
• Starta dagen med en härlig frukost hos Flickorna Helin.  

• Gå till Skansens huvudingång, ta rulltrappan upp och följ skyltarna 
till Bollnästorget. I Skansenbutiken i Logen finns en mängd jul-
klappar på lager.  

• Posthuset har en pyntad julgran och uppdukat för en jul på 1910- 
talet. 

• I Älvrosgården har gårdsfolket satt upp kärvar och julstänger för 
fåglarna.  

• Gå förbi Bergbanestationen och Skogens hus. Här finns det en jul-
pysselverkstad som är öppen hela julen.  

• I Delsbogården där du kan få veta hur ett julfirande från Hälsing-
land anno 1850 går till.  

• Gå upp till Samevistet där du möter en flock renar som trivs nu i 
vinterkylan. Gå vidare till älgarna, passera björnberget där det är 
tomt för att alla ligger och sover i sina iden. Säg hej till hästarna i 
stallet, se de stora visenterna, vildsvinen och lodjuren, som också 
tycker om vinter. Längre fram kan du se vargparet och järvarna.  

• Vid Oktorpsgården bor Linderödsgrisarna som går ute året runt, 
och här finns ett uppdukat julbord från 1870.  

• I Väla skola står julgranen pyntad med smällkarameller, och i Sta-
tarlängan firar lantarbetarfamiljen jul i sitt enda rum som också är 
kök.  

• Är det dags för lunch ligger Skansen Terrassen nära.  
Gå förbi Skogaholm – herrgården från 1700-talet – så ser du snart 
skyltarna mot Skansen Terrassen.  

• Gå tillbaka till huvudingången och Skansenbutiken där.

Julstämning på Skansen – 
en längre promenad



• Börja med en mysig frukost på Gubbhyllan och sen kan du besö-
ka Snus- och tändsticksmuseum i samma byggnad.  

• Ta rulltrappan upp till Hyttorget. Titta in till Krukmakeriet, 
Stockholms Glasbruk och Bageriet. Nedanför Stockholms Glas-
bruk hittar du Snickeriverkstaden och Mekaniska verkstaden. 

• Gå tillbaka upp till Hyttorget och gå den lilla gatan nerför back-
en. Här hittar du Kryddboden och Boktryckarbostaden där det 
också är dukat för jul. 

• I slutet av stadskvartersbacken ser du Järnhandeln och inne på 
gården ligger ingången till järnhandlarens bostad där det är  
rustat för jul som det såg ut på 1930-talet. 

• Nu kan du ta en paus med en fika på stämningsfulla Kafé Petis-
san. Vill du ha en stadigare lunch finns det på Skansen Terrassen 
vid Sollidenscenen. 

• Gå då upp till Hyttorget igen och runda Sollidenscenen så ser du 
Skansen Terrassen i bottenplanet på Sollidenrestaurangen. 

• Känner du nu att det är dags för shopping så finns ett fantastiskt 
utbud av hantverk, textilier och svensk design i Skansenbutiken 
vid huvudingången. 

 
God Jul!

Julstämning på Skansen – 
en kortare promenad


