
Tips!  Vill du veta mer om Skansens hus, 
trädgårdar och djur? Köp guideboken i 
någon av våra butiker. Pris: 75 kr.
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Har du en timme extra? Vänd på bladet!
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1. Skansens stadskvarter Så här kunde en svensk 
stad, med röda träkåkar och kullerstensgator, se ut 
kring det förra sekelskiftet. I den mekaniska verk-
staden visas en industrimiljö från 1920-talet och i 
glasbruket visas tillverkning av olika slags glas i de 
heta ugnarna. Här finns även en butik som säljer  
det som tillverkats. I Krukmakeriet drejas och säljs 
muggar, kannor och krukor, somliga efter förlagor  
på Skansen.Bageriet från 1870-talet säljer nybakat 
bröd och bakverk över disk. 

2. I den andra änden av kvarteret ligger boktryckeriet 
med boktryckarbostaden från 1840-talet. Järnhandeln 
inryms i ett hus från slutet av 1800-talet. Fortfaran-
de byggdes de flesta hus i trä, men själva byggandet 
började förändras med maskinsågade bräder från 
fabrik. Järnhandlarbostaden bakom järnhandeln är  
en 1930-talsmiljö med nymodigheter som elsips, 
centralvärme och vattenklosett. Café Petissan var ett 
populärt studentcafé vid slutet av 1800-talet.

3. Örtagården Redan år 1892 anlades en örtagård 
på Skansen. Här växer idag ett hundratal kryddväxter, 

medicinalväxter och prydnadsväxter, alla med gam-
mal förankring i Sverige. 

4. Älvrosgården Här visas livet på en gård i Här-
jedalen i norra Sverige. I första hand levde man av 
boskapsskötsel och skogsbruk. den närliggande  
Bagarstugan bakas tunnbröd på samma vis som det 
gjordes förr.

5. Marknadsgatan I bodarna längs gatan hålls 
marknad vid olika tillfällen under året. Julmarknaden 
är Stockolms största men även kring påsk och under 
sommarmånaderna sker försäljning här.

6. Seglora kyrka  Den här träkyrkan från Västergöt-
land är från början av 1700-talet och används fortfa-
rande för bröllop, dop och konserter.

7. Statarlängan I de stora gårdarna i Sverige var be-
hovet av lantarbetare och mjölkerskor stort. Statarnas 
lön bestod till stor del av livsmedel och en liten del i 
kontanter. De fick arbete ett år i taget och flyttade ofta. 
Familjen var vanligen stor och alla bodde i ett rum. I 
den här statarlängan från Berga gård i Sörmland bod-
de statare fram till 1945 då statsystemet upphörde. 

Upplev Skansen 
på 1 timme!
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Restaurang

Butik 
Butik högsäsong

Café 
Café högsäsong

Utsiktsplats

Toaletter


