KARLSLUND
Herrgård med trädgård

Karlslunds herrgård
med trädgård.
orebro.se/karlslund

Välkommen till Karlslund
I kulturreservatet Karlslund kan du uppleva en anrik historisk miljö
med byggnader, trädgård och vacker natur. Här finns många platser att
upptäcka och evenemang att uppleva för hela familjen året runt.
Redan på 1500-talet fanns här en kungsladugård som försåg Örebro slott
med livsmedel. Vid Svartån fanns kvarnar och ett borrhus för tillverkning
av gevärspipor. Många torp och arbetarbostäder uppfördes kring herrgården
som också hade egen kraftstation, järnvägsstation och till och med ett
eget flygfält.
Landskapet kring gården präglas sedan 1800-talet av stora sammanhängande åkrar. Längs med Svartåns lopp dominerar istället grönskan.
I Karlslund finns underbara promenadstråk där du kan uppleva en rik och
skiftande natur, och här och där se spåren från äldre tiders verksamheter.

Trädgård och park
Karlslunds herrgård är en välbevarad mellansvensk herrgårdsmiljö med
en 350–årig historia av trädgårdsodling. En karta från 1655 visar att den
första trädgården låg på ungefär samma plats som dagens.
Trädgården har idag en stor köksträdgård där ett sortiment av äldre
köksväxter och sommarblommor växer i odlingsbäddar. De runda
rabatterna vid huvudbyggnaden kallas tapetgrupper och var vanliga
under herrgårdens storhetstid. Vid Karlslunds herrgård finns också en
liten engelsk park, vackert belägen vid Svartån som slingrar sig fram
nedanför terrasserna.

Museer och butiker
I området finns även ett flertal andra verksamheter. Här finns byggnadsvårdsbutik med byggnadsvårdsutställning, smidesverkstad, konstateljéer,
tekniskt museum, glasblåsare, berättarcafé, klädes- och smyckesbutik,
snickeri, biodlare, ornitologiska klubben, hembygdsgård och ridhus.
I det gamla spannmålsmagasinet ”Anckarsvärds magasin” visas olika
utställningar.
Statarmuseet som visar ett arbetarhem från 1930-talet finns i Mejeriet.
Karlslunds gamla kraftstation med 100-åriga turbiner är öppet vissa
programdagar.

Caféer
I herrgården finns sommarcafé och konferensverksamhet.
I Tekniska kvarnen och i ridhuset finns mindre caféer med enklare
maträtter.

Barnens Karlslund
Barnens trädgård

Mitt i den vackra herrgårdsträdgården finns Barnens trädgård.
Här finns piltunnlar, lekstuga, tematrädgård och en stor häcklabyrint.
Här kan du leka mitt i en härlig och prunkande trädgårdsmiljö.
Barnens trädgård är en utmärkt plats för lek och äventyr – så packa
picknickkorgen och kom hit!
Tekniska kvarnen

I Karlslunds gamla kvarnbyggnad från 1889 ryms ett spännande
tekniskt museum fyllt av upplevelser för hela familjen.
Ett självklart utflyktsmål för alla som vill lära sig något nytt – eller bara
ha riktigt roligt! I den interaktiva utställningen ”Kretsloppslandet” lär
du dig hur vatten och avfall fungerar. Här kan du även lära dig mer om
elektricitet eller se den stora modelljärnvägen.
För entréavgift och öppettider, se baksidan.

Parkpromenaden

KARLSLUNDS
RIDANLÄGGNING

Parkpromenaden startar vid Anckarsvärds magasin och slutar vid
huvudbyggnaden. På kartan ser du Parkpromenaden och vilka
platser den passerar. Vid punkterna finns skyltar som med text och
bild berättar om svunna tider. Promenaden är cirka 2 km – trevlig tur!
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Welcome to Karlslund
Experience a historical environment of houses, gardens and beautiful
nature in the cultural heritage reserve Karlslund.
As early as the 16th century, there was a royal farm here. Close to Svartån
there were mills and a gun barrel factory. The mansion also had its own
powerhouse, railway station, and even its own airfield.
The landscape around the estate has been made up of large connecting
fields since the 19th century. Along the shores of Svartån the greenery
is wilder. There are beautiful walking lanes in Karlslund where you can
experience varying nature and see traces from the past.
Garden Day

An inspirational day about the garden! Garden market, with sale of plants
and flowers, plant exchange and various activities for children and
adults.
Midsummer celebrations

Traditional Swedish midsummer celebrations with dancing, music and
games for the whole family.
The “Mickelsmäss” Harvest Festival and Art and Antique Fair

Harvest festival with apple café and much more. There is also an art
and antique fair with glassware, porcelain and antiquities.
Light and Fire Festival

Experience Karlslund with exciting fire show and surprises along
Svartån.
Christmas Market

Traditional Christmas market. Here you can find handicrafts and delicacies
from local producers and meet Father Christmas.

Willkommen in Karlslund
Das Kulturreservat Karlslund bietet ein historisches Gelände mit Gebäuden,
Garten und herrlicher Natur.
Bereits im 16. Jahrhundert gab es hier ein Krongut – einen Gutshof des
Königs. Am Fluss Svartån lagen Mühlen und ein Bohrwerk zur Fertigung
von Gewehrläufen. Im Laufe seiner Geschichte besaß der Gutshof auch
ein eigenes Kraftwerk, einen Bahnhof und sogar einen eigenen Flugplatz.
Die Landschaft um den Hof ist seit dem 19. Jahrhundert von großen,
zusammenhängenden Ackerflächen geprägt. Die Ufer des Flusses Svartåns
säumt wilderes Grün. Karlslund bietet wunderbare Spazierwege mit
abwechslungsreicher Natur und sichtbaren Spuren vergangener Zeiten.
Tag des Gartens

Ein inspirierender Tag rund ums Thema „Garten“! Mit großem
Gartenmarkt, Pflanzentauschbörse und verschiedenen
Mitmachaktionen für Groß und Klein.
Mittsommerfest

Feiern Sie mit uns Mittsommer auf traditionell schwedische Weise, mit
Tanz, Musik und Spielen für die ganze Familie.
Erntemarkt „Mickelsmäss“ mit Antik- und Trödelmarkt

Wir laden sie ein zu einem Erntefest voller herrlicher Düfte, mit Apfelcafé und vielem mehr. Zudem können Sie auf einem Antik- und
Trödel-markt Glas, Porzellan und rustikales Handwerk erstehen.
Lichterfest

Karlslund erstrahlt im Lichterglanz, mit Lichterpfad, faszinierender
Feuer-Show und Überraschungen am Ufer des Flusses Svartån.
Weihnachtsmarkt

Eingerahmt von historischen Gebäuden werden Kunsthandwerk und kleine
Leckerbissen feilgeboten. Außerdem kommt der Weihnachtsmann vorbei,
um die Wunschzettel der kleinsten Besucher in Empfang zu nehmen.

 Öppettider

Trädgården är alltid öppen.
Butiker, ateljéer och hantverksstäder: öppettiderna varierar. Läs mer på vår webbsida.
Herrgårdscafé med enklare lunch, sommaröppet: tisdag–söndag kl. 11–17.
Övriga tider: ring 019-27 07 88.
Café i ridhuset: vardagar kl. 15–19, lördag kl. 9–14 samt vid evenemang.
Tekniska kvarnen: lördag och söndag: kl. 11–16.
Under sommarlovet endast öppet vardagar kl. 11–16.
Under sport-, höst- och jullov i Örebro öppet alla dagar kl. 11–16.
Anckarsvärds magasin: utställning sommaröppet dagligen kl. 11–16. Övrig tid öppet
tisdag–söndag kl. 11–16.
Statarmuseet: onsdag, lördag och söndag kl. 11–15.

Priser
Fri entré till Trädgården.
Tekniska kvarnen: entréavgift 70 kr från 5 år. 50% rabatt med kulturarvskort.

Guidad visning

Bokas på webbsida orebro.se/karlslund eller 019-21 62 20

 Besöksadress

Diedens allé, 703 45 Örebro

 För mer information

Telefon: 019-21 62 20 (måndag–fredag kl. 10–12 samt 13–15) eller 019-21 10 00
orebro.se/karlslund, karlslund@orebro.se.
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