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BESÖKSMÅLET ”LITTORINS 
FÅGLAR” VID BJERTORP SLOTT
”Littorins fåglar” är ett unikt besöksmål som består av 
flera delar med många inblandade parter. Utställnings-
delen och programverksamheten drivs av stiftelsen ”Den 
littorinska fågelsamlingen”, medan konferensverksam-
heten och serveringen sköts av Bjertorp Slott. Vi har 
också stöd från Vara kommun och Västra Götalandsre-
gionen, samtidigt som vi samarbetar med många fler 
såväl privata som offentliga aktörer. För mer information 
om vår verksamhet och våra samarbetspartners, se: 
www.littorinsfaglar.se. 

Kontakta oss gärna:
littorinsfaglar@bjertorp.se
0512 – 12 34 56

Följ oss också gärna på Facebook

Så hittar du till oss:
”Littorins fåglar” ligger vid Bjertorp Slott, mellan Vara och 
Skara i Västergötland. Det är lätt att hitta hit med tydlig 
skyltning ca 10 km norr om Vara på E20.

Adress:
Littorins fåglar, Fyrunga, 535 91 Kvänum
GPS Koordinater: N 58° 15,869° E 13° 6,793°

Vilken premiärsäsong vi hade 2020–21! Tack 
alla ni som besökte ”Littorins fåglar” och gjor-
de det gamla spannmålsmagasinet till förra 
årets stora ”snackis” inom den västsvenska 
besöksnäringen. Vi anade väl redan vid invig-
ningen den 6 juni att något stort var på gång, 
men att det skulle bli en sådan succé under 
hela säsongen var bara något vi hade vågat 
drömma om. Tack också för alla fina omdö-
men på vår hemsida och annan både muntlig 
och skriftlig respons. Allt detta har gett oss luft 
under vingarna och gjort det så mycket enk-
lare att arbeta vidare med en andra säsong. 
Samtidigt känner vi att det ställer nya krav på 
oss. För vi vill ju fortsätta att utvecklas, stiga 
ännu högre upp i skyn och försöka överträffa 
både våra egna och era förväntningar. Vi är i 
alla fall stolta över att kunna presentera en 
hel del spännande nyheter under säsongen 
2021–22.

Vi följer upp förra årets omtyckta och välbesök-
ta Lars Lerin-utställning genom att presentera 
ett världsnamn inom naturfotografiets ädla 
konstart: Brutus Östling. Östlings närgångna, 
respektfulla och inte sällan humoristiska fågel-
porträtt hoppas vi ska få er att häpna lika myck-
et som vi har gjort när vi har stiftat bekantskap 
med hans fotografier.

Barnens favorit, den spektakulära fågelutställ-
ningen på magasinets tredje våning, där gamla 
hederliga dioramor varvas med modern teknik, 
finns naturligtvis kvar sedan förra året. Vi har 
dessutom kompletterat den med ytterligare 
några överraskningsmoment – vilka säger vi 
inte…

Och när jag ändå är inne på barnen, vad roligt 
det har varit med alla besök från skolklasser 
under året som har gått. Detta är en målgrupp 
som vi värnar extra mycket om. Det är ju barnen 
som ska ta över vår planet en förhoppningsvis 
vacker dag och då är det extra skoj att se hur 

intresset för natur- och miljöfrågor frodas hos 
våra yngre besökare. Vi har därför utvecklat 
våra skolprogram till denna säsong.

Vi är också måna om att locka hela familjen till 
vårt mysiga magasin. Därför satsar vi i år på en 
familjeföreställning, som spelas i den vackra 
konferens- och teaterlokalen på andra våning-
en. Föreställningen heter ”Nils Holgerssons 
underbara fågelresa genom Sverige” och är ett 
samarbete med Regionteater väst och Skara 
skolscen. I denna musikteaterpjäs får hela fa-
miljen följa med på en hissnande resa genom 
Sverige och samtidigt lära sig en hel del om vårt 
lands natur, kultur, historia och – inte minst – 
fåglar.

Utöver detta kan vi erbjuda en mängd intressan-
ta föredrag, musikaftnar och naturvandringar, 
för att inte glömma våra populära matmarkna-
der i anslutning till serveringen på bottenplan. 
I år introducerar vi en särskild halloween-
marknad, då det också bjuds på gastkramande 
spökhistorier hämtade från slottet alldeles här 
bredvid.

Så varmt välkomna ut till oss för att umgås, äta 
och dricka gott och inte minst för att få både 
starka upplevelser och ny kunskap. Oavsett om 
ni kommer som konferensgäster, skolklasser 
eller privata gäster lovar vi att ta hand om er 
på bästa tänkbara sätt. Vi kan knappt bärga oss. 
För nu flyger vi vidare!

Katarina Vogel
Verksamhetschef
”Littorins fåglar”

NU LYFTER VI PÅ NYTT!



”LITTORINS FÅGLAR” – EN UPPLEVELSE PÅ FEM PLAN

SERVERING, MARKNADER OCH TEMPORÄR UTSTÄLLNING

Här kan du slå dig ner och äta en bit mat, ta en fika eller bara 
koppla av med en kall öl eller ett glas vin. Är det fint väder 
rekommenderar vi uteserveringen. Vi sätter alltid det närpro-
ducerade i första rummet, inte minst under våra återkomman-
de matmarknader. Passa också på att njuta av vår temporära 
utställning, som i år är en fantastisk fotoupplevelse signerad 
Brutus Östling.

KONFERENS OCH UTSTÄLLNING

Längst upp i vårt magasin finner du ett antal mindre konferens-
rum. Men inte heller dessa rum är av det traditionella slaget. 
Varje rum är nämligen tematiserat utifrån någon känd upp-
täcktsresande, som i sin tur har en koppling till den littorinska 
fågelsamlingen. Härifrån har du också en vacker utsikt över 
kulturlandskapet och med hjälp av våra upptäcktsresande kan 
du alltså ta dig ännu längre – åtminstone i fantasin.

UTOMHUSMILJÖN

Vårt femte plan består av den vackra utomhusmiljön kring ma-
gasinet och Bjertorp Slott. Vi anordnar guidade turer till slottet 
och den gamla museibyggnaden vid golfbanan samt längre 
naturvandringar. Eller så ger du dig ut på egen hand. Med hjälp 
av specialframtagna kartor och appar kan du själv berika din 
vandring med både fågelsång och ny kunskap om alltifrån ju-
gendslott till ekologisk odling.

PLAN I

PLAN II

PLAN III

PLAN IV

PLAN V

PAKET: FRÅN VÄSTERHAVET TILL LANDET 
MELLAN VÄNERN OCH VÄTTERN

Vi kan erbjuda paketlösningar för den som är 
intresserad av fler kultur- och naturupplevelser 
i Västsverige. Vi har fem sådana paket, där vi har 
skräddarsytt heldagsutflykter till Västerhavet, 
Vänern, Platåbergen, Hornborgasjön samt 
Vättern.

KONFERENS, UTSTÄLLNING OCH UPPTRÄDANDEN

På andra våningen driver vi konferensverksamhet. Men det här 
är ingen vanlig konferenslokal. Här kan du i pauserna ta del av 
en rad spännande historier om släkten Littorin, Bjertorp Slott 
och den fantastiska littorinska fågelsamlingen. Då lokalen inte 
är bokad är den öppen för alla gäster och det är också här som 
du bjuds på alltifrån finstämda visaftnar och intressanta föreläs-
ningar, till fartfyllda musik- och teaterstycken.

UPPLEVELSEUTSTÄLLNING

Låt dig förtrollas av den makalösa fågelutställningen på tredje 
våningen. Här får du stifta bekantskap med våra nordiska fåglar 
i deras rätta miljöer. Detta är en utställning för alla sinnen och 
vi vågar lova att det är en upplevelse som du aldrig tidigare har 
varit med om. Vi är stolta över att kunna presentera en unik 
samling på närmare 700 fåglar i vårt magasin och merparten av 
dessa fåglar finner du på tredje våningen.



SERVERINGEN – HÄR SMAKAR ALLT FÅGEL
Vi befinner oss mitt i en gammal jordbruksbygd. Det tycker vi bör märkas när 
vi serverar våra gäster mat och dryck. Vi tycker helt enkelt att vi har de bästa 
råvarorna runt knuten. I vår servering kan du njuta av både lättare rätter och 
hela menyer av vällagad husmanskost med det där lilla extra. Naturligtvis kan 
du också ta en enkel fika, men är du lite extra sugen kan vi rekommendera vår 
kakbuffé där det serveras sju sorters kakor – minst… Vi får alla våra bakverk 
direkt från det klassiska Conditori Nordpolen i Vara, med anor från 1903. Vi 
skulle också vilja slå ett extra slag för ostbrickan från Sivans Osthandel och de 
karismatiska ölsorterna från Qvänum Mat & Malt.

Om du vill vara säker på en plats runt våra omtyckta matbord eller du vill kom-
ma med ett större sällskap, rekommenderar vi att du går in på vår hemsida 
och bokar bord: www.littorinsfaglar/servering.se. På hemsidan kan du också 
boka våra populära öl- och vinprovningar.

Hjärtligt välkomna och smaklig måltid!

Våra matmarknader – fester för allas smaklökar

I vår traditionella jordbruksbygd har marknader all-
tid varit självklara högtider. En del marknader, som 
till exempel den i Nossebro, har blivit kända över 
hela landet, medan andra har varit mer lokala före-
teelser. Vi vill gärna värna om denna fina tradition 
och under säsongen 2021–22 arrangerar vi därför 
fem stora marknader, eller fester som vi också gärna 
kallar dessa högtider för mat och dryck. Vi vågar 
nämligen lova att detta blir fester för allas smaklökar.

Midsommarfest 24/6 – 27/6

Skördefest 29/9 – 3/10

Halloweenmarknad 29/10 – 5/11

Julmarknad 28/11 – 19/12

Påskmarknad 14/4 – 18/4

FÅ G E L P E R S P E K T I V

6/6 2021 – 18/4 2022
Brutus Östling har på senare år blivit 

en av våra allra främsta fotografer – en 
naturfotograf i världsklass! Han har rest 

jorden runt ett antal varv för att fånga sitt 
favoritmotiv: fåglar. Och oavsett om det 

handlar om gamar i Indien eller pingviner 
på Sydpolen utför han sitt arbete med en im-

ponerande noggrannhet och konstnärlig finess. I 
utställningen ”Fågelperspektiv” möter du fåglar från 

jordens alla hörn på ett sätt som du aldrig tidigare har 
gjort. Utställningen invigs av fotografen själv samma 

dag som ”Littorins fåglar” har säsongspremiär.

Invigning den 6/6 kl. 13.00



NORDENS FÅGLAR – EN UPPLEVELSEUTSTÄLLNING FÖR ALLA SINNEN
Flygsimulator
Flyg med våra flyttfåglar, mata 
dina ungar i holken, jaga som 
en sparvhök eller bli jagad 
som en sparv…

Dokumentärfilmer
Kom nära våra fåglar i deras rätta miljö.
Nyhet! ”Får jag lov? Trandansen vid 
Hornborgasjön”

Sångfåglar
Lyssna och lär dig fåglarnas läten 
och sång.

Tyst vår
Lär dig om hoten mot våra 
fåglar och bli en fågelfadder!

Fåglarnas natur
Vandra mellan våra miljöer och 
lär dig allt som är värt att veta 
om våra nordiska fåglar.

Flyttfåglar
Se var våra kosmopolitiska 
vänner håller till om vintern.



HOS OSS BLIR KONFERENSEN ETT SPÄNNANDE ÄVENTYR!
Vill du hitta inspiration och kreativa lösningar för ditt företag eller din organisation? Varför inte 
lägga nästa konferens hos oss på ”Littorins fåglar”. Här är vi vana att flyga högt och tänka fritt. Vi 
kan erbjuda dig och ditt företag eller organisation den idealiska konferensmiljön, med lugn och ro 
för reflektion, kreativa lokaler för diskussion samt spännande och lärorika aktiviteter, bra boende 
och god mat för ett givande umgänge. Ni kan välja alltifrån en halvdagskonferens till flera dagar på 
raken och vi lovar att vi ska skräddarsy er konferens efter just era behov. Vår konferensverksamhet 
drivs av Bjertorp Slott och precis som på slottet placerar de alltid sina kunder i första rummet.

För mer information och bokning, se www.littorinsfaglar/konferens.se.

GE DINA ELEVER VINGAR!
Vi tror på det upplevelsebaserade lärandet. Vår ut-
ställning ”Nordens fåglar” bygger därför på många 
olika slags upplevelser. Samtidigt är vi måna om 
att kunna erbjuda fördjupningar åt barn och unga i 
olika åldrar. Därför har vi tillsammans med duktiga 
pedagoger och ämnesexperter tagit fram olika 
skolprogram utifrån grundskolans och gymnasiets 
olika läroplaner. De skolämnen som berörs i dessa 
skolprogram är i första hand estetiska ämnen (bild, 
musik, slöjd), biologi, ekologi och miljökunskap 
samt historia. Till varje skolprogram finns också 
en utförlig lärarhandledning. Och det bästa med 
kråksången (!) är att vi genom ett samarbete med 
Västtrafik kan erbjuda alla elever i Västra Götaland 
gratis resor till Vara eller Skara. Väl där hämtar vi er 
i vår egen skolbuss.

För mer information och för att ladda ner både 
skolprogram och lärarhandledningar, besök vår 
hemsida: www.littorinsfaglar/skolprogram.se.

FRÅN GAMNACKAR I INDIEN TILL MILJÖENGAGEMANG 
I VARA OCH VÄRLDEN

Vi är mycket stolta över att kunna presentera ett minst sagt spännande program för säsongen 
2021–22. Precis som under premiärsäsongen bjuder vi på alltifrån intressanta föredrag till 
livfulla barnkonserter. 
Här följer ett axplock ur programmet:

6/6 kl. 15 — ”Jag tar inga genvägar, men 
gärna fågelvägen”

Brutus Östling samtalar med Fredrik Lind-
ström om den svåra och tålamodsprövande 
konsten att fotografera fåglar.
I samarbete med Sveriges Naturskyddsförening.

25/6 – 15/8 — ”Nils Holgerssons underbara 
fågelresa genom Sverige”

Med premiär på midsommarafton och 
sedan under hela sommaren bjuder vi på en 
hissnande musik- och teaterupplevelse för hela 
familjen. Föreställningen, som är omkring en 
timme lång, spelas tisdag – söndag kl. 14 & 18.
I samarbete med Regionteater väst och Skara 
skolscen.

7/8 kl. 18 — ”Glad såsom fågeln i morgon-
stunden…”

Musikprofessorn och pianisten Olle Edström 
kåserar och spelar utifrån temat ”fåglar i 
musiken”. Till sin hjälp har han musikforskaren 
och sångerskan Marita Rhedin.
I samarbete med Göteborgs universitet och 
Folkuniversitetet.

2/10 kl. 13 — ”Ä dä ente gött kan dä lika 
gärna kvetta”

Under vår Skördefest samtalar Sivan från 
Sivans Ost med Tomas Tengby om alltifrån ost 
till vikten av att njuta här i livet.
I samarbete med Lantbrukarnas riksförbund 
och Agroväst.

29/10 – 5/11 — ”Blodet droppar…”

Varje kväll kl. 20 under vår Halloweenmark-
nad bjuder vi in duktiga berättare som drar 
spökhistorier så att nackhåren reser sig. 
Flera av historierna utspelar sig på Bjertorp 
Slott. För alla åldrar – om du vågar…  
I samarbete med Berättarnät Väst.

28/11 kl. 14  — ”Vad är den värd?”

Knut Knutsson från det populära TV-pro-
grammet Antikrundan har valt ut några 
favoritföremål från Bjertorp Slott som han 
kåserar kring.
I samarbete med Sveriges Television.

27/3 kl. 13 — ”Nördar är vi allihopa”

Göran Nilson, biolog vid Göteborgs 
Naturhistoriska museum, berättar om den 
littorinska fågelsamlingen. I anslutning 
till föredraget anordnas en ”nördmässa”. 
Dagen till ära bjuds det också på våfflor.
I samarbete med Västarvet.

14/4 – 18/4  — ”En vår full av fågelsång”

Med anledning av att boken Tyst vår (1962) 
av den amerikanska biologen Rachel 
Carson fyller 60 år bjuder vi på en ljudlig 
miljökonferens för stora som små under 
säsongens Påskmarknad. Det blir före-
drag, sång, musik och dans, utställningar, 
workshops m.m. under fem dagar.
I samarbete med Vara kommun, Vara Kon-
serthus samt Sveriges Naturskyddsförening.

För hela programmet, gå in på vår hemsida: 
www.littorinsfaglar/program.se.



Detta är en fiktiv turistbroschyr för det 
tänkta besöksmålet ”Littorins fåglar”. Den 
visionära broschyren är en del av en förstu-
die kring ett sådant besöksmål. Utgångs-
punkten för denna förstudie, som har ini-
tierats av Vara kommun, är den littorinska 
fågelsamlingen, vilken ingalunda är fiktiv 
utan i dagsläget finns i kommunens ägo. 
De medverkande som nämns i broschyren 
är ej tillfrågade och i något fall existerar 
inte ens personen ifråga. Av detta följer 
att de inte heller är ansvariga för vad som 
formuleras i broschyren.

Förstudien, liksom denna broschyr, är 
delfinansierad av Sparbanksstiftelsen 
Skaraborg.

För mer information kring projektet, kontakta:
Gunlög Thorstensson, kulturstrateg
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA)
Vara kommun
0512-317 12
gunlog.thorstensson@vara.se

PRODUCERAT AV WWW.KISTONE.SE


