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Välkommen till Julita gård! 

dagens gods
Julita gård är Nordiska museets 
herrgårdsanläggning i Sö der
man land, vid sjön Öljaren 
mellan Katrineholm och Eskils
tuna. Här visas hur ett stor gods 
fungerade och såg ut i början 
av 1900talet. Den siste privata 
ägaren, Arthur Bäck ström, hade 
sitt hem i stora huset som är 
öppet för besök med guidad vis
ning. Andra original miljöer kan 
besökas på egen hand eller med 
guidade visning ar med olika 
inriktningar.

Julita gård är en välbevarad och 
sammanhållen herrgårdsmiljö 
med stall, vagnshall, gårdskon
tor, gårdsmejeri, brandstation, 
tegelbruk, väderkvarn, såg, 
torp och statarbostäder och allt 
annat som hörde ett storgods 
till. Inte minst en vidsträckt och 
välskött park med köksträdgård 
och ett vackert kulturlandskap.

bruka och bevara
Godset Julita med sina 2200 
hektar mark är än idag lika 
stort som när det donerades 
till Nordiska museet av Arthur 
Bäckström 1941 och byggna
derna är välbevarade. Skötseln 
av markerna knyter an till den 
skötsel som gällde för hundra 
år sedan. Samtidigt bedrivs ett 
modernt jord och skogsbruk. 
I visningsladugården kan man 
se hur arrendatorns 200 kor 
mjölkas och lever.

Nordiska museet vill på Julita 
gård leva upp till Arthur Bäck
ströms egen formulering: ”att 
för kommande slägten gifva 
en trogen bild, hur en gam
mal sörmländsk herrgård af 
betydligare omfång tedde sig 
under slutet af förra och början 
af innevarande århundrade”.

Julita gård i Sveriges lustgård

park och trädgård
Trädgårdarna vid Julita gård 
är en del av den bevarade 
godsmiljön. Som ett av de för
sta museerna i världen har 
Nordiska museet sedan mitten 
av 1970talet arbetat med att 
bevara levande samlingar och 
informera om värdet av genetisk 
mångfald. Julita gård samarbetar 
med det nationella Programmet 
för Odlad Mångfald (pom).

På Julita gård växer ca 280 
äppelträd av ca 100 sorter. Sam
lingarna omfattar också andra 
växter som humle och pioner. 
Under sommarsäsongen finns 
dessutom får och höns i parken 
vid Pettsongården. Vardagar 
vecka 25–26 hålls visningar av 
pionsamlingen.



Utställningar och evenemang

utställningar
Nordiska museets stora lant
bruks samling är en av de främ
sta i världen. I utställningarna 
Traktorer med drag, Fyra sekler, fyra 
årstider – lantbrukets utveckling un
der fyra sekler, och Redskap så in 
i Norden visas delar av sam ling
arna och besökaren ges en bild 
av Sveriges jordbrukshistoria.

Årets nya utställning Lantbrukets 
miniatyrer öppnar 1/6. Här visas 
en unik samling lantbruksmo
del ler från 1700talet till idag. 
Utställningen berättar om lant
brukets utveckling och model
lens betydelse från vetenskapligt 
instrument till älskad leksak och 
samlarobjekt.

I Skansenmuseet vid Öljarens 
strand visas Julita gård – gods 
och gåva och de stil historiska 
utställningarna från 1930.

I växthuset finns utställningen 
Julitas trädgård under 500 år. Här 
visas berättelsen om Julita gårds 
trädgård från medeltid fram till 
idag.

2014 återinvigdes  stallflygeln 
med livstallet, sel och kusk
kammare. Livstallet stod klart 
år 1900 och här fanns löjtnant 
Bäckströms vagns och ridhäs
tar fram till 1935. Nytt för året 
är att vagnsflygeln återinvigs 
som originalmiljö och gårds
kontoret, vagnshallen och 
automobilstallet visas.

evenemang 
och visningar
Under sommaren anordnas en 
rad evenemang på Julita gård. 
Först i raden är det traditionella 
midsommarfirandet, som efter
följs av spelmansstämma med 
Sörmlands spelmansförbund 
på midsommardagen. Parken 
och Skansenstugorna fylls av 
folk  musik även i år, liksom 
var je midsommardag sedan 
1928. Tillsammans med lrf i 
Söder   manland ordnas sedan 
Jord  brukets dag, helgen efter 
midsommar.

Julitafestivalen, en serie hög
kvalitativa kammarkonserter, 
pågår under fem söndagar i 
juli och augusti, med start 5/7. 
Vid Äppeldagarna i september 
står äpplet i fokus för sortbe
stämning, äppelpajtävling och 
marknad. Säsongen avslutas 
med en julmarknad i samarbete 
med Svenska slottsmässor.

Stora huset, herrgården, visas 
dagligen under sommarsäsong
en. Nytt för 2015 är att det 
ges både barnvisningar och 
visningar på engelska i stora 
 huset. Grupper kan även för
boka visningar med egen guide. 
I parken finns kunskapsspåren 
Herrskap och tjänstefolk som ger 
en inblick i tjänstefolkets sfär, 
Klosterspåret som berättar om 
perioden då Julita gård var 
ett cistercienserkloster, samt 
Trädgårdsspåret som knyter an 
till trädgårdsutställningen. Årets 
nya kunskapsspår är ett Familje
spår. Följ med tillbaka till år 
1919, och gör en upptäcktsfärd 
i parken.

restaurang & café
Julita Wärdshus drivs av Tommy 
Myllymäki och Stefan Isaksson. 
Här serveras vällagade måltider 
på säsongens råvaror med lokal 
anknytning.

Café Julita Skans drivs av Änglar 
nas kök, ett lokalt catering  
företag. Här finns både smör 
gås ar, kaffebröd och glass att 
avnjuta till kaffet.

butiker
I museibutiken Julitaboden vid 
entrén finns hantverk, present
artiklar, böcker, leksaker samt 
små skaligt producerade livs
medel.

Trädgårdsbutiken i växthuset er
bjuder växter, trädgårdsredskap 
och tillbehör, samt äppelträd 
som är framodlade på Julita 
gård. Här kan du beställa ditt 
eget äppelträd av Julita gårds 
trädgårdsmästare.

för barn
Pettson och Findus, kända från 
Sven Nordqvists barnböcker, 
har sin egen gård vid Julita. 
Gården är uppförd i samarbete 
med författaren och är i skala 
2:3. Mellan 20/6 och 16/8 finns 
Pettson och Findus på plats och 
låter barn och föräldrar delta i 
deras dagliga liv på gården.

Skaparverkstaden är öppen för 
hela familjen under tisdag till 
torsdag 1/7 t.o.m. 30/7.
Guidad barnvisning i stora 
huset onsdagar kl 11.30 mellan 
20/6 och 16/8.

boende
Övernatta i herrgårdsflyglarnas 
gästrum eller på stf vandrar
hem. Alla logier är belägna på 
det vackra herrgårdsområdet. 
Logigäster har fritt inträde till 
museet och utställningarna 
under ordinarie öppettider.

bröllop och dop
Den vackra Skansenkyrkan kan 
hyras för bröllop eller dop. 
Festpaket med övernattning och 
lokal finns att boka.
Mer information om bröllop finns på 
www.nordiskamuseet.se/julitagard

Många möjligheter på Julita gård



juli
Visningar dagligen
12.00 Stora huset
13.00 Stora huset
14.00 Klostervisning
15.00 Herrskap och tjänstefolk
16.00 Stora huset – visning på 
engelska, 30 min.

Visning för barn onsdagar 
11.30 Stora huset, 30 min.

Utställningar visas både på lant
bruks och herrgårdsområdet.
Se rubriken Utställningar.

Dagligen kl 12–16
Träffa Pettson och Findus vid 
Pettsongården.

Tis–tors kl 13–17
Skaparverkstad med tema åkdon. 
Material trä och ull.

Julitafestivalen 
Högkvalitativ kammarmusikfes
tival med internationella artister i 
Skansenmuseet.
5/7 kl 17 Eugenia Boix, sopran, 
Anna Ferrer, piano. Bellini, Donizetti, 
Puccini, de Falla, Dvor̆ák, Torroba
12/7 kl 17 Berolina Piano Trio, 
 Krzysztof Polonek, violin, Katar
zyna Polonek, cello, Nikolaus Resa, 
piano. Haydn, Brahms,  Shostakovich
19/7 kl 17 Paolo Bartolucci, tenor, 
Carl Pontén, piano. Italienska opera
arior och sånger
26/7, kl 17 Eduard Stan, piano. 
Grieg, Schubert, Chopin, Enescu
Kontakta gärna Café Julita Skans för 
att beställa konsertmiddag i anslut
ning till konserten. I pausen finns 
kaffeservering i klosterträdgården. 
www.julitafestivalen.nu

Program april–juli 2015

april
30/4, kl 21
Traditionellt Valborgsmässo
firande.
Medarrangör: Julita hembygdsförening 
och föreningar i Julita.

maj
1/5
Vagnsflygeln öppnar som ny 
originalmiljö. Se rubriken  
Utställningar.

Visningar 1/5, 14/5 samt lör–sön
12.00 Stora huset
13.30 Herrskap och tjänstefolk
14.30 Stora huset
15.30 Klostervisning

3/5, kl 11 Kosläpp
Öppet hus med fri entré på Julita 
gård. Se även www.arla.se för mer 
information om kosläpp.

9/5 Ympningskurs
Under ledning av Julita gårds träd
gårdsmästare.
För mer information och anmälan se 
hemsidan.

23/5 Pelargondag
Försäljning av moderplantor m.m.
För mer information se hemsidan.

juni
Visningar dagligen 1–19/6
12.00 Stora huset
13.30 Herrskap och tjänstefolk
14.30 Stora huset
15.30 Klostervisning

Visningar dagligen 20–30/6
12.00 Stora huset
13.00 Stora huset
14.00 Klostervisning
15.00 Herrskap och tjänstefolk
16.00 Stora huset – visning på 
engelska, 30 min.

Visning för barn 24/6
11.30 Stora huset, 30 min.

Utställningar visas både på lant
bruks och herrgårdsområdet.
Se rubriken Utställningar.

Visning av pionsamlingen 
 vardagar vecka 25–26 kl 14.00.
Samling utanför växthuset.

18/6, kl 19
Midsommarstången kläs inför 
midsommarafton vid Café Julita 
Skans. Ta med blommor.

Midsommarafton 19/6, kl 14
Traditionellt midsommar firande.
Dans kring midsommarstången, 
underhållning från scenen, försälj
ning m.m.
Medarrangör: Julita GoIF, Julita hem  
bygds förening och andra föreningar i Julita

Midsommardagen 20/6,
Spelmansstämma. Allspel, busk
spel och folk musikkonsert.
Medarrangör: Södermanlands 
Spel mans förbund.

20/6-16/8, dagligen kl 12–16
Träffa Pettson & Findus vid 
Pettsongården.

27/6, kl 10–16
Jordbrukets dag. En marknads
dag för hela fa miljen med försälj
ning av lant bruksprodukter, musik, 
pris utdelningar, visningar och mer.
Medarrangör: LRF i Södermanland.

augusti–november 2015

augusti
Visningar dagligen 1–16/8
12.00 Stora huset
13.00 Stora huset
14.00 Klostervisning
15.00 Herrskap och tjänstefolk
16.00 Stora huset – visning på 
engelska, 30 min.

Visningar dagligen 17–31/8
12.00 Stora huset
13.30 Herrskap och tjänstefolk
14.30 Stora huset
15.30 Klostervisning

Visning för barn 5/8 och 12/8
11.30 Stora huset, 30 min.

Utställningar visas både på lant
bruks och herrgårdsområdet.
Se rubriken Utställningar.

Dagligen kl 12–16, t.o.m. 16/8.
Träffa Pettson och Findus vid 
Pettsongården.

Julitafestivalen, sön 2/8 kl 17
Högkvalitativ kammarmusikfesti
val med internationella artister i 
Skansenmuseet.
Stefano Tarara, violin, LoraEvelin 
VakovaTarara, piano. Janacek, 
Prokofiev, Enescu
Kontakta gärna Café Julita Skans för 
att beställa konsertmiddag i anslut
ning till konserten. I pausen finns 
kaffeservering i klosterträdgården. 
www.julitafestivalen.nu

22/8 Blomsterbinderikurs
Kursledare Karin Bergholz.
För mer info och anmälan se hemsidan.

24/8 kl 13–15 Humledag
Dagen fokuserar på humlen som 
kulturhistorisk växt. Prova på 
att skörda humlekottar och få 
information om humleodlingen på 
Julita gård. Försäljning av humle
plantor. Museipedagog på plats.

V 35 Georadarundersökning
Julita kloster undersöks med 
modern arkeologisk teknik.
För mer information se hemsidan.

september
Visningar lör–sön
12.00 Stora huset
13.30 Herrskap och tjänstefolk
14.30 Stora huset
15.30 Klostervisning

7-11/9, kl 9–12
Se äppelutställningen och träffa 
museipedagogen som berättar hur 
pomologer sortbestämmer äpplen.
För skolklasser som förbokat senast 21/8 
på telefon 08-519 547 37. 1 800 kr/grupp.

12–13/9 kl 10–16 Äppeldagar
Stor äppelutställning, information 
och sortbestämning av äpplen och 
päron. Försäljning av hantverk och 
matprodukter samt gårdens egna 
genbanksäpplen, äppelträd och 
grönsaker. Pettson och Findus på 
plats kl 12-16.
Äppelpajtävling under söndagen, 
med fri entré för alla som tar med 
äppelpaj till tävlingen. Föranmälan 
t.o.m. fredag 11/9 kl 12 på  telefon 
08-519 547 30. Fina priser för 1:a, 
2:a och 3:e placering.

13/9 Äppelkurs 
Sortbestämning, äppelhistoria och 
mer. Inga förkunskaper krävs. 
Kursledare Mattias Iwarsson.
För mer info och anmälan se hemsidan.

13/9 kl 13.30–15  
Kulturarvsdagen 
Tema Människors värv och verk 
– en resa i teknik och industri
historia. Följ med på visningen 
Julita kloster och få mer kunskap 
om cister  cienser munkarna och 
deras teknik samt information om 
georadar under sökningarna på 
Julita gård.

oktober
V 44 Höstlovsaktiviteter på  
Julita gård
26, 29, 30/10  Skaparverkstad 
på tema luffarslöjd. Arbeta med 
ståltråd, besök luffarstugan och 
titta på luffartecken. Samling på 
lantbruksområdet kl 10. Oömma 
kläder rekommenderas. Fri entré.
27–28/10 Historisk mörker
vandring kl 16.30 och 18.30. 
Året är 1923, det är kväll och 
nattvakten går sin runda. Följ 
med på en dramatiserad historisk 
vandring. Avsluta kvällen med 
20talsfika på Café Julita skans.
Förbokning t o m fredag 23/10.
För mer information se hemsidan.

november
6–8/11 Julmarknad
En av landets mest stämningsfulla 
julmarknader. Försäljning av hant
verk, mat och delikatesser.
Arrangör: Svenska Slottsmässor
Mer info: se www.svenskaslotts massor.se

26–28/11 kl 10–16 Säsongs
finalsrea i museibutiken Julita
boden.

Mer information www.nordiskamuseet.se/julitagard Mer information www.nordiskamuseet.se/julitagard



Hitta hit
Julita gård ligger vid sjön Öljaren längs 
väg 214, cirka 25 km nordväst om 
Katrineholm i Sörmland.
 
 
Kommunikationer
Tåg: Till Eskilstuna eller Katrineholm.

Buss: 405 från Katrineholm till 
 hållplats Julita gård eller 414 till  
samhället Äsköping. 29 från Eskils
tuna till samhället  Äsköping.

Kontakt
Växel: 08-519 547 30
Bokning: 08-519 547 37

julita@nordiskamuseet.se
bokningen.julita@nordiskamuseet.se

www.nordiskamuseet.se/julitagard
Stiftelsen Nordiska museet förvaltar Julita gård,
Svindersvik, Tyresö slott och Härkeberga kaplansgård.

Öppettider
Herrgårdsområdet och museibutiken
Säsongspremiär tors 1 maj kl 11–16.
Maj, lör–sön kl 11–16
Kristi him. tors 14/5 kl 11–16
1/6–31/8, dagligen kl 11–17
1/9–30/9, lör–sön kl 11–16

Lantbruksområdet
1/6–31/8, dagligen kl 13–17

Trädgårdsbutiken
1/5–31/5: Vardagar kl 13–15  
(stängt 15/5 och 28/5).
Lör–sön 11–15.
1/6–31/7: Vardagar kl 13–17. Lör–sön
11–17, (lunchstängt kl 12.30–13.00)
1/8–31/8: Helgfria vardagar kl 13–15 
Lörsön t o m 16/8 kl 11-15

Övriga tider finns möjlighet att för
boka visningar och gruppbesök.
Parken är öppen för besök även utan
för ordinarie öppettider. 

Entré
Vuxna: 100 kr
Säsongskort: 250 kr

Barn/ungdomar under 19 år:  
20 kr 20/6–16/8,  
övriga dagar fri entré.

Entré till utställningarna samt all
männa visningar ingår i entrépriset.

Med reservation för ändringar.

 
Miniatyrer på sid 4, foto Hannes Anderzén, Nordiska museet.
Pelargon på sid 6, foto Klara Holmqvist, Nordiska museet. 
Övriga foton Peter Segemark, Nordiska museet.


