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TRÄDGÅRDSTIPS

LILLA SLOTTSTRÄDGÅRDEN
på Läckö slott
m du gillar odling så titta in på Lilla Slottsträdgården vid Läckö Slott nästa gång du har vägarna förbi
Lidköpingstrakten. Förutom odlingar som är som konstverk så är utsikten över Vänern fantastisk och
den historiska miljön ger en underbar inramning. Slottsträdgården är byggd i etage och omges av
höga vita stenmurar. Varje år gör trädgårdsmästaren Simon Irvine och hans medarbetare en ny spännande
komposition med unik design i den fina utställningsträdgården. Trädgården ligger i zon tre och odlingen
bedrivs ekologiskt och består framförallt av grönsaker och ettåriga växter.
SIMON IRVINE

Simon kommer från England och flyttade till Sverige
efter att han träffat sin svenska fru Marika som också
är trädgårdsmästare. I mer än två decennier har Simon
lagt ned själ och hjärta för att göra slottsträdgården till
den resurs för slottet som den en gång var. Simon ritar
också många trädgårdar och är inblandad i en mängd
olika projekt, många av dem i historiska miljöer. Simons
nästa projekt är Varnhems kloster från 1100-talet som
vi känner igen från Arn-filmerna. Klostret var ett viktigt
maktcenter och Sveriges största munkkloster på medeltiden. Västsvenska Turistrådet står bakom uppdraget
som bland annat innebär att rekonstruera en sjö, exponera en kyrkoruin från 800-talet och att göra en
medeltida klosterträdgård.

jag och yngsta dottern Felicia på att äta där. Det var
fantastiskt gott, vällagat och inte minst estetiskt tilltalande. Och det kan tilläggas – smakar det så kostar det.
Citat ur en recension av Hvita Hjorten i White Guide 2014:
”… krogens särskilda förhållande till slottsträdgården och
dess trädgårdsmästare: Simon Irvine håller nyckeln till
krogens framgång. Han släpper inte grönsakerna för
tidigt och han svärmar för salladens olika faser.”

RESTAURANG HVITA HJORTEN

Under 1660 –1670-talen lät Magnus Gabriel De la Gardie
bygga krogen Hwita Hjorten (Hvita Hjorten). Krogen,
beskriven i 1685 års inventarium, var belägen cirka 800
meter söder om slottet och namnet Hvita Hjorten tros
eventuellt komma från en av de båtar Magnus Gabriel
hade vid Läckö.
De grönsaker, kryddor och ätbara blommor som odlas
i Lilla Slottsträdgården går direkt till restaurang Hvita
Hjorten. Restauragnen finns sedan flera år tillbaka med i
White Guide och förutom från slottsträdgården så hämtar
restaurangen sina råvaror från lokala bönder, fiskare
och jägare. Vid vårt besök förra sommaren passade

KURIOSA

HITTA HIT

Läckö Slott har ett medeltida ursprung. Redan 1298
lade Skarabiskopen Brynolf Algotsson grunden till den
borg som är ursprunget till dagens slott. På 1600-talet
gjorde Greve Magnus Gabriel De la Gardie stora upprustnings- och nybyggnadsarbeten av slottet och det
är framförallt han som gett Läckö Slott det utseende
det har idag.

Adress: Läckö Slott, 531 99 Lidköping
Hemsida: www.lackoslott.se
Vägbeskrivning: Kör mot Lidköping, därifrån finns
det skyltar till Läckö slott. Lilla slottsträdgården ligger
i direkt anslutning till slottet.

