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VÅRUTFLYKT!
Söndag 24 maj. Avfärd mot Skarhults slott kl. 14.

SKARHULTS SLOTT
OCH UTSTÄLLNINGEN “DEN DOLDA KVINNOMAKTEN OCH BARNEN”

Missa inte tillfället att följa med 
Grandiosa Sällskapet till det vack
ra Skarhult och en engagerande 
utställning.
Enligt ägarlängden har slottet 
gått från far till son. Idel herrar. 
Var fanns kvinnorna? I sekler var 
kvinnan omyndig, utesluten från 
universitet, ämbeten och rösträtt. 
Men ofta var det ändå kvinnor 
som i praktiken utövade makten. 
Även i storföretag. Kvinnorna på 
Skarhult – och landet runt – bevi

sar detta. Tillsammans har de 
skapat Sveriges historia.

 
Döden i barnkammaren
Skarhults slottsfruar var mer än 
upptagna chefer. De var samti
digt mammor till 59 barn. Maria 
Kaunitz lämnade bort ett. Stin a 
Piper övergav tre. Beata von 
Königsmarck begravde fyra. Ulrika 
Koskull födde sju. Ebba Brahe 
älskade fjorton. Varje år böjde sig 
10 000 svenska mödrar över en lit

Biljetter köper ni i receptionen 
på Grand, senast den 16 maj.

Priset för utflykten till Skarhult, 
inklu sive grillafton på Grand Ho
tel: 550 kronor för medlemmar.
600 kronor för ännu icke med
lemmar.
Att enbart gå på grillaftonen går 
bra, då kostar det 350 kronor för 
medlemmar och 400 kronor för 
ännu icke medlemmar.

Utfärden till Skarhults slott 
äger rum söndagen den 24 
maj. Start kl. 14 med buss 
från Bangatan, Turistbuss
hållplatsen. 

Visningarna börjar kl. 15.00 
resp. 15.05  och tar c:a 45 
minuter. Återresa till Lund 
till grillaftonen utanför 
Grand, som startar kl. 17.00. 

I kostnaden för utflykten ingår bussresan, inträde på slottet, visning, och efterföljande grillafton med mat och vin. 

I samband med vårutflykten 
ordnar Grand en grillkväll på 
Bantorget. Läs mer på nästa sida >>

en kista och kysste sitt barn farväl. 
Varför såg varannan mor sitt barn 
dö? Varför slog föräldrar sina barn? 
Varför drack flickor öl till frukost?

 »Vi har vänt barnens histo
ria ryggen« säger medverkande 
historieprofessor Dick Harrison 
upprört. Idag körlas ungar till 
40årsåldern.

Men förr tvangs man åldras 
fort. Från fyra fick gossar dräkt, 
flickor snördes upp. Nioåriga 

Läs mer på nästa sida >>

Begränsat antal platser! 

Köp biljett i tid!
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VARSÅGOD: HÄR ÄR DITT MEDLEMSKORT  Klipp ut och vik på mitten, fyll i namn och betaldatum.

Ditt medlemskort ger dig rabatter och för måner på Grand Hotel. 
Visa upp ditt ifyllda medlemskort i entrén eller när du gör en beställning!

… OCH SEDAN BLIR DET GRILLFEST! 
Efter vårutflykten blir det 
grillfest utanför Grand på 
Bantorget på söndagen den 
24 maj. Priset för grillning
en i år är 350 kr (för med
lemmar). Grands gastro
nomiska stjärnor Martin 
Hansen & Robert Nilsson 
grillar och delar med sig av 
grilltips till gästerna med 
start kl 17:00. Begränsat 
antal platser!

På Grillen: Revben från Olingegård, 2 olika 
korvar från Friskatorpet, dagens färska fisk 
Grillad i folie med örter och citron , kycklinglår 
från skånska bönder
Tillbehör: Sallad på skånsk färskpotatis, rädisor 
och dill, matvete med bönor, Skånsk getost och 
rosmarin, spetskålsallad med äpple från Ore
lund, senap och libsticka , sommarsallad med 
melon, tomat och avokado , grillade citroner
Såser: Ramslökpesto, tzatziki på spetskål, Chef 
Hansens Ketchup 
Marinader: Citron och dill glaze, senap och 
chili glaze, ramslök och tomat glaze

I förra Kostcirkeln berättade Simon 
Jäger både om ölets historia och om 
de olika tekniker som används vid 
ölbryggning. 
Simon fick många frågor från 
publiken, bl a dessa:
Hur väcktes ditt intresse för öl?
– Det  började när jag var 18 och 
gjorde en rundtur på Guinness
bryggeriet i Dublin.
Hur många sorter har du provat?
– Sedan dess så har jag hunnit 
prova och bokföra lite drygt 1 000 
olika ölsorter.
Vilken är din favorit och varför?
– Jag har väldigt svårt att välja en 
favorit, men en stark kandidat 
skulle jag nog säga är Brooklyn 
Sorachi Ace.

Simon Jäger 

nor för ännu inte medlemmar. Om man bara vill äta: 350 kronor
resp. 400 kronor. 2 glas per person. I morgon får jag veta sista anmäln
ingsdagen på slottet.

pojkar sändes till militärakademin. 
Systrarna fick sy och koka saft. 
Ibland blev de mamma vid femton.

Mammor med makt berättar
Utställningen skildrar slottsfruar
nas liv i salarna de byggt, verkat 
och dött i. Deras medryckande 
öden – från utmobbad caféservi
tris till excentrisk drottning – 
spelas upp i närbild. Dessa kvin
nor har genom eget mod, kraft 
och ambition avgjort historien. 
Nu blir de levande igen.

Text: Alexandra von Schwerin.

 >> Fortsättning från förra sidan

Succeutställningen “Den dolda kvinnomak-
ten - 500 år på Skarhults slott” (över 30 000 
besökare) fortsätter och har nu utvidgats med 
att berätta om “Barnen på Skarhults slott”.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 
förmåner. Nu kan varje medlem (+ en gäst) åtnjuta följande mot uppvisande 
av giltigt medlemskort.

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr. Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr. Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Söndagslyx på Grand Hotel
Bo på hotell i din egen stad och upplev grandkänslan för en kväll!
Tvårättersmeny i restaurang Gambrinus på söndagskvällen därefter övernattning 
och avslutningsvis avnjuter ni vår härliga frukostbuffé.
Pris 695 kr/person i dubbelrum med prioriterad uppgradering för Grandiosas  
medlemmar. 
Grand Deli
Den 2 Mars har vi premiär på våra härliga gryträtter i Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 
Gryträtter Ord.pris: 95 kr   Grandiosapris: 85 kr

NJUT AV KLASSISK AFTERNOON TEA.  SERVERAS VARJE LÖRDAG MELLAN KL 13.00 – 16.00. 215 KR PER PERSON.

MAJ

15

Student 2015
Grand deli gör det enkelt för dig – låt oss ta 
hand om maten till examensfesten.
Vi lagar maten så att du kan ägna dig åt festen. en härlig buffé 
eller mingelmat med utgångspunkt från säsongens bästa råvaror, 
gärna närproducerat och ekologiskt. Vi på Grand vet hur man 
ställer till med grandios fest! det har vi gjort i mer än 100 år.

Behöver du hyra porslin och personal? 
Inga problem. Vi ordnar även det.

Student 2015
Grand Deli gör det enkelt för dig – låt oss ta hand om maten till 
examensfesten.
Vi lagar maten så du kan ägna dig åt festen. En härlig buffé eller 
mingelmat met utgångspunktfrån säsongens bästa råvaror, gärna 
närproducerat och ekologiskt. Behöver du hyra porslin och per-
sonal? Inga problem. Vi ordnar även det.

MAJ

12

MAJ

31

 12 maj     
 Laga mat med    
 chef Hansen

Välkommen in i vårt kök och 
laga en 4-rätters under guid-
ning av vår kökschef. Vårens 
bästa råvaror är framdukade. 
Vi avnjuter självklart måltiden 
tillsammans. Kl. 17:00 - 23:00. 
Pris 995 kr (dryck tillkommer). 

Från kl 17.00 – 23.00. 995 kr per 
person (dryck tillkommer).    
  

 15 maj. Marmeladkoker  
 skan Yvonne på besök. 

Concoct är ett litet marmel-
adkokeri från Ystad. Deras 
burkar är fyllda med mycket 
kärlek och sinne för finstämda 
smakupplevelser. Välkommen 
att träffa 1:a marmeladkoker-
skan Yvonne i Grand Deli. 

 31 maj     
 Mors dag med guldkant

Se till att fira Mamma ordent-
ligt genom att bjuda henne på 
en specialkomponerad, guld-
kantad trerättersmeny i vår 
stämningsfulla miljö på Grand. 

Från kl 12.00 – 22.00. 395 kr per 
person. Boka bord!

 5 maj. Finfina popcorn   
 med Niroma.
  Grand Deli

Lär känna 12 sorters popcorn 
med unika färger, smaker och 
texturer. GMO fria och helt 
naturliga, utan tillsatser. Poppa i 
gryta eller i mikron - mikropop-
cornen sitter kvar på golven.
     

JUN

5



 i äkta bayersk anda med medverkan av 
oompahoompahorkestern 

Rupert Knödl und seine 
original  GulaschBaronen

Söndag 11 oktober 2015

G R A N D I O S A      S Ä L L S K A P E T
B O X  1 1 3 6 ,  2 2 1  0 4  L U N D   l   G R A N D I O S @ G R A N D I L U N D . S E   l   W W W. G R A N D I O S . N U   l   P L U S G I R O  1 8 3  2 5  7 7 – 9

 Söndagen den 6 september  
 KOSTCIRKEL. 
 Piratensalen. kl 1700 –1800 

Föredragshållare är inte helt klart 
än, utan presenteras senare. Se 
nästa utskick eller annons

 Söndagen den 11 oktober  
 GRANDSÅNG. 
 Stora salen. kl 1700 

 ”Oktoberfest” i äkta bayersk anda 
med medverkan av oompahoom
pahorkestern ”Rupert Knödl und 
seine original  GulaschBaronen”.

  Söndagen den 18 oktober  
  KOSTCIRKEL. 
  Piratensalen. kl 1700 –1800 

Ulf Ellervik, professor i organisk 
kemi vid LTH, föreläser om LIV, 
den svåra konsten att leva - ke-
min bakom liv och död.

 Söndagen den 15 november  
 KOSTCIRKEL. 
 Piratensalen. kl 1700 –1800 

Författaren Sanna Töringe brin
ner för Italien i allmänhet och för 
olivolja i synnerhet. Sanna talar 
om Syditaliens kök och skafferi.

SEP
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ANMÄL 
EPOST
ADRESS!
Om du/ni nyligen skaffat eller 
ändrat epostadress tackar vi (på 
förhand) för att detta anmäls till 
vår räntmästare Christer Smith på 
adress  christer@setton.se

Kommande program

OKT

18

NOV

15

OKT

11 GRANDSÅNG


