
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Konst, kor och kärlek på Wanås slott 
 

Tid Torsdag 9 november, kl 12.30–13.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se, tel 08-54 54 77 17 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelserna Per Palmgrens fond och Carl Fredrik von Horns fond. 

 

 

 

Tidigare i år utkom boken Konst, kor och kärlek på Wanås slott i vilken Carl-Gustaf och Marika 

Wachtmeister berättar om hur de, unga, välutbildade och med tre barn, flyttade till Wanås och 

fick ansvar för ett sovande medeltida slott och ett gods skött enligt föråldrade principer. De kom 

att under 30 år ägna sig åt Kor och Konst.  

 

De förändringar som de genomförde ledde till både glädje och maktkamp inom familjen. I 

framgång och motgång skildras utvecklingen från ett förlegat arrendejordbruk till högtekno-

logisk stordrift. CG Wachtmeister byggde upp en modern mjölkproduktion på det 

miljöcertifierade godset och såg tidigt potentialen för sunda och ekoodlade livsmedel.  

 

Parallellt under denna tid utvecklade Marika Wachtmeister Wanås till en internationellt välkänd 

institution för samtida konst där Wanås, dess natur, landskap, sociala organisation och produktion 

också gavs ett konstnärligt uttryck. Wanås Park och Konsthall besöks av 75 000 personer per år 

och idag erbjuds även hotell och restaurang. 

 

Välkommen till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek torsdagen den 9 november! 

Då berättar CG Wachtmeister om arbetet med att utveckla Wanås, ett lantbruk som både skiljer 

sig från och liknar andra lantbruk i Sverige. 
 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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