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Separat skickas 
sommarbroschyren.
D�r presenteras 
hela s�songens 
utbud p� slottet och 
i naturum med 
omgivningar.

D E T  S P I R A R !
Det som finns d�r nere i jorden har b�rjat 
titta upp. Det �r underbart att se och 
k�nna de sm� sk�ra v�xternas livslust. 
Det k�nns som att varje skott har en sj�l 
som nu �ppnar sig f�r naturen. V�ren b�r 
med sig l�ften. L�ften om ljusa sommar-
n�tter och l�ften om berikande dagar - i 
s�llskap av n�ra och k�ra. P� L�ck� Slott 
och i naturum V�nersk�rg�rden – Victori-
ahuset, lovar vi att bidra till s�v�l �ter-
h�mtning som inspiration och natur-/
kulturupplevelser. Redan i skrivandets 
stund har m�nga bes�kare kunnat r�knas 
in och vi noterar s�rskilt att skolprogram-
men, f�r v�ra kommande generationer �r 
mer �n v�lfyllt. Allt fler har ocks� n�tts av 
nyheten att man nu kan �vernatta i anslut-
ning till ett av landets fr�msta bes�ksm�l. 
Vill man f�rs�kra sig om en operabiljett till 
sommarens upps�ttning ”Falstaff”, f�r 
man dock skynda sig. Intresset f�r kv�llar-
na p� Stora borgg�rden �r st�rre �n n�-
gonsin. Ser fram emot att vid olika till-
f�llen �ter m�ta v�nnerna - i v�r st�ndigt 
v�xande f�rening. 

V�lkomna i sommar!
Magnus LÄnnroth       

F R A N S K T  I  S L O T T S T R Ä D G Å R D E N
I �r t�nker vi oss till Provence, s�ger Simon Irving Det blir m�nga 
franska historiska sorter. Salladen �r redan utsatt i vackra rader. Pur-
jol�ken likas�. Det �r br�da dagar i tr�dg�rden.
17 000 plantor dras �rligen upp p� 24 m2 bordsyta i v�xthuset. Ett 
�nskem�l p� Simons lista �r ett v�xthus innanf�r murarna i slottstr�d-
g�rden, d�r bes�kare kan k�pa med sig plantor och andra tr�dg�rds-
tillbeh�r. Hela tr�dg�rden �r kravcertifierad, vilket ocks� Restaurang 
Hvita Hjorten ans�ker om att f� bli. Det mesta �r klart redan idag men 
en del formalia �terst�r innan certifieringen �r helt klar.
I tr�dg�rden har Simon odlad ekolo-
giskt i 24 �r redan. H�r g�r man i en 
sju�rig v�xtcykel. Potatis tillh�r en 
av de mest kemikalieintensiva gr�-
dorna i svenskt jordbruk. Simon tar 
fram en tidig f�rskpotatis helt utan 
besprutning men den odlas utanf�r 
murarna. �t n�rodlat och efter s�-
song s� smakar det b�st!
�ven i �r blir det mycket k�l, kardo-
ner som �r en n�ra sl�kting till kron-
�rtskockan, rudbeckior och massor 
med skira lukt�rter av alla de sorter.

Slottstr�dg�rdsm�starna finns till f�r 
att svara p� fr�gor om allehanda 
sp�rsm�l n�r det g�ller odling b�de 
idag och hur det var historiskt sett. 



M E D L E M S K O R T  
L�ck� Slott har en l�ng historia. De 
flesta av oss k�nner till det 
byggnadsverk som f�rknippas med 
Magnus Gabriel De la Gardie och 
hans efterf�ljare fr�n 1600-talet och 
fram�t. Byggnadshistorien �r dock 
l�ngre �n s�. L�ck� ligger mycket 
strategiskt i det tidiga Skara Stift som 
p� medeltiden �ven omfattade bl a 
V�rmland. 1278 valdes Brynolf 
Algotsson till biskop. Han finan-
sierade utbyggnaden av Skara Dom-
kyrka, utvecklade katedral-skolan och 
domkapitlet. Hans starkaste f�ste var 
L�ck� mitt i stiftet. 1298 lade han 
grunden till en bef�st borg, som 
troligen bestod av tv� eller tre enkla 

hus inom en 
skansmur. L�ck� 
blev ocks� en 
anhalt f�r pil-
grimer p� v�g till 
Nidaros.
En av somma-
rens utst�llningar 
”Steg f�r steg” 
handlar om pil-
grimsvandringar 
och att Skara stift 
fyller 1000 �r. 

Det �r viktigt att minnas att L�ck� 
Slott har en mycket gammal historia, 
som har tydliga samband med detta. 
D�rf�r �r det Brynolf Algotsson, som 
pryder v�rt medlemskort i �r. 
Tr�figuren finns i altarsk�pet i �nums 
kyrka utanf�r Vara. Skriv ditt namn 
p� avsedd plats p� kortet och du har 
tillg�ng till alla f�rm�ner.

Vill du veta mer om biskop Brynolf, 
hans f�re- och eftertr�dare kan du 
l�sa Lars-G�ran L�nnermarks artikel 
i f�rra Nyhetsbrevet och komma till
�rsm�tet. 

Å R S M Ç T E  2 0 1 4

�rsm�tet �ger rum fredagen den 6 
juni  kl 11.00 i stora konferens-salen 
i Naturum V�nersk�rg�rden -
Victoriahuset.  Se separat kallelse! 
Efter �rsm�tet h�ller Lars-G�ran 
L�nnermark ett f�redrag om n�gon 
eller n�gra av L�ck� Slotts medeltida 
byggherrar och biskopsborgen. Vi f�r 
ocks� dagsf�rsk information om 
sommaren p� slottet och i naturum. 

Efter detta kan det vara gott med 
lunch p� Hvita Hjorten. Vill du �ta 
lunch �r det bra om du anm�ler det i 
f�rv�g, s� att kr�garna f�r veta hur 
m�nga som kommer. 
Var och en betalar sin lunch direkt till 
restaurangen. Anm�l g�rna lunchdel-
tagande till h.ridal@telia.com eller p� 
telefon 070-5414849.

Efter �rsm�tet och lunch, om s� �ns-
kas, kan man pr�va p� den nya 
vandringsleden f�rbi  Roparudden. 
Stigen g�r �ver klipph�llar och i 
skogsterr�ng, s� stadiga skor anbe-
falles. 

Varje dag fr�n 14 juni till och med 10 
augusti g�r en guidad tur p� en och 
en halv timma till Roparudden, som 
en g�ng var utmark, d�r alla fick 
sl�ppa sina djur att beta.

S L O T T S V Ä R D
F�rra �ret skrev vi och bad om hj�lp 
med v�rdar till slottet. En som h�r-
sammade v�r v�djan var Uno Erics-
son. Han och hans hustru Barbro bor 
sedan n�gra �r i Spiken, s� han har 
inte l�ngt till slottet. Uno ringde upp 
och fick tala med Fredrik Kindberg, 
ansvarig f�r guideverksamheten p� 
slottet, och Uno blev en i guide-
g�nget. Fast, betonar han, jag hade 
inga befogenheter utan var mer som 
en extra resurs. 
Att Uno verkligen tycker att detta �r 
roligt och berikande kan man f�rst� 
av hans engagemang, hela femton 
g�nger i den mest intensiva turists�-

N Y  H E M S I D A

Nu finns information om L�ck� 
V�nners aktiviteter tillsammans med 
L�ck� Slotts hela utbud p� samma 
hemsida. Den gamla hemsida tas 
bort och ers�tts med en egen flik p� 
www.lackoslott.se 
Du hittar L�ck� V�nner l�ngst uppe i 
h�gra h�rnet. 

Vill du ha information via epost, maila 
din adress till H�kan Ridal 
(h.ridal@telia.com). 
Vi kommer inte att anv�nda upp-
gifterna till annat �n tips om L�ck� 
och v�ra egna aktiviteter.

songen, st�llde han upp. Dagen som 
slottsv�rd b�rjar med att Fredrik har 
genomg�ng f�r alla guider om vilka 
bes�k som �r inbokade och annat 
inplanerat. Uno har sin runda mellan 
skattkammaren, rustkammaren, k�-
ken, fl�skgraven, yttre och inre borg-
g�rdarna och in i kyrkan. Trots l�nga 
dagar s�ger Uno att tiden gick fort 
och han ser fram emot den nya s�-
songen som snart b�rjar.

Lust att pr�va p� att vara slottsv�rd? 
Kontakta Christina Andersson p� 
telefon 0510-48 46 63 eller via mail 
christina.andersson@lackoslott.se.

www.lackoslott.se 


A K A D E M I S K  K V A R T  
Klockan 14 varje dag fr�n 23 juni till 
10 augusti kan du lyssna p� experter 
p� naturum. Sofia Wennberg l�gger 
varje vecka ut nya �mnen p� hemsi-
dan naturum.lackoslott.se. 

S A F A R I
Hela familjen kan f�lja med p� sm�-
krypssafari med guide ocks� det  
dagligen i samma period.

N A T U R K U L
Det ska vara b�de sp�nnande och 
l�rorikt att komma till L�ck�, tycker 
Sofia Wennberg ansvarig f�r den 
pedagogiska verksamheten p� natu-
rum V�nersk�rg�rden. Varje dag 
h�nder det n�got nytt. Den 24 maj 
invigs den nya naturstigen ”Naturkul 
f�r alla”. H�r kan man p� egen hand 
g� runt och j�mf�ra sina egna hopp 
med harens, lyssna som en fladder-
mus, r�kna �rsringarna p� ett �ver 
150 �r gammalt tr�d och para ihop 
tr�dslag med tillverkade ting. Slingan 
�r cirka en kilometer och l�mpar sig 
�ven f�r barnvagn/rullstol.

H Å L L B A R  

U T V E C K L I N G
Ett nytt samarbete har inletts mellan 
V�nermuseet, naturum och L�ck� 
slott. Id�n bakom kommer fr�n �ke 

Stjernqvist, milj�ombud p� skolorna i 
Lidk�pings kommun. Alla elever i 
�rskurs 2, 5 och 8 kommer att f� �ka 
buss ut till naturum och slottet. Re-
sorna bekostas av Sparbanksstiftel-
sen Lidk�ping, Dina f�rs�kringar och 
skolf�rvaltningen.
Sofia ber�ttar f�r tv�orna om vem 
som �ter vem och vad i djurv�rlden. 
D�refter diskuteras vad folk �t p� 
1600-talet, d� tar Malena Kindberg 
�ver p� slottet.
Femmorna f�r diskutera ”M�nniskan 
i naturen”. Varf�r ser det idag ut som 
det g�r? Varf�r bosatte man sig h�r? 
Eleverna kommer att studera n�rom-
r�det. De f�r bland annat l�ra sig 
mer om dammen, som ligger utanf�r 
naturum. Den finns h�r av en orsak. 
H�r  odlades karp f�r konsumtion en 
g�ng. 
Fram i h�st �r det �ttornas tur att l�ra 
mer. De kommer att studera fiskar 
fr�n V�nern ur ett morfologiskt per-
spektiv.  Man kommer ocks� att dis-

kutera varifr�n bygg-
nadsmaterialet till slot-
tet kommer. Teglet 
kommer fr�n trakten 
men vad importerades?
Detta projekt kommer 
att vara l�pande. S� 
n�r �rets tv�or g�r ut 

nian har de l�rt sig mycket om h�ll-
bar utveckling att ta med sig ut i livet.

Ett annat skolprojekt �r tre stycken 
fyror som i v�r kommer att �ka med 
ett av v�rldens �ldsta segelfartyg 
v�nergaleasen Mina till L�ck� och 
naturum f�r att l�ra mer om v�r histo-
ria men ocks� att v�rda naturen.

N Y T I L L S K O T T  I  

N A T U R U M
Pelle Leckstr�m finsnickare fr�n K�l-
land har tillverkat en  modell i form 
av en hylla d�r man skall placera in 
bergarterna p� Kinnekulle i r�tt ord-
ning. Alla kommer v�l ih�g ramsan 
fr�n skolan USA kl tre. Urberg, Sand-
sten, Alunskiffer, Kalksten, Lerskiffer 
och Trapp.

Allt i naturum, b�de ute och inne ska 
aktivera kroppens alla sinnen. S� l�r 
man b�st, avslutar Sofia.

S T A T E N S  F A S T I G -

H E T S V E R K S F V

SFV har tillsammans med bland an-
nat Riksantikvarie�mbetet, Fortifikat-
ionsverket och Sj�fartsverket ansva-
ret f�r landets drygt 300 statliga 
byggnadsminnen varav L�ck� slott 
�r ett. Genom staten �r   vi, nio miljo-
ner svenskar, del�gare i detta kultur-
arv. Statens fastighetsverk v�rdar 
dagens och skapar framtidens kultur-
arv. Just nu byts f�nster p� slottet, 

sp�ntaken lagas, murar t�tas. Men 
det byggs ocks� nytt. Det h�r g�nget 
bygger en rullstolsanpassad stig och 
ett nytt vindskydd.

I ett kommande nummer av L�ck� 
V�nners Nyhetsbrev kommer vi att 
ber�tta mer om SVF�s underh�ll p� 
L�ck� slott.

Salle Salamander berÄttar bland annat om allemansrÄtten.

Ingmar Lundqvist, Jan Magnusson, bÅda 
arbetar med driften och Är inhyrda av SFV, 
Samuel Jansson arbetar pÅ den teknisk 
fÇrvaltningen pÅ SFV och lÄngst bort sitter 
slottsarkitekten Roni Wallin.

Sofia Wennberg ansvarig fÇr den peda-
gogiska verksamheten pÅ naturum .



L E V A N D E  A R V
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AVGIFTER
�rsmedlem 200:-/ medlem och �r
Guldmedlem 2 000:-/medlem och 10 �r
F�retagsmedlem 2 000:-/f�retag och �r

FÉR MEDLEMMAR
Genom medlemskapet ger du v�rdefullt 
st�d till slottets verksamheter f�rutom att du 
f�r:
 Inbjudan till sommarinvigningen.
 Gratis entr� till slottet  & tr�dg�rden.

FÅr fler fÅrmÇner se lackoslott.se

O R D F Ç R A N D E N  H A R  O R D E T

SStort tack till PwC som 
bekostat detta utskick av 

L�ck� V�nners Medlemsblad!

www.pwc.se

F�r n�gra �r sedan ledde jag ett 
projekt som syftade till att 
stimulera f�rsamlingarnas engage-
mang f�r kyrkorummet. Det kunde 
g�lla bruket av kyrkan eller en mer 
omfattande kyrkorestaurering.
Resultatet blev en bok med titeln
”Levande arv”. Uttrycket syftade 
p� ansvaret f�r det som tidigare 
generationer l�mnat till oss liksom 
p� att detta arv ska f�rvaltas p� ett 
s�dant s�tt att det �r relevant f�r 
m�nniskor i v�r tid. Ett levande 
arv.
L�ck� slott �r i det avseendet inte 
riktigt detsamma som en kyrka, 
men det finns likheter. P� L�ck� 
undertecknas inte l�ngre biskops-
skrivelser och inte planeras d�r 
nya jordf�rv�rv. Inte heller vatten-
fylls vallgraven eller l�ses de  
v�ldiga  portarna  av  fruktan  f�r 
fientliga angrepp.
Men minnet av festerna lever och 
av en uppskattning av konst och 
musik. L�ck� var i det avseendet 
en fantastisk kulturmilj� och har nu 
blivit det p� nytt, med nya f�r-
tecken. S� v�ntar oss nu p� nytt 

en sommarutst�llning och �nnu en 
opera och mycket annat, f�r stora 
och sm�. Arvet fr�n svensk stor-
maktstid blir en inbjudande ram f�r 
tilltal till v�r egen tid. Jag vill tacka 
alla engagerade p� L�ck� slott f�r 
det!
Jag t�nker ocks� p� att andan fr�n 
de glada fester som en g�ng h�lls 
p� L�ck� slott tack vare det fort-
g�ende rustandet av slottet nu f�r 
en ram som b�de �r densamma 
som den en g�ng var - och det 
ligger ett s�rskilt v�rde i det – och 
som ger nya f�ruts�ttningar f�r att 
L�ck� ska forts�tta att represen-
tera ett levande arv. Vi som har 
m�jlighet att delta i v�nf�re-
ningens verksamhet kan uppleva 
ett slags ”L�ck�anda”. Den har 
som bakgrund f�rm�nen att f� 
engagera sig f�r ett av v�rt lands 
fr�msta kulturarv och att f� g�ra 
det under enkla former i god 
gemenskap. Jag ser ocks� det 
som ett uttryck f�r ett levande arv.

Lars-GÄran LÄnnermark

V Å R U T F L Y K T   
�rets v�rutflykt f�r medlemmar blir 
en tur i egen bil p� K�llands� den 
24 maj. Vi samlas kl 10 i Ekebo 
d�r innehavaren Folke Ekesbo tar 
emot och ber�ttar om g�rden, som 
tidigare tillh�rt L�ck�. Flera av hu-
sen bl a manbyggnaden p� g�rden 
�r fr�n 1785 och uppf�rda av An-
ders Brandt som var slottskamrer 
p� L�ck� och hade Ekebo som 
l�nebost�lle. Hela g�rdsmilj�n �r 
byggnadsminnesf�rklarad.  
Vi forts�tter d�rifr�n till restau-
rangen p� L�ck� Golf f�r lunch. 
Golfbanan �r bel�gen p� Trane-
berg, en g�rd som varit i Magnus 
Gabriel De la Gardies �go. Efter 
lunchen avslutar vi med ett bes�k 
p� Lusthusholmen, den plats d�r 

De la Gardie byggde sitt jaktslott 
som senare flyttades till Nya sta-
dens torg och sedermera blev sta-
dens r�dhus. Vandringen, ca 5 
min, fram till l�mningarna �r en 
naturstig och ej handikappv�nlig. 
V�lj l�mpliga skor.
�r v�derleken bra kan de som vill 
avsluta eftermiddagen med en 10 
minuters promenad ner till bergh�l-
larna vid Dalbosj�n och varf�r d� 
inte ta med en fikakorg och sitta 
ner och njuta av naturen.

Kostnad 150 kronor, betalas p� 
plats. Begr�nsat antal deltagare. 
Anm�lan senast den 17 maj till 
Ingrid Johnsson 0510-10173, 
070-2943438 eller 
ingrid.johnsson@kallandso.nu.

www.pwc.se

