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Flera fina utmÄrkelser till LÄckÅ!

Det var en l�ng v�g som ledde fram till Stora Turismpriset 2013. 
F�rst vann Stiftelsen L�ck� Slott Turismpriset f�r L�ck�-
Kinnekullebygden, gick vidare och vann ocks� L�nspriset och 
fick d�rmed chansen att representera V�stra G�taland i den 
nationella t�vlingen ”Stora Turismpriset”.

N�r Stiftelsen f�r kunskapsfr�mjande inom turism, i h�stas till-
k�nnagav att Stiftelsen L�ck� Slott var nominerad till Stora Tur-
ismpriset var gl�djen stor p� slottet. Den 17 oktober reste per-
sonalen till finalen i Stockholm. Hur l�ngt skulle man n� i kon-
kurrens med �vriga tolv duktiga finalister? Det bar hela v�gen! 
Priset �r p� 100 000 kronor och motiveringen l�d:

”�rets vinnare �r ett inspirerande f�red�me som genom l�ngsik-
tigt och medvetet arbete visat p� m�jligheterna att kombinera 
kultur, natur och m�ltider med h�g kvalitet. Utifr�n ett brett sam-
arbete med n�ringsliv och andra akt�rer och med starkt fokus 
p� h�llbarhet och bes�karens helhetsupplevelse, har Stiftelsen 
L�ck� Slott skapat ett starkt bes�ksm�l av b�de nationell och 
internationell rang”.

Vilket duktigt team vi har p� L�ck�!

Sommarens opera blir Giuseppe Verdis 

Falstaff
denna komiska opera i tre akter skrevs av Verdi vid 79 �rs �lder 
och blev hans sista. Handlingen bygger p� Shakespear’s 
Muntra fruarna i Windsor samt Henry IV och h�r till de mest 
popul�ra verken. Dirigent �r L�ck�operans musikaliske ledare 
Simon Phipps, i regi av M�rit Berman och i titelrollen h�r och 
ser vi Lars Arvidson.

PremiÄren blir l�rdagen 
den 12 juli, d�refter ges 
f�rest�llningar  tisdag -
onsdag och fredag -
l�rdag t.o.m 2 augusti. 
Biljetter bokas antingen 
p� lackoslott.se eller tel. 
0510-100 20. 
Skynda att boka!

Cecilia Schelin SeidergÄrd, Annie LÅÅf tillsammans med Magnus LÅnnroth,  Fotograf: Ulf Berglund

100 000 kr  
till LÄckÅ Slott!

340 000 
besÅkare rÅr sig varje Çr i omrÇdet kring 

LÄckÅ slott



MEDLEMSAVGIFTEN 
Det �r nu dags att f�rnya medlemskap-
et f�r 2014.  Anv�nd g�rna det bifo-
gade inbetalningskortet till v�rt bank-
giro 5749-1474. Gl�m inte att skriva 
namn och adress p� inbetalningskor-
tet. Medlemskortet kommer i n�sta 
nyhetsbrev. Betalar du via internet 
anger du namn och adress under ru-
briken ”Meddelande”. Finns inget inbe-
talningskort i brevet s� betyder det att 
avgiften f�r 2014 redan �r betald. 

765
Medlemmar var vi den 31 december. 
En �kning med n�stan 100 personer-
j�mf�rt med f�reg�ende �r. Men vi 
har plats f�r fler v�nner. K�nner du 
n�gon som vill vara med kontakta 
skattm�staren, sekreteraren eller 
ordf�randen s� skickas information till 
den nya medlemmen. V�rvar du tv� 
nya medlemmar f�r du ett presentkort 
som g�ller i slottsbutiken.

H�ng med! 
Snigelfart �r bra ibland men det h�nder 
ocks� att vi f�re alla andra vill tipsa 
L�ck� V�nner om operabiljetter, olika 
evenemang och andra trevligheter som 
med kort varsel kan dyka upp. Har vi 
din mailadress s� kan vi snabbt infor-
mera dig. Vill du vara med i v�rt med-
lemsregister s� maila till H�kan Ridal 
(h.ridal@telia.com). Vi kommer inte att 
anv�nda uppgifterna till annat �n tips 
om L�ck� och v�ra aktiviteter.

Ut och cykla

V�r ordf�rande har tillsammans sekrete-
raren skrivit till Lidk�pings kommun, 
Trafikverket och regionen om cykelleder 
till L�ck�, p� �rsm�tets beg�ran. I skri-
velsen understryks bl a vikten av att cy-
kelleden kommer till stÄnd enligt planen 
till 2015.  

HjulÅngarfÄrden och Forsviks 
Bruk 21/9
N�stan 40 av L�ck� v�nners medlem-
mar f�ljde, i fantastiskt sommarv�der, 
med hjul�ngaren Eric Nordevall II p� en 
intressant och l�rorik tur. B�ten �r en 
replik av Eric Nordevall som 1856 gick 
under p� V�ttern och  �nnu ligger v�l 
bevarad p� 45 meters djup. 
Brukssamh�llet Forsvik med en ovanlig, 
rik historia har omv�xlande �gts av 
kungligheter, kloster och brukspatroner. 
Under mer �n 600 �r har mj�l, smi-
desj�rn, virke och en stor m�ngd bruks-
f�rem�l framst�llts i p� platsen.

300 000 
kr till Victoriahuset—s� mycket 
pengar har L�ck� V�nner bidragit 
med under tre �r.

15
rogivande dubbelrum med sk�na s�ngar 
dusch, wc, wi-fi finns p� andra v�ningen 
p� naturum - Victoriahuset. Konferens-
rummet L�ck� ”V�nners rum” �r utrustat 
med alla tekniska moderniteter.  
Boka p� 0510-48 46 60.

Vad gÇr ni pÅ slottet pÅ vintern? 
Fr�gan kommer ofta och �r inte illa 
menad. Svaret �r att, kanske ov�ntat, 
dagarna �r ofta mer fyllda �n till och 
med under h�gsommaren. Dock inte 
med tillresta g�ster. 
I naturum V�nersk�rg�den  - Victoria-
huset slipas just nu de vackra tr�golven 
och f�r en vacker glans med hj�lp av 
tre lager vax. N�dv�ndigt, efter den 
enorma bes�ksstr�m som v�lkomna-
des direkt efter Kronprinsessparets 
invigning av huset den 2:a maj och h�ll 
i sig �nda fram till den 22:a december 
d� vi st�ngde f�r premi�r�ret. Redan 
1:a mars 2014 �ppnar vi �ter, vilket 
inneb�r att s�songen f�r bes�kare till 
L�ck� numer �r betydligt l�ngre �n 
tidigare. Kanslibyggnaden – v�stra 
flygeln - f�r ocks� en v�lbeh�vlig reno-
vering. F�nstren p� andra v�ning �r 
utplockade, jag har tappat min utsikt 
�ver Stallviken och slottsvallen till f�r-
m�n f�r tjock, vit plast. Det utg�r f�r 
mig inget problem, utan p�minner sna-
rare om att �ven dessa byggnader, 
uppf�rda 1806 beh�ver restaurering. 
Jag har dock noterat att det �r n�got 
sv�rare att skriva med fingervantar p�, 
vilket �r n�dv�ndigt d� termometern p� 
kontoret just nu pekar p� + 11 grader…
Det �r tur att den lilla �vervintrande 
personalstaben �r av ”gott virke” och 
faktiskt aldrig klagar – �ver n�nting.
Bit f�r bit faller nu aktiviteter och utst�ll-
ningar inom kultur- och naturomr�det 
p� plats inf�r v�r, sommar och h�st. 
Dessa kommer att presenteras i en 
programfolder som faktiskt blir mer och 
mer fyllig f�r varje �r. Det fina samar-
betet med f�reningslivet �r n�got som 
bidrar till mycket gl�dje och att v�nf�r-
eningen �terigen �kar skaran av med-
lemmar k�nns helt fantastiskt. Engage-
rad ordf�rande, styrelse och inte minst 
medlemmar m�ste vara en stor del av 
f�rklaringen.                                                 
�r 1508 gavs  i Tyskland ut en bok som 
gjorde anspr�k p� att kunna f�ruts�ga 
framtida f�rh�llanden. Den svenska 
versionen av ”Bondepraktikan” kom ut 
1662 och n�r det g�ller �rets f�rsta 
m�nad st�r skrivet, ”Om januarik�lden 
mildras, kommer sn�, men faller dagg 
eller dimma, kommer t�. �ro m�nadens 
b�rjan och slut vackra, kan man hop-
pas p� ett gott �r”.

God forts�ttning — k�ra L�ck�v�nner!

Magnus LÄnnroth



Det �r strax f�re jul. De nya lyk-
torna utmed v�gen fr�n parkeringen 
leder fram till Naturum d�r granen 
st�r t�nd, brasan sprakar och det 
lyser hemtrevligt fr�n f�nstren. Som 
en h�gring sv�var det belysta slottet 
i det svarta m�rkret. Det �r dags f�r 
”Julkalas p� L�ck�”. Tanken bakom  

�r en upplevelse f�r alla sinnen. 
Det �r Katrin Ljungblom och Stefan 

S�derholm som, med gedigna kun-
skaper i �mnet, sedan 2009 driver 
restaurangr�relsen p� L�ck� slott. 
Samarbetet dem emellan b�rjade 
under deras tre�riga studier p� Gryt-
hyttans Restaurangakademi, d� i 
Carl Jan Granqvists regi. Efter studi-
erna blev det n�gra �r i Norrland. 
Stefan h�rstammar fr�n Seskar� 
utanf�r Haparanda. Sm�ningom ville 
Katrin, som �r inf�dd lidk�pingsbo, 
s�derut igen och blev ansvarig f�r 
caf�verksamheten p� R�rstrands 
Museum i Lidk�ping. 

P� den tiden fanns ingen riktig av-
s�ttning f�r gr�nsakerna fr�n slotts-
tr�dg�rden och Simon Irvine fick 
id�n att anv�nda dem i restaurang-
verksamheten. S� f�ddes samar-
betet som sedan utvecklats till da-
gens koncept med f�rska gr�nsaker 
direkt fr�n tr�dg�rden. 

Nya restaurang Hvita Hjorten lockar gÄster Çret om till LÄckÅ
varierat k�k tillagat med st�rsta 
omsorg och de b�sta r�varor som 
finns i n�romr�det" vid en cere-
moni i Riddarhuset. F�rra �ret no-
minerades ”Hvita Hjorten” till �rets 
mest h�llbara krog och er�vrade 
silverplatsen. Dessutom fick Stefan 
ett stipendium p� 10 000 kr fr�n 
Familjen �ke Johanssons stiftelse 
och Katrin ett lika stort f�r sitt m�l-
tidsentrepren�rskap.

F�rra �ret innebar en stor f�r�nd-
ring i verksamheten d� naturum 
V�nersk�rg�rden - Victoriahuset 
stod klart. Redan f�re invigningen 
av Kronprinsessparet den 2 maj, 
dit alla L�ck� V�nner var inbjudna, 
var efterfr�gan p� konferenser och 
middagar stor och sedan dess har 
det rullat p�. Sommaren med runt 
drygt 1 000 personer per dag f�lj-
des av en aktiv h�st med sp�k-
vandringar, jull�ngtan och julkalas.

V�nlighet, �dmjukhet och om-
tanke �r inget man l�r sig, utan det 
finns naturligt i stort m�tt hos Kat-
rin och Stefan. 

Fler fantastiska upplevelser p� 
L�ck� v�ntar under �ret och en del 
presenteras i n�sta nummer av 
Medlemsbladet. 

- En viktig del av v�rt engage-
mang och arbete �r att ge bes�kare 
en smak av platsen L�ck�. D�r �r 
v�rt samarbete med tr�dg�rden 
ov�rderlig, s�ger Stefan och  Katrin. 

Alla r�varor �r lokala och ekolo-
giska och tillagas p� ett hantverks-
m�ssigt, k�rleksfullt s�tt. Tommy 
Larsson, en av kockarna p� Hvita 

Hjorten �r tillika j�gare och 
medlem i jaktlaget som st�r f�r 
k�ttet till de hemlagade korvar-
na, det varmr�kta k�ttet med 
flera av l�ckerheterna som ser-
veras efter s�song liksom gr�n-
sakerna.
2009 s�kte L�ck�stiftelsen efter 
nya arrendatorer till Fataburen 
och Stallet. Stefan och Katrin 
fick kontraktet. I och med Victo-
riahusets tillkomst s� p�g�r 
s�songen numer hela �ret om. 
P� restaurangverksamhetens 
l�nelista st�r lite fler �n 40 per-
soner un-

der sommaren. 
Ambitionen 

har hela tiden 
varit att s�tta 
L�ck� p� kar-
tan n�r det g�l-
ler mat. Paret 
arbetar aktivt 
med sin aff�rs-
id� och sin vis-
ion och resulta-
tet har inte l�tit 
v�nta p� sig. 
Redan 2010 
kom man med i 
”The White Guide”, en viktig restau-
rangguide som utv�rderar den 
svenska restaurangscenen och �ret 
d�rp� fick man h�gsta betyg i 
V�stra G�taland, fr�nsett G�teborg. 
2012 er�vrade paret Ljungblom/ 
S�derholm Gastronomiska Akade-
miens Diplom f�r "en helhetsupple-
velse i de atmosf�rrika lokalerna, ett 

Katrin Ljungblom tillsammans med stiftelsens ordfÅrande 
GÅte Bernhardsson i slottstrÇdgÄrden

Stefan SÄderholm  lÅgger till lÄjrom pÇ plankan
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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.
 Specialpris till opera och musik. 
 50% rabatt p� boken Greve Magnus K�k   
och Hush�ll p� L�ck�. 
 20 % rabatt p� alla varor i slottsbutiken. 
 Medlemsaktiviteter v�r och h�st.
 50 % rabatt p� entr�n till Gunnebo Slott 
 50 % rabatt p� entr�n till N��s Slott.
 F�r f�retag 10 fribiljetter till Slottet.
 F�r f�retag specialvisningar med mera. 

22 – 23 augusti i �r h�gtidligh�l-
ler Skara stift sin tusen�riga 
historia. Vad har vi kronologiskt 
att h�nga upp �ret 1014 p�? Jo, 
tv� k�llor samverkar f�r att ge 
oss en n�gorlunda exakt uppfatt-
ning.
En samtida kr�nika, samman-
st�lld av Thietmar av Merseburg 
under �ren 1012-1018 uppger att 
en biskop Thurgot tj�nstgjorde 
som assistent n�r �rkebiskop 
Gero av Magdeburg vigde Unvan 
f�r Hamburg-Bremens �rkestift �r 
1013. Och den ber�mde Adam 
av Bremen skriver p� 1070-talet i 
sin historia om Hamburgstiftet 
och dess biskopar: ”G�tarnas 
f�rste biskop var Thurgot”, och i 
en marginalanteckning f�rtydli-
gas uppgiften: ”Ehuru danska 
och engelska biskopar predikade 
i Sverige f�re dessa, blev Thur-
got vigd speciellt f�r G�taland, 
med s�te i Skara”. 
Vi kan inte med best�mdhet s�ga 
att biskop Thurgot tog sig an sin 
nya biskopsuppgift redan 1014, 
men vignings�ret 1013 f�r �rke-
biskop Unvan �r det som ligger 
till grund f�r det antagandet. Det 
�r utifr�n denna datering som vi 
nu h�gtidligh�ller de 1000 �ren.
Om Thurgot var den f�rste skara-
biskopen s� �r Brynolf Algotsson 
(biskop 1278-1317) den mest 
ber�mde. Hans g�rning �r m�rk-
lig. Han inte bara inr�ttade 
”Skara nation” i Paris f�r skara-
dj�knarna och l�t omvandla Ska-
ras romanska domkyrka till en 
gotisk katedral. Han anses ocks� 
vara Sveriges f�rsta betydande 
poet genom sina officier, bland 
andra det om S:ta Helena av 
Sk�vde.

Brynolf var ocks� en betydande 
byggherre n�r det g�llde profana 
anl�ggningar, som L�ck� biskops-
borg. Han var inte den f�rste som 
ins�g v�rdet av L�ck�s strategiska 
l�ge, men enligt traditionen var 
Brynolf den som fr�n 1298 l�t 
bygga vidare p� L�ck� och g�ra 
den till en biskopsborg. Historikern 
Johannes Messenius (1579-1636) 
�r den f�rste som ger oss den tids-
uppgiften. 
L�ck�borgen l�g ju utomordentligt 
v�l placerad, centralt i skarastiftet 
och med V�nern som kommuni-
kationsled. L�ck� blev d�rf�r ett av 
flera viktiga hemvist f�r biskop 
Brynolf. Det framg�r till exempel 
av att av hans bevarade brev har 
fem utf�rdats p� L�ck�. Bara i 
Skara har fler undertecknats, nio 
stycken.
I sin uppsats ”Brynolfs boningar” i 
boken ”Biskopen och t�rntaggen”, 
utgiven av Stiftshistoriska s�ll-
skapet i Skara 2004, ger oss Rag-
nar Sigsj� en ing�ende redog�-
relse f�r L�ck�borgens �ldsta 
historia. Han beskriver L�ck� som 
en av Nordens st�rsta biskopsbor-
gar och redog�r f�r de f�rh�llande-
vis begr�nsade arkeologiska 
unders�kningar som gjorts av bor-
gen. Han utg�r d� delvis fr�n en 
av dess allra �ldsta delar, ringmu-
ren, och skissar hur delar av bor-
gen anslutit till den, utifr�n de l�m-
ningar som idag trots den l�nga 
byggnadshistorien kunnat under-
s�kas och delvis finns att besk�da.

Dags f�r �nnu en guidad tur i den 
medeltida biskopsborgen?

Lars-GÄran LÄnnermark

ORDFÉRANDEN HAR ORDET

LÄckÅ biskopsborg har sin plats i 
Skara stifts tusenÇriga historia.

www.lackoslott.se

