
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) vårexkursion går i år till Julita Gård, Nordiska museets herrgårds- 
miljö i hjärtat av Sörmland vid sjön Öljaren, 25 km utanför Katrineholm. Gården visar hur ett storgods fungerade 
i början av 1900-talet. Godset donerades 1941 till Nordiska museet av Arthur Bäckström, den siste privata ägaren. 
Bäckström, som var son till grosshandlaren och tobaksfabrikören Johan Bäckström och sångerskan Walfrida (Lily) 
von Ehrenclou, ärvde gården 1902.

Julita Gårds historia är unik och sträcker sig över mer än tusen år; från forntiden med 
vikingatidens storgård, medeltidens cistercienskloster, den äldre vasatidens kungsgård, 
1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga herrgård och storgods fram till 
1900-talets rationaliseringar och Nordiska museets publika verksamhet. 

Gården består av en vidsträckt herrgårdspark med trädgårdar, bevarade byggnader och 
originalmiljöer som mejeri, brandstation, tegelbruk. Här finns också Nordiska museets  
levande samlingar av kulturväxter som äppelgenbanken, pionsamlingen och humlegen-
banken. 

Guider vid vårt besök är Ulrich Lange, KSLA-ledamot, professor och en av författarna 
till boken ”Julita gård – människor och landskap under tusen år”, som utkom 2019, 
samt Maria Ingras, enhetschef för Nordiska museets publika aktiviteter, och byggnads- 
antikvarie Fredrik Elton. 

Varmt välkommen!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens främjar till samhällets gagn med stöd 
av vetenskap och praktisk erfarenhet 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.

Exkursion – torsdag 12 maj 2022

Tid & Plats
Torsdag 12 maj 2022 
kl 08–17. Samling på KSLA
Drottninggatan 95B, 
Stockholm, för gemensam 
bussresa mot Julita.

Anmälan
Senast den 5 maj på:
ttps://dinkurs.se/79392

Frågor 
Innehåll: 
per.eriksson@ksla.se 
08-5454 7717 
Övrigt: Agneta D Ohlson  
agneta.ohlson@ksla.se
08-5454 7712

Välkommen till Julita Gård – en herrgårdsmiljö i hjärtat av Sörmland

Julita Gård, från då till nu
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Julita Gård, från då till nu

07.45  Samling på KSLA, Drottninggatan 95B 

08.00  Formell del av sammankomsten hålls på KSLA
  Jan Fryk*, preses
   Lena Ingvarsson*, vice preses
  Eva Pettersson*, akademiens sekreterare

08.30  Buss till Julita Gård, Stora Huset

10.30  Tusen år på Julita Gård  
  Ulrich Lange* och Fredrik Elton, berättar om Julita gårds historia som sträcker sig över mer än tusen år

  Lunch på Julita Värdshus 

  Livet i en herrgårdspark
  Maria Ingras visar trädgården, odlingarna och Nordiska museets levande samlingar av    
  kulturväxter med pionsamlingen samt äppel- och humlegenbankerna 

14.00	 	 Eftermiddagskaffe	

14.30–17.00 Tillbaka till KSLA

  *: Ledamot av KSLA

  Exkursionen	finansieras	med	stöd	av	Stiftelserna	Carl	Fredrik	von	Horns	fond	och	A.W.	Bergstens	fond

  


