
Jul i hus och gårdar
25 nov–8 jan (julafton se eget program) 

Boktryckarbostaden 
Upplev en annandag 1840.  
Delsbogården 
Kliv in i ett julfirande anno 1850.

Järnhandlarbostaden 
1930-talets järnhandlarfamilj julstökar, pyntar och firar. 
Julbak i köket 2–8 samt 16–22 dec.

Oktorpsgården 
En julaftonskväll i Halland 1870.

Järnhandeln 
Upptäck, och handla hem, det mesta som behövs för  
en jul som på 1930-talet.

Kryddboden 
Julkryddorna sprider en härlig doft som på 1840-talet.

Statarlängan 
Statarfamiljen firar julen enkelt men högtidligt på 
1920-talet.

Väla skola 
Lärarfamiljen håller julgransplundring år 1910.

Dessutom håller flera av våra verkstäder öppet, 
se vilka i kalendariet på skansen.se.

Lucia
10, 11 och 13 dec

Luciakonsert i Seglora kyrka 10, 11 och 13 dec
Insläpp 25 min innan konsert, längd ca 30 min.
10 och 11 dec kl. 11, 13 och 14.30, 13 dec kl. 11 och 13.

Skansens Lucia på Sollidenscenen 10 dec
Skansens Lucia med tärnor anländer i kortege från  
H.M. Konungens Hovstall. Ett stämningsfullt  
luciafirande med Sofia Vokalensemble och Solna Brass. 
Sollidenscenen kl. 16–16.45. 

Lucia som på 1920-talet i Ordenshuset 10–11 dec
Upplev ett luciafirande som på 1920-talet. 
Insläpp 20 min innan konsert, längd ca 25 min.
Ordenshuset kl. 11.30, 13.30 och 15.

Lucia, en tradition i förändring 13 dec
Lär dig mer i Bollnässtugan kl. 10–15.
 

Julmarknad
Varje fredag, lördag och söndag 

25 nov–18 dec 
Bollnästorget kl. 10–16

På julmarknaden hittar du ett 70-tal marknadsbodar 
fyllda av delikatesser till julbordet, marsipan, julbröd, 
lokalproducerat hantverk av textil, trä, keramik och 
ull. Det finns också gott om härliga smakupplevelser 
som kolbullar, våfflor, glögg och brända mandlar. 
Julorkestern bjuder upp till dans kring granen.

Julafton
24 dec kl. 10–14

Promenera i parken, besök djuren och värm dig  
i någon av våra julgestaltade hus och gårdar.  
Baltic Sea Science center har öppet liksom Lill-Skansen 
och Skansen-Akvariet.

Öppet i hus och gårdar
Delsbogården, Järnhandlarbostaden, Seglora kyrka, 
Mekaniska verkstaden, Boktryckarbostaden  
och Väla skola.

Djurprat
• kl. 10.30 – Baltic Sea Science Center
• kl. 12.30 – Ren (engelska)
• kl. 13 – Gråsäl
• kl. 13.15 – Lill-Skansen 

Mat och shopping
Restauration Gubbhyllan och Våffelbruket håller  
öppet med mat och fika. Skansenbutiken i Logen  
erbjuder sista-minuten-klappar.

Nyårsafton
31 dec kl. 10–16 och 20–24

Nyårskonsert 
Seglora kyrka kl. 22.00. Insläpp 30 minuter innan konsert.

Tolvslaget på Skansen
Festligt och högtidligt nyårsfirande med sång, musik 
och Tennysons dikt  Nyårsklockan. Sollidenscenen  
kl. 23.10–00.15. Direktsänds även i SVT. 
 
Kombinationsbiljett  finns  för dig som vill besöka oss 
både på dagen och på kvällen.

Nyårsmeny  
Boka din middag på Restauration Gubbhyllan, 
gubbhyllan.se eller på Restaurang Solliden,  
skansensrestauranger.se.



Kul för barn
25 nov–8 jan (julafton se eget program)

Dans kring granen på Bollnästorget  
Dansa med Julorkestern alla julmarknadsdagar  
kl. 10.40–11.20, kl. 11.50–12.30, kl. 13.30–14.10, kl. 14.30–
15.10 och kl. 15.30–16.00.

Julverkstad i Skogens hus 
Julpyssel och ljusstöpning alla julmarknadsdagar kl. 10–16 
samt tis–tor 29 nov–22 dec samt 23 dec kl. 10–15,  
30 kr/pyssel.

Jullovsverkstad i Skogens hus 
25 dec–8 jan kl. 10–16 (nyårsafton kl. 10–15), 30 kr/pyssel.

En annorlunda julshow i Bragehallen 
Dockteatern Amusé ger en underfundig föreställning 
med mim, musik och marionettdockor för barn 1–7 år. 
Föreställningen är 25 min. Genrep 25 nov, föreställningar 
lör och sön 27 nov–18 dec kl. 12.30 och 14.00. 

Spår av tomten  
Promenera i tomtens fotspår och besök tio platser runt 
om på Skansen. Ta hjälp av en vuxens telefon och lyssna 
på berättelser via QR-koder.   

Galejans tivoli 
Öppet lör–sön 26 nov–18 dec kl. 10–16.

Djurprat 
Varje dag berättar våra djurvårdare om djuren.
• kl. 10.30 och 14.30 – Baltic Sea Science Center
• kl. 12.30 – Ren (på engelska)
• kl. 13.15 – Lill-Skansen
• kl. 14 – Gråsäl

Julkalender på Lill-Skansen
Varje dag fram till julafton öppnas en lucka som gömmer 
spännande fakta eller ett möte med djuren som bor på 
Lill-Skansen. 1–24 dec kl. 12.15. 

Dansa ut julen på Bollnästorget 
På trettondagen dansar vi ut julen med Julorkestern  
kl. 12.30–13.15 och 14.15–15. Dessutom fiskdamm, 
sockervadd och brända mandlar. Fyrfaten är tända för 
korvgrillning. 6 jan.

Musik och berättelser
25 nov–6 jan

Julkonserter i Seglora kyrka
• Lör–sön alla julmarknadshelger kl. 13 och 14.30
• 10–11 dec, Luciakonsert kl. 11, 13 och 14.30    
• 13 dec, Luciakonserter kl. 11 och 13 
• 25 dec, Juldagskonsert kl. 14
• 31 dec, Nyårskonsert kl. 22 

Orgeltoner i Seglora kyrka
Varje fredag 25 nov–16 dec kl. 13–15.30.

Julsånger i Missionshuset
Sjung med i julens sånger lör–sön 26 nov–18 dec  
kl. 12 och 14. 

Folkmusik i Älvrosgården och Folkets Hus
Njut av låtspel med Skansens spelmän.  
Älvrosgården alla julmarknadsdagar kl. 11–13 och 
14–16. Dessutom 26 dec samt 1, 5 och 6 jan kl. 12–14. 
Folkets Hus lör–sön 26 nov–18 dec kl. 11–13 och 14–16.

Julsånger i parken 
Kören Cantare sprider julstämning lör–sön  
26 nov–18 dec kl. 10–15. 

Sägner i juletid 
Lyssna till sägner och berättelser i Back Mats stuga.  
Programmet riktar sig till såväl stora som små fre–sön 
25 nov–18 dec kl. 11–16. 

 

   

Butiker och restauranger
25 nov–8 jan (julafton se eget program)

Skansenbutiken vid huvudentrén
Julmarknadsdagar och helger kl. 11–17,  
övriga dagar kl. 11–16

Skansenbutiken i Logen
• Vardagar kl. 10–15
• Julmarknadsdagar och helger kl. 10–16
• Julafton kl. 10–14

Skansenbutiken vid Lill-Skansen
• Vardagar kl. 10–15 
• Julmarknadsdagar och helger kl. 10–16

Missa inte Krukmakeriet och Glasbruket som 
erbjuder fint hantverk tillverkat på Skansen.

Julbord och julfika
Våra restauranger och kaféer har laddat skafferierna 
och håller öppet varje dag. 

Vill du boka julbord? Besök skansen.se/jul.

Jul hos djuren
25 nov–8 jan (julafton se eget program)

Baltic Sea Science Center, Lill-Skansen, djurparken 
och Skansen-Akvariet håller öppet varje dag. 

Djurprat
Lyssna till djurvårdarna som berättar om djuren
• kl. 10.30 och 14.30 – Baltic Sea Science Center
• kl. 12.30 – Ren (på engelska)
• kl. 13.15 – Lill-Skansen
• kl. 14 – Gråsäl


