
 
 

 

 

Aktiviteter Kontakt 

Svenska 
1800-tals 
Sällskapet 

Ett urval av aktiviteter vi 
själva har arrangerat 
eller har närvarat vid: 
• Skridskoåkning i 

Kungsträdgården, 
Stockholm 

• Ångans Dag, Mariefred 

• Stora Krinolindagen i Gamla 
Linköping 

• Sigtuna Möte 

• Visby Baddagar 

• Amerika-dagen, Kisa 

• Skansens Höstmarknad 

• Victoriadagen i Hörby 

• Kulturen i Lunds Jubileum 

• Thomanders Jul, Lund 

• Sekelskiftesdagarna, 
Marstrand 

• Diverse statistuppdrag för 
TV och film 

 

 

Kolla in vår hemsida 

www.1800.se 

 

E-post: husfrun@1800.se 

 

Vi finns även på Facebook 
https://www.facebook.com/1800tal 

 

Alla foton Ó Maria Del Carmen Med 1800-talet  
i våra hjärtan 

� � 
� � 

Följ med på vår resa genom 
detta händelserika och 

omvälvande sekel tillsammans 
med oss. 

Adress 

c/o Brodd, Ekuddsvägen 8 A 
131 38  Nacka 

jan 20 



 
 

   

Frågor och svar 

Kom med och upplev 1800-talet med oss. 

Svenska 1800-tals Sällskapet är en 
lös konstellation entusiaster som i 
nådens år anno 2010 började göra 
roliga saker tillsammans i 1800-
talets anda. Vårt mål är att 
likasinnade över hela landet ska 
hitta varandra, utbyta tips, idéer 
och kunskap. Framförallt ska vi ha 
trevligt tillsammans genom möten 
och gemensamma muntrationer av 
varierande slag. 

Vi välkomnar alla som vill vara 
med och bidra till den goda 

 

stämningen. Tillsammans utforskar 
vi platser, seder, kultur, språk och 
nöjen och lär oss av varandra. 

Ända från början har ambitionen 
varit att sällskapet ska växa och 
finnas på flera orter runt om i 
landet. Vi har flera så kallade 
”husfruar” som bor och verkar 
lokalt och samtidigt är sällskapets 
ambassadörer. Hör av dig till oss 
ifall du känner att du vill vara en 
lokal husfru/huskarl och 
representera oss i din landsända. 

 

Är ni lajvare? 

Nej, vi är oss själva och spelar 
inga roller. 

Fokuserar ni på någon 
speciell period? 

Nej, vi är öppna för att utforska 
hela det fantastiska 1800-talet. 

Måste man ha tidsenliga 
kläder? 

För att kunna förnimma och 
uppleva känslan av historiens 
vingslag hjälper det definitivt 
att bära autentiska kläder. Men 
vi har alla varit barn i början 
och hjälper gärna till och svarar 
på frågor hur och var man kan 
skaffa sig 1800-talsgarderob. 

Hur gör man om vill vara 
med? 

Man kontaktar oss och/eller 
närvarar vid något av våra 
evenemang. Alla är välkomna. 


