
	

	

	
	
En kort presentation av Julita Gård 
Det äldsta bevarade dokumentet om Julita är från 1180-talet. Julita var redan då 
en gammal kungsgård och kallades Säby (= byn vid sjön). Dokumentet är under-
tecknat av kung Knut Eriksson som då gav bort kungsgården till Cistercienser-
ordens munkar. Dessa flyttade då från Viby utanför Sigtuna till Säby och grundade 
där klostret Saba (latinisering av Säby).  
År 1526 drog kung Gustav Vasa in klostret till kronan och gjorde godset till kungs-
gård igen. Erik XIV :s rådgivare Jöran Persson bodde där en tid och hertig Karl 
(Karl IX) övertog gården 1569. Efter hans död fick hans änka Kristina kungsgården 
Julita. Godsets sista privata ägare löjtnant Arthur Bäckström utvecklade godset 
Julita till ett mönsterjordbruk med 2200 hektar mark. 
Vid sin död 1941 testamenterade han godset till Nordiska Muséet inklusive de 
samlingar som genom åren blivit omfattande; ”att för kommande slägten gifva en 
trogen bild, hur en gammal sörmländsk herrgård af betydande omfång tedde sig 
under slutet af innevarande århundrade”. (slutet av 1800-talet). 
Godset Julita är en välbevarad och sammanhållen helhetsmiljö med odlings-
landskap, över 360 byggnader av olika slag, park och trädgårdsanläggningar.  
Sedan 1970-talet är Julita ett av de första muséerna i världen att bevara ett 
levande kulturarv samt en genetisk mångfald. De c:a 250 äppelträden represen-
terar omkring 100 sorter. Den 28 maj förväntar vi oss att dessa 250 äppel- och 
övriga fruktträd står i skönaste blomning. Vilken underbar syn som vi kommer att få 
uppleva. 
På Julita vävs en månghundraårig historia och ägarlängd samman, från vikingatid 
fram till dagens dato, ett verkligt blommande maj-paradis för oss i ”Mingelhistoriska 
kotteriet” att uppleva. 

	

 
S:t Olofs Gilles Programkommitté* 
kallar till vårutflykt tisdagen den 28 maj till 
JULITA & Magda Säteri 
 

 
Vill du samåka anmäler du dig till Jan-Erik (tfn och e-post nedan) 
med samling vid Rådhuset i Torshälla kl. 09:00 
 
 

 
 
Anmäl dig senast den 15 maj till: 
Jan-Erik Kling  tel. 070-5655641  e-post: janerikkling@gmail.com 
Benny Flodin   tel. 070-6565454  e-post: bennyflodin@telia.com 
 
 
*Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med 
socialt mingel i Torshällabygdens industrihistoria 

			Torshälla	hembygdsförening	

	
	
	
	
	
	

Program 
Vi åker i egna bilar och samlas på Julita Herrgårds parkering  
kl. 10:00. Där tas vi emot av vår guide Alice Whitehorn för ca 90 
minuters presentation av Julita. 

Kostnader   
Julita Gård:      inträde och guidad visning  150 kr/person. 
Magda säteri:   lunch och guidad visning 130kr/person. 


