
Ett levande 1700-tal—vår vision 

1700-talsdagarna på Ljungs Slott 

Vår vision med dessa aktivitetsdagar har varit att på ett 
roligt sätt låta våra besökare, vuxna såväl som barn, få ta 
del av 1700-talets högreståndsliv. Historia behöver inte 
vara tråkigt! Här får du vandra in i rummen, samtala 
med slottets 1700-talsinnevånare, prova kläderna, smaka 
maten och bakverken, eller varför inte  sätta sig i grevens 
arbetsrum och prova att skriva med fjäderpenna och 
bläck. Med andra ord, gå bakom kulisserna och kom 1700

-talet riktigt nära! 

Välkommen till Ljungs Slott i sommar! 

 

Vandra runt på paradvåningen och möt 
dess innevånare i sina vardagssysslor. Var 
inte rädd för att fråga om deras liv och 
leverne på 1700-talet, de berättar mer än 

gärna! 

-e t t  mö t e  med  de t  f ö r f l u tna  

 

10-11 Augusti 
Kl. 11:00—17:00 

Hur dukades ett bord under 1700-talet? Kom 

så får du svar på den frågan! 

Foto: LSB 

Kom möt slottets innevånare allt från den lilla pi-

gan till grevinnan själv! 

Foto: Josefin Berg 

Foto: Ken Pils 



11:00 Dramatiserad visning - Följ med guiden på en upple-

velsevandring där du möter slottets inneboende. 

Pris: Vuxen 80 kr, Ungdom 60 kr ,Barn gratis 

12:00 Lunchserveringen öppnar - Mat med anor från 1700-

talet. 

13:00 Upplevelseteatern ”Bastien, Bastienne” och pyssel  
för barn - Följ med Mamsell Carolina på en spännande rolig 

upplevelse! Föräldrar ansvarar för sina barn. 

Pris: Barn/Ungdom 40 kr, Vuxen gratis 

13:00 I en adelsdams resekoffert - En spännande inblick i 
1700-talets mode, hygien och sociala koder då vi tillsam-

mans med fru Kihlberg går igenom en upphittad resekoffert. 

Pris: Vuxen 30 kr , Ungdom/Barn gratis 

14:15 Uppvisning i barockridning - En skicklig ryttare från 
Ängsstugan visar upp 1700-talets imponerande ridstil på 

sin vackra välutbildade häst. 

Pris: Vuxen 80 kr, Ungdom 60 kr, Barn gratis1 

15:00 Prova på Barockridning - Här ges tillfälle att testa 

barockridning. (Ridvana krävs) 

15:00  Paradvåningen öppnar - Välkommen upp på paradvå-
ningen för en rundvandring på egen hand. Samtala gärna 

med slottets olika ockupanter. De har mycket att berätta! 

Pris: Vuxen 80 kr, Ungdom 60 kr, Barn gratis 

17:00 Paradvåningen stänger - Välkommen  åter! 

 

 

Dagsprogram Lördag 10/8 

Dagsprogram Söndag 11/8 

11:00  1700-talsgudstjänst - Upplev en gudstjänst utöver 
det vanliga i slottets vestibul! Officiant är Ulf Lindgren, 
präst i Storkyrkan i Stockholm. Kollekten går till BRIS—

Barnens Rätt I Samhället) 

11:45 Kyrkkaffe - Kaffe och tilltugg för liten peng.  

12:00 I en adelsdams resekoffert - En spännande inblick i 
1700-talets mode, hygien och sociala koder då vi tillsam-

mans med fru Kihlberg går igenom en upphittad resekoffert. 

Pris: Vuxen 30 kr , Ungdom/Barn gratis 

12:30 Lunchservering öppnar -  Mat med anor från 1700-

talet. 

13:45  Dramatiserad visning - Följ med guiden på en upple-

velsevandring där du möter slottets inneboende. 

Pris: Vuxen 80 kr, Ungdom 60 kr ,Barn gratis 

15:00 Dansuppvisning - En färgsprakande uppvisning i 
1700-talets sällskapsdanser. Se och lär hur dessa danser gick 

till under tidens baler. 

Gratis 

15:45 Paradvåningen öppnar - Välkommen upp på paradvå-
ningen för en rundvandring på egen hand. Samtala gärna 
med slottets olika innevånare. De har mycket att berätta! 

(Ingår i priset för Dramatiserad visning.) 

Pris: Vuxen 80 kr, Ungdom 60 kr, Barn gratis 

17:00  Paradvåningen stänger - Välkommen  åter! 

 

 

 

1700-talsdagarna på Ljungs Slott 

 

Foto: LSB 

Foto: Ängsstugan  

 

Åldersindelning Vuxen:17+ år, Ungdom 8-16 år, Barn 0-7 år 



Hitta hit  

 Vi tar ej kort, medtag kontanter. Närmsta uttagsautomat finns på 

Centralplan i Ljungsbro. 

 Tyvärr är slottet inte handikappsanpassat då byggnaden är  Q-märkt 

och vi därför inte tillåts bygga in hiss och liknande. 

 Vi kommer under dessa dagar att ha lunchservering och öppet café på 

slottet. 

 Samtliga biljetter för evenemangets olika aktiviteter köps på plats i 

slottets Vestibul. 

Slottet ligger ca 4,5 km väster om Ljungsbro centrum.  

Bil  

Från Ljungsbro centrum: Följ ”O G Svenssons väg”  ca 3,5 km . Vid Ljungs 

Kyrka, sväng ner i allén som leder fram till slottet. 

Från Motala: Riksväg 34 mot Linköping. Vid vägskylt ”Ljung 2” sväng vänster. 

Från Linköping: Riksväg 34 mot Motala. Vi vägskylt ”Ljung 2” sväng höger. 

Koordinater: N 58° 31.687’, E 15° 26.578’ 

Enklast kommer man till slottet med bil men det gå även att åka buss. 

Buss  

Ta buss 520 (från Linköpings resecentrum) till hållplats ”Ljungs Västra 
bro” (strax efter den röda byggnaden ”Museihuset”). Därefter följer ni den mindre 
vägen (på höger sida) förbi några bostadshus och över en bro. Följ sedan vägen 
till en y-korsning där ni håller till höger och strax ser ni slottet. Promenaden tar 

ca 10-15 min. 

 

För  mer information kan ni nå oss på tel. 0702-878222 eller via mail  

info@ljungsslott.com. 

Inför ert besök på Ljungs Slott  

1700-talsdagarna på Ljungs Slott 

Välkomna till Ljungs Slott! 

Foto: Josefin Berg 

Foto: LSB 
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