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Har du bara en timme? Vänd på bladet!
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1. Skansens stadskvarter visar en svensk stad kring  
det förra sekelskiftet. I den mekaniska verkstaden visas 
en industrimiljö från 1920-talet och i bageriet från 
1870-talet säljs bröd och bakverk över disk. I glasbruket 
visas tillverkning av olika slags glas. Här finns även en 
butik. I Krukmakeriet drejas och säljs muggar, kannor 
och krukor.

2. I andra änden av kvarteret ligger boktryckeriet med 
boktryckarbostaden från 1840-talet. I salen åt och sov 
familjen.  Järnhandlarbostaden är en 1930-talsmiljö  
med nymodigheter som elspis, centralvärme och vatten- 
klosett. Café Petissan var ett populärt studentcafé vis 
slutet av 1800-talet.

3. I Örtagården finns kryddväxter, medicinalväxter och 
prydnadsväxter med gammal förankring i Sverige.
 
4. Kolonistugorna Kring första världskriget blev koloni-
lotter för odling av potatis och andra nyttoväxter vanliga  
i städerna. Stugorna är från 1920- och 40-talet.

5. Älvrosgården visar livet på en gård i Härjedalen.  
I första hand levde man av boskapsskötsel och skogs-
bruk. Vilda djur som björn, varg och älg fanns nära.

6. Bollnässtugan I detta festhus från Dalarna hölls

bröllopsfester, dop och julgillen, men också likvakor och 
husförhör.

7. Marknadsgatan I bodarna hålls marknad vid flera 
tillfällen under året. Julmarknaden är Stockolms största.

8. Moragården från Dalarna byggdes på 1700-talet och 
består av bostadshus, en stuga för de äldre, stall och här-
bren – förrådshus för mat och kläder.

9. Fäboden På sommaren fördes djuren från Moragården   
hit till vistet där vallpigorna gjorde ost, messmör och 
smör av den feta sommarmjölken.

10. Seglora kyrka 1700-talskyrkan från Västergötland 
används fortfarande för bröllop, dop och konserter.

11. Väla skola 1842 bestämdes att alla församlingar och 
socknar skulle ha minst en skola. Denna låg i Västergöt-
land och  rymmer både skolsal och lärarbostad.

12. Statarlängan Statarna fick arbete ett år i taget på de 
stora gårdarna i Sverige. Hela familjen bodde i ett rum 
och lönen bestod mest av livsmedel. I denna länga bodde 
statare fram till 1945 då statsystemet upphörde. 

13.Skogaholms herrgård byggdes upp som ett bruk och 
säteri i Närke. Här tillverkades under 1700-talet redskap, 
hästskor, skyfflar och spadar.
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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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Butik 
Butik högsäsong
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Restaurang

Café 
Café högsäsong

Utsiktsplats

Toaletter

Upplev Skansen 
på 2 timmar!


