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Bästa Läckövänner!
November och december
har varit solfattiga. Samtidigt känns det bra att vi
redan nu går mot ljusare
tider! Verksamheten på
Läckö slott har varit
mycket aktiv under
hösten. Under sex kvällar i
oktober har vi erbjudit
”Spökafton”. Samtliga
kvällar, med mat och
dryck samt övernattning,
blev snabbt fullsatta. Det
verkar som att det fortfarande är spännande med
”spöken”. Gästabudskvällarna har även de varit
fullsatta. Man blir glad
över att arrangemangen,
lockar till besök även den
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mörkaste tiden under
åren!
Verksamhetsåret har varit innehållsrikt. Vi har utökat antalet visningar på engelska – mot bakgrund av att
antalet utländska besökare ökar något, för varje år. Satsningen av pedagogiska barnaktiviteter fortsätter.
Detta avser såväl äventyrliga visningar på slottet, som de intresseväckande aktiviteterna som utgår från
naturum. Vi är glada över att intresset för att komma ut i vår vackra skärgård ökar. Kajakevenemangen har
blivit en riktigt framgång - med deltagare från hela landet. När vi nu kan sammanfatta 2019 är det svårt att
bortse från att uppsättningen av ”Figaros bröllop”, blev en verklig succé. Mozarts opera från 1786, är en av
världens mest älskade. Efterfrågan på biljetter till vår uppsättning saknar motstycke. Alla biljetter var helt
utsålda månader i förväg. Att förställningen fick lysande recensioner från riksmedia gläder mig. Detta –
eftersom jag vet hur mycket det betyder för, såväl de som står på scenen som medlemmarna i vår eminenta
orkester, under ledning av Simon Phipps.
Verksamhetsåret har, utöver glädjeämnen även innehållit sorg. Vår vice ordförande Kenth Lindström lämnade oss, efter en tids sjukdom. Något senare under året lämnade även vår tidigare ordförande, tillika tidigare landshövding Göte Bernhardsson jordelivet. Jag har arbetat tillsammans med båda under många år –
fått många goda råd – och de lämnar verkligen ett stort tomrum efter sig.
Just nu fortgår planering och produktioner av nästa års spännande verksamheter på Läckö. Jag har haft
förmånen att få arbeta på ett av rikets finaste besöksmål under två decennier. Efter denna ovanligt långa
period med denna funktion, känns det rimligt att jag på eget initiativ, under planerade och ordnade former, lämnar över till en ny kraft. En rekryteringsprocess avseende en efterträdare för mig kommer att inledas under våren 2020. Rekryteringen av att få en ny VD på plats bedöms ta 10-12 månader. När en ny
VD har kommit på plats kommer jag att göra mitt yttersta för att bidra till en bra introduktion och överlämning. Att en rekryteringsprocess inleds, påverkar inte verksamheten på något sätt under 2020. Tack
vare de allra bästa medarbetarna har verksamheten utvecklats på ett verkligt glädjande sätt.
Det känns bra att kunna göra detta skifte i ett läge då stiftelsen är stabil, avseende såväl
ekonomi som verksamheter och medarbetare.
Väl mött till ett spännande 2020! Allt gott!

MEDLEMSAVGIFTEN 2019
Det är nu tid att förnya
medlemskapet för 2020.
Avgiften är, som den varit de
senaste 19 åren, 200 kr för enskild medlem, 2000 kr för
guldmedlem (10 år) och 2000
kr för företag. Sista betalningsdatum är den 1 mars.
Glöm inte att skriva namn och
adress på inbetalningen.
Finns det inget inbetalningskort i brevet, har du
redan betalt avgiften för 2020
eller så är du guldmedlem. En
av förmånerna att vara Läckö
Vän, förutom fri entré hela
året, är inbjudan till invigningen av sommarsäsongen. Inbjudan avser en person. Alla
medlemsförmåner finns på
hemsidan: lackoslott.se

STYRELSEN 2019
Inger Fahl, Ingrid Johnsson,
Britmari Brax, Carl-Henrik
Ohlsson, Ulla-Märta Tall,
Bodil Warolin, Eva Björkman,
Lars-Göran Lönnermark,
Wilhelm Klingspor och Håkan
Ekesbo.
Ej med på bild:
Gunnar Dalhström och
Magnus Lönnroth.
PARKERING

🚗

🚙

Du vet väl att man kan köpa
säsongsparkeringskort för
endast 50 kr i naturum!

📯
E-MEJL
Om du lämnar din mejladress
till föreningens skattmästare,
kan vi skicka information, om
vi med kort varsel får veta
något som vi tror kan
intressera våra medlemmar.
ingrid.johnsson@kallandso.nu

STOCKHOLMSRESAN 28-29 SEPTEMBER 2019
Trots att Bodil Warolin beställt en extra stor buss räckte inte platserna riktigt till för resan till huvudstaden, som inleddes med
besök på Nationalmuseum där gruppen togs emot av chefen för
samlingarna Magnus Olausson och intendent Micael Ernstell.
Söndagen började med ett besök i Riddarhuset, där Wilhelm
Klingspor från Läckö Vänner och amanuens Oscar Langenskiöld
tog emot. Resan avslutades med Karlberg där Bengt K Johansson
hedersledamot i Läckö vänner och Fredrik Svärd från Karlberg
guidade runt.
Stockholm lockar med många intressanta besöksmål så föreningen
kommer säkert att arrangera fler resor dit.
Mer att läsa om resan finns på lackovanner.se.
TJOLÖHOLMS-UTFLYKT
Läckö Vänners vårresa går till
Tjolöholms slott, Fjärås.
Slottet är uppfört i engelskinspirerad Tudorstil i slutet av
1800-talet. Byggherre var
familjen Dickson och arkitekt
Lars Israel Wahlman. Numer
ägs slottet av en stiftelse.
Trädgården ritades ursprungligen av arkitekten. Nu sköts
den av trädgårdsmästare John
Taylor, känd från tv med programmet ”Trädgårdstider”.
Dagsprogram: Buss hämtar
med start kl. 7.30 på Lidköpings resecentrum, därefter
busstationen i Skara kl. 8.00.
På nervägen serveras bussfika.
Vid 11.00 besök på slottet och
visning av trädgården. Avslutning på Restaurang Storstugan, som en gång var ett slags
folkets hus, där godsets arbetare samlades för fester.

Hemresa ca kl 14.30 med
ankomst till Skara ca kl. 16.30
och Lidköping kl.17.00.
Resfakta:
Tid: 30 maj 2020
Pris: 650 kr/person.
I priset ingår: Bussresa, fm
kaffe med smörgås, lunch inkl.
måltidsdryck och visningar.
Anmälan görs till Britmari
Brax tel. 070-5930405 eller
mail britmari@brax.nu, som
även svarar på frågor.
Efter anmälan, senast den 20
maj betalas deltagaravgiften
till bankgiro 5749-1474

Priset för dagen blir 300:- per
person inklusive kaffe, lunch
och guidningar.
Anmälan senast den 16/2, till
Bodil Warolin,
warolin.b@outlook.com eller
per tel. 0708-523335.

EN DAG I SKARA MED
LÄCKÖ VÄNNER
Lördagen den 29 februari
bjuder vi in till en dag i Skara.
Vi samlas kl 10.00 vid huvudentrén till Skaras nya stadshus, där startar vi med kaffe.
Huset, den ombyggda
Djäkneskolan, visas sedan av
Läckös slottsarkitekt Allan
Ahlman och Skara kommuns
besöksnäringsstrateg Marie
Wennerholm.
Ombyggnaden har skett med
varsamhet så de gamla vackra
lokalerna kommer till sin rätt
men också så att ett modernt
kommunkontor kan fungera
där. Vi kommer även att få information om det förändrade
arbetssätt, som de nya lokalerna ger möjligheter till.
Vid 12-tiden går vi över till
Domkyrkan där vår ordförande Lars-Göran Lönnermark berättar om kyrkan,
kyrkfönstren och kryptan mm.
Dagen avslutas med lunch på
Skara Stadshotell. Där bjuds
pocherad laxfilé med hollandaisesås, grön sparris och
kokt potatis, måltidsdryck
samt kaffe o kaka.

KRYSSNING MELLAN
MOSKVA OCH
S:T PETERSBURG
20/9-30/9 2020
Läckö Vänner kryssar på de
ryska floderna från Röda torget till Vinterpalatset. Vi
besöker vackra medeltida
städer och upplever det äkta
Ryssland.

Följ med på flodkryssning
mellan Rysslands två mest
spännande storstäder!
Äventyret börjar i den ryska
huvudstaden där vi har gott
om tid att fördjupa oss i
stadens sevärdheter innan vi
stävar ut på de ryska floderna.
Vi besöker konsthantverksbyar, enastående träkyrkor och
några av Rysslands finaste
medeltidsstäder, innan vi
avrundar med Sankt Petersburgs stora kulturskatter, bl.a.
Vinterpalatset och Peter-Paulfästningen.

Vår anknytning till Läckö och
De la Gardieätten är att 1605
gick Jakob De la Gardie med i
Nederländernas armé, vilket
då ansågs som den yppersta
krigsskolan. Sedan återvände
han till Sverige, där Karl IX
1608 utnämnde honom till
generallöjtnant. I mars 1610
tågade han in i Moskva, som
polackerna hållit belägrat i två
år, och hälsades där med jubel
av folket såsom stadens frälsare och beskyddare. Kriget
har fått namn efter honom det kallas för De la Gardieska
fälttåget. Vi får tid på fartyget
att fördjupa oss mer i detta
och gott om tid att lära oss
mer om rysk kultur och historia, samt njuta av det vackra
landskapet som stilla glider
förbi.
Priset 17 998 inkluderar
Flyg 20/9: Arlanda-Riga.09.00
11.10 och Riga - Moskva
13.05 - 14.40
Flyg 30/9: St Petersburg - Riga
14.30 15.40, Riga - Arlanda
18.30 - 18.45
Utflykter och entréer enligt
program. Transport från flygplatsen till fartyget i Moskva
och från fartyget till flygplatsen i Sankt Petersburg.
Elva dagar med tio nätters
kryssning på
M/S Rakhmaninov i delad
dubbelhytt.
Svensk reseledare
Helpension från middag första
dagen till frukost sista dagen.
Skatter och avgifter.
Vad som tillkommer är dryck,
visum och dricks. Ev. övernattning i Stockholm.
Mer att läsa om resan står
under lackoslott.se. Klicka på
Läckö Vänner på sidan.
Anmälan senast den 16/2, till
Bodil Warolin,
warolin.b@outlook.com eller
per tel. 0708-523335

STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT
FÖRENINGEN
LÄCKÖ VÄNNER
Läckö Slott
531 99 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
larsgoran10@gmail.com
Sekreterare
Inger Fahl
Tel. 070 695 73 92
fam.fahl@telia.com
Skattmästare och Medlemsansvarig
Ingrid Johnsson
Tel. 0510-101 73
ingrid.johnsson@kallandso.nu
Resor
Bodil Warolin (v. ordf.)
warolin.b@outlook.com
Britmari Brax
britmari@brax.nu
Redaktör
Ulla-Märta Tall
um.tall@telia.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;
Inbjudan till sommarinvigningen.
Gratis entré till slott & trädgård.
Specialpris till operaföreställningarna.
För fler förmåner se vår hemsida
under: lackoslott.se.
Parkering
För endast 50 kr/år kan du parkera
bilen på Läckö. Biljett löses i naturum.

GÖTE BERNHARDSSON IN MEMORIAM
Den 3:e december 2019 nåddes föreningen av det sorgliga
beskedet att Stiftelsen Läckö Slotts mångåriga ordförande Göte
Bernhardsson gått bort. Han skulle inom några dagar ha fyllt 77
år. Göte kom närmast från Arbetsmarknadsstyrelsen, där han var
generaldirektör. Sommaren 1997, året innan han tillträdde som
landshövding i det nya Västra Götalands län, besökte Göte Läckö
via sjön. Han blev informerad om och mycket intresserad av
slottet och verksamheten där. I januari 1998 blev han ordförande
i stiftelsen och verkade där till och med 2014. Götes ordförandeskap och stora engagemang har haft stor betydelse för
besöksmålets och kulturminnesmärkets utveckling. Samarbetet
med Statens Fastighetsverk, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Regionen, Lidköpings kommun och många fler har
fördjupats. Det har resulterat i skattkammaren, rustkammaren,
vinkällaren, taket över borggården, operan, en omfattande programverksamhet, ny camping och inte minst Victoriahuset med
Naturum Vänerskärgården inklusive hotell och restaurang av
högsta klass.
Redan under sina första månader som ordförande tog Göte
Bernhardsson upp frågan om en bredare uppslutning kring verksamheten på slottet. Kanske genom en vänförening. Föreningen
Läckö Vänner bildades också i augusti 1998 och har sedan
utvecklats väl och har haft stor betydelse för slottets verksamhet.
Idag har föreningen drygt 1000 medlemmar. Göte har under alla
år visat stort intresse för föreningen, noga följt verksamheten och
i olika sammanhang uppmärksammat dess insatser.
Han utsågs till hedersmedlem 2015.

Lars-Göran Lönnermark

Håkan Ridal

Sedan 1995 har Rörstrands tidigare verksamhetslokaler varsamt renoverats till olika
verksamhets,- kontors,- och butikslokaler. Målet har varit att behålla och ta fram byggnadernas själ och erbjuda arbetsplatser och omgivningar där man trivs. I dagsläget
arbetar fler på området än under Rörstrands glansdagar.
Porslinsstaden Fastigheter AB ingår i koncernen Fyrkantens Förvaltning AB.

Stort tack till Porslinsstaden Fastigheter AB som bekostat utskicket av detta brev!

