman. Tessins italienska barock kom
därför att sammansmälta med Hårlemans lättare rokoko.
Slottskyrkan är Kungliga Hovförsamlingens församlingskyrka. Här firas
gudstjänst varje söndag klockan 11
och den är som alla Svenska kyrkans
gudstjänster öppen för alla.
Hovförsamlingen har sina rötter i stormaktstidens fälttåg. Andaktslivet i fält
var noga reglerat, och den stora skaran fältpräster stod under tillsyn av ett
fältkonsistorium, det vill säga ett domkapitel som leddes av överhovpredikanten. Detta fältkonsistorium kom
sedan att i fredstid bli ett slags kungligt stift.
Fältkonsistoriet upplöstes först 1903,
men hovförsamlingen blev kvar och ett
hovkonsistorium. Hovförsamlingen
hade sedan länge utgjorts av de kungliga livgardena, som hade sin naturliga

Hovförsamlingen har två anställda. Det
är ”pastor för hovförsamlingen”, som
motsvarar en kyrkoherde, och en hovorganist. Den 1 januari fick församlingen
ny pastor, Michael Bjerkhagen. Organist
är sedan flera år Mary Ljungquist Hén,
som kommer från Od i Västergötland.
Dessutom finns det drygt 20 extra ordinarie hovpredikanter, som oavlönat
sörjer för gudstjänsterna. De kommer
från alla de 13 stiften och markerar
därigenom att gudstjänsten på Stockholms slott är en gudstjänst för hela vårt
folk.
Mer finns att berätta om denna församling, där församlingslivet i många stycken liknar det som vi känner från de
mindre församlingarna i Skara stift, men
om det kan jag berätta mer under vår
resa.
Lars-Göran Lönnermark

