
   

Checklista och regler för vigslar på 

Skansen  

 
• Ta i god tid kontakt med er lokala skattemyndighet för ansökan om hindersprövning.  

• Kontakta den präst ni önskar ska viga er. Präst ingår inte vid bokning av vigsel på Skansen. 

Vänligen vänd er i första hand till er hemförsamling, i andra hand till någon annan kyrka i 

innerstaden.  

• Information om vilken organist som kommer att tjänstgöra vid er vigsel får ni ca fyra 

veckor innan bokat datum. Ni kommer tillsammans med er präst samt organisten överens 

om vilken musik ni önskar vid er vigsel.  I Seglora kyrka finns två orglar och ett elpiano. 

 En visning av vigselmiljön för två personer ingår i bokningen.  

• Entréavgift för era gäster ingår i bokningen. Gäster bör medföra inbjudan då denna gäller 

som entrébiljett till Skansen. Om inbjudan saknas; be era gäster uppge ert namn samt plats 

och klockslag för vigseln.  

• Alla vigselmiljöer på Skansen är del av museet och är således känsliga. Inga dekorationer 

eller dylikt får därför tejpas, häftas eller på annat sätt fästas i miljöerna. Alla 

dekorationsförslag måste godkännas av vigsel- och dopsamordnare inför vigseln, 

vigsel.dop@skansen.se. 

• Ni och alla era gäster är välkomna till Skansen från klockan 10.00. Tillgång till kyrkan har 

ni, bröllopsparet, 30 minuter innan vigseln. För samtliga gäster gäller att de släpps in i 

kyrkan max 15 minuter innan.  

• Vigsellokalen disponeras i 1 timme.  

• Till Seglora kyrka finns handikappramp.  

• Toalett för bröllopsparet finns i Seglora kyrka. Kyrkvärdarna har nyckel dit.  

• Psalmböcker finns på plats men det kan vara trevligt att era program innehåller 

psalmtexter alternativt psalmnummer.  

• Avbokning eller ändring av tid görs hos Skansen bokning via mail bokning@skansen.se 

senast två månader innan vigseln i annat fall debiteras hela kostnaden.  

• Vid akuta problem under er vigseldag, kontakta Sollidsporten, tel 08-442 81 21 

 

Riktlinjer för trafik och parkering på Skansen  
 
Vänligen meddela även era gäster denna trafikinformation  
• Bröllopspar och gäster som kommer i bil, taxi eller färdtjänst är välkomna att köra fram till 

bussvändplanen vid Solliden för avstigning.  

• Skansen erbjuder dock endast parkeringsplats för brudparets bil, övriga hänvisas till  

parkering utanför Skansen, exempelvis Bellmansroparkeringen. Allra smidigast är dock att 

anlända med taxi eller kommunala färdmedel.  

• Under sommarhalvåret (maj-sept) samt december krävs passertillstånd för att köra bil ut på 

Djurgården. Vigsel- och dopsamordnaren skickar er 5 passerkort cirka 10 dagar före vigseln.  

Taxi, buss och spårvagn har alltid tillstånd att passera.  

• Vid trafik och parkeringsfrågor kontakta vigsel.dop@skansen.se  



   

Kontaktlista:  

Skansen 
Skansen Bokning  Tel: 08-442 82 70  

E-mail: bokning@skansen.se 
 
Vigsel- och dopsamordnare  Tel: 08-442 82 39 eller 0708-10 06 71  

E-mail: vigsel.dop@skansen.se  
 

Organistansvarig Simon Törnqvist  Tel: 08-442 80 90 eller 0708-10 86 67  
E-mail: simon.tornqvist@skansen.se  
 

Skansens spelmän  Tel: 08-442 82 66 
   E-mail: katarina.ridderberg@skansen.se 
 
 
Skansens Klädkammare   Tel: 08-442 81 29  

E-mail: kladkammaren@skansen.se  
 

Skansens Boktryckare   Mobil: 073-029 65 63  
 
Stallet, uthyrning av häst och vagn  Tel: 08-442 81 18  

E-mail: stallet@skansen.se  
 

Stockholms Glasbruk   Tel: 08-662 84 48  
E-mail: karin@stockholms-glasbruk.se  
 

Skansenbutiken   Tel: 08-442 82 68  
E-mail: webshop@skansen.se  
 
 

 
 

Skansens restauranger 
 
Skansens Restauranger   Tel: 08-566 370 00  
(Solliden, Högloftet, Tre byttor m.m.) E-mail: Charlotta@skansensrestauranger.se 

 
Restauration Gubbhyllan   Tel: 08-664 42 00  

Mobil: 0706-35 70 89  
E-mail: info@gubbhyllan.se  
 

Krogen Stora Gungan   Tel: 08-660 66 01  
E-mail: bokning@storagungan.se  
 

Flickorna Helin Tel: 08-664 51 08  
E-mail: info@helinvoltaire.com  
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