
 

 

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. 

 

Vårexkursion och akademisammankomst 
 

Endast för akademiens ledamöter och personal samt särskilt inbjudna 
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Bernadotte 200 år på tronen – och våren är här! 
 

Tid Torsdag 17 maj 2018, kl. 08.30 – ca. 16.30. 

Plats Samling KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. 

Anmälan Senast den 5 maj via denna länk.  

Resan är kostnadsfri, förutom bussresan som kostar 300 kr, betalas med kort 

eller Swish, 123 618 58 70, i samband med anmälan. Antalet bussplatser är begränsat.  

 

Har du inte tillgång till mejl, vänligen kontakta Gun Askerö för anmälan. 

Information Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se , tel 08- 54 54 77 07 

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

 

Släkten Bernadotte har i år suttit 200 år på Sveriges tron. Det firar vi genom att färdas i Karl XIV Johans 

fotspår under akademiens vårutflykt. Vi passar samtidigt på att hälsa våren välkommen genom att besöka 

Ekolsunds slottspark och arboretum.  

 

Den 5 februari 2018 var det 200 år sedan Karl XIV Johan steg upp på den svenska tronen för att bli 

Sveriges konung. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte hade adopterats av svenske kung Karl 

XIII redan år 1810 och blev då kronprins Carl Johan. År 1811 instiftade kronprinsen på franskt manér 

Kongl. Svenska Landtbruks-Academien, som sedermera installerades den 28 januari 1813.  

 

Vi börjar vår exkursion med att besöka Rosersbergs slott, www.rosersbergsslott.se, som Karl XIV Johan 

övertog när han klev upp på tronen 1818. Slottet användes flitigt av kungen och hans hustru Desideria, 

speciellt på sommaren.  

 

Efter en guidad tur på Rosersbergs slott går resan till Ekolsunds slott, www.ekolsundsslott.se, med anor 

från 1300-talet och som blev Gustav III:s favoritresidens under 1700-talet. Efter Gustav III:s tid kom 

slottet i den skotska bankirsläkten Setons ägo. Familjen Seton, och efter dem Carl G. Kempe, anlade 

planteringar och utvecklade slottsparken till ett arboretum. Syftet var att undersöka olika trädslags 

lämplighet för svenskt skogsbruk. Arboretet används idag i utbildningssyfte, men det är även ett populärt 

utflyktsmål. Ekolsunds arboretum är en av de största anläggningarna av sitt slag i Sverige. 

 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=53262
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
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http://www.rosersbergsslott.se/
http://www.ekolsundsslott.se/


 
 

Program 
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Bernadotte 200 år på tronen – och våren är här! 
 
Torsdag 17 maj 2018 
 
 

08.15 Samling KSLA 

 

08.30 

09.00 

Abonnerad buss avgår från KSLA 

Upphämtning Upplands Väsby Station för dem som anmält detta 

 

9.30 Ankomst Rosersbergs slott 

Eva Pettersson hälsar välkommen och kaffe och te serveras 

 

10.00 Rosersbergs slott 

Guidning i regi av Rosersbergs slott 

 

11.10 Avfärd till Ekolsunds slott 

 

12.00 Ärtsoppslunch i Ekolsunds Wärdshus, Tornesalen  

Formell sammankomst under kaffet 

 

13.30 Visning av Ekolsunds arboretum 

Guidning av Nils Lidbaum 

 

15.30 Hemfärd  

Frukt och vatten på bussen 

 

16.30 Ankomst till KSLA  

 

http://www.ksla.se/

