JULITA 6/7 2002
HEREFORD 50 ÅR

Jubileumsfest hölls på vackra Julita Gård i Sörmland.
Dagen bjöd på mycket uppskattad visning av hereforddjur samt många andra aktiviteter från övriga
medverkande på Lantbrukets dag. Vi tackar alla som gjorde vårt jubileum till en dag att minnas med
glädje och stolthet. Ett tack till våra sponsorer Swedish Meats, Odal Öst, Nordpost, Länsförsäkringar
samt till Er
som skänkt hederspriser, Wäsby Gård, Svartsjö, Tahe
Gård, Svenska Herefordföreningen, Klubb Öst, och Klubb Väst. Vi vill också gärna tacka Angus,
Simmental och Charolaisföreningarna samt Rolf von Heidenstam för deltagande och uppvaktning
under jubileumsmiddagen.
Svenska Herefordföreningen vill även sända ett tack till våra Nordiska herefordvänner samt till
Kanada för uppvaktning. Besöksantalet beräknades till mellan 4000-5000 personer under dagen.

Våra duktiga ungdommar!
Stort tack till Herrgölet och Fiskinge för Ert sätt att med både arbete och tillhandahållande av djur
gjort det möjligt för ungdomarna att deltaga på Julita. Tack även till ungdommarnas ledare Therese
Friström.

Champion Tjur Mr Rock samt championkviga 49
Wittey av Herrgölet.

Vår kanadensiske prisutdelare Dan McKim,
vägleder Allan med Beareenkviga

Vårt utmärkta "Westernband"
Danzant väckte stor
uppmärksamhet och
uppskattning

Miranda Harding visade sin
kunnighet inom Trailridning på
American Paint hästen Fantastic
Kiss
Johan Danielsson informerade de
många intresserade om
Herefords möjligheter inom
köttproduktionen

Samling inför middagen vid
Öljarens strand

Information och försäljning
besöktes flitigt under dagen

Vår utmärkte danske domare
Bent Sörensen avtackas
med herefordvas.

Nedan, tidigare införd text inför Jubileét

För 50 år sedan kom de första Hereforddjuren till Sverige importerade från Norge av Sixten Fredin.
Första anhalten var det vackra Sörmland och vi vill nu hedra Sveriges Lustgård med att fira vår 50 års
dag på Julita, Sveriges Lantbruksmuseum.
Julita var under medeltiden kloster, därefter kungsgård och senare adelsgård. Den siste private
ägaren donerade vid sin död Julita till Nordiska museet. Här finns en hel godsmiljö bevarad med allt
från vackra interiörer, gårdsmejeri, brandstation m m. Lantbruksmuseet har genbanker för över 100
äppelsorter, en piongård och bibehåller utrotningshotade lantraser för bevarande av det genetiska
kulturarvet. Barnens favorit Pettson och Findus kända från Sven Nordqvists böcker har sin gård på
Julita och hit hälsas alla barn välkomna. De gamla lantbruksbyggnaderna skapar en genuin miljö för
moderna utställningar om svenskt lantbruk.

