
Julita gård i Södermanland
1700-talet som ideal — löjtnant Bäckström och omgestaltningen av 
Julita herrgård 1891-1941









Platåhuset från 900-talet, nästan 40 x 15 meter



Julita kloster

I Danmark finns fyra bevarade 
dokument från 1100-talet.

I Sverige finns 14 bevarade 
dokument från 1100-talet

Nio av dem handlar 
om Julita







Löjtnant Arthur Bäckström
Arrenderade Julita av sin far 1892-1902, sedan ägare 1902 till sin död 1941. Ogift. 

Besjälad av att upprätthålla en klassisk herrgårdskultur i en tid av förändring. 



Stärkt patriarkalism i en föränderlig tid 1750-
1870

Agrar revolution 1750-1870 

Hög status att vara aktiv, jordbrukande
godsägare

Domändrift ersatte landbodrift. 
Landbönder ersattes av löneanställd
personal med egna hushåll (“statare”) 

Herrgårdshushållen blir mer “privata” med 
endast ägarefamilj och inre betjäning.

Starkare betoning på ägarefamiljens
avskildhet/tydligare uppdelning i manliga
och kvinnliga ansvarsområden. 

Stärkt lagstiftning som betonar mannens
överhöghet över familj och tjänstefolk.

Ökad distans till kroppsarbete, oljud, 
odörer. 



De svåra åren 1870-1945

Sjunkande spannmålspriser efter
1870

Omläggning till 
animalieproduktion, försäljning
städer + export.

Urbanisering, högre löner, 
mekanisering, emigration.

Avfolkning landsbygden, särskilt
på herrgårdarna/godsen

Protektionism, nationalism, 
formerandet av nationell identitet
genom tillbakablickar, där
patriarkalismen förstärktes.    

Adelsmemoarer.     

Antalet personer som var anställda eller gjorde regelbundna dagsverken på normalstora 

herrgårdar i Lagunda i medeltal 1860-2005
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Herrgårdshushållets storlek och sammansättning i medeltal på normalstora herrgårdar i 

Lagunda härad med Gryta socken åren 1860 till 2005, boende herrskap
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Det patriarkala Julita under Bäckströms tid
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Herrgårdshushållet på Julita 1890-1940

Familj Anställda män avancerade (inre betjäning)
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Antalet anställda på Julita huvudgård 1890-1940 (både de med 
egna hushåll samt de anställda I herrgårdshushållet) 

Anställda män avancerade (inre betjäning) Anställda kvinnor avancerade (inre betjäning)

Anställda kvinnor (inre betjäning) Anställda män avancerade (jordbruk)
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Löjtnant Bäckström med sina anställda på 60-årsdagen 1921.



Julita från söder. Norra flygeln var “kavaljersflygel”, södra flygeln köksflygel. Stall 
och vagnshus nyuppfördes av Bäckström. 



Pensionärshemmet vid Nybble som uppfördes 1904 och som ersatte fattigstugan från 1742 








