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Flanörer. Nya Skansenchefen Hasse Alfred- Spelmansmusik. I Västerängsgården spelade Robert Persson och Leif Johansson 
son och dottern Sofi flanerade på Skansen, polskor från Sörmland och andra landskap. 

Nedräkningen har börjat 
30 000 besökare roade sig på Skansens julmarknad 
Av JAN KANTOR 
m Med Skansens julmarknad 
börjar den riktiga nedräkning-
en till julafton för många 
stockholmare. 

I Stadskvarteren spelade po-
sitivhalare Bill Lindwall "Stil-
la natt" så vackert att man 
nästan ville gråta. Och från 
Västerängsstugan i Delsbogår-
den strömmade sprittande 
polskor framförda på fiol av 
spelmännen Leif Johansson 
och Robert Persson. 

År 1903 anordnades den 
första julmarknaden på Skan-
sen, och även om ett och annat 
förändrats genom åren är 
tradition och trevnad alltjämt 
nyckelord. Julbockar i halm, 
smetig sockervadd till barnen, 
ringlekar, tunnbrödsbak vid 

' Älvrosgården, karameller i 

strut, grenljusstöpning i 
Ekshäradsgården och lotterier 
— allt var precis som det 
skulle för att minst 30 000 
stockholmare och tillresta ut-
socknes på söndagen skulle 
trängas och trivas och komma 
i den rätta stämningen. 

Gratis gran 
Det kunde nya Skansen-

chefen Hasse Alfredson för-
nöjt notera, även om han ännu 
inte riktigt tillträtt befattning-
en och därför ville vara civil 
en dag som denna. I sällskap 
av dottern Sofi flanerade han 
runt bland gårdar och gränder 
och barnfamiljer på den bli-
vande arbetsplatsen. Jo, här 
skulle nog också han komma 
att trivas. 

Utanför Skogens hus ringla-

de sig en orm av människor, 
vilka år 2000 önskade fira jul 
med egenhändigt odlad gran. 
Saken var nämligen den att 
domänverket delade ut "ba-
bygranar" gratis till alla som 
ville ha. Ett par år har 
granplantorna haft på sig att 
växa sig sisådär 30 centimeter 
höga i myllan på • Lugnets 
plantskola utanför Bålsta. Om 
nio tio år är de mogna att bli 
julgranar. 

5 000 plantor hade förestån-
daren Jan Lindgren och Agne-
ta Göransson laddat upp med, 
och trots att åtgången var 
strykande riskerade ingen att 
bli utan. Nästkommande två 
söndagar blir det åter tillfälle 
att fixa en egen framtidsjul-
gran. Glöm bara inte att sätta 
lillgranen i en kruka eller 

plantera den i trädgården så 
fort ni kommer hem. Visste ni 
förresten att domänverket år-
ligen planterar ut 60 000 000 
smågranar? 

Gotlandsdricka 
För många är Gotländsdric-

kan, med sin speciella smak av 
enris,, humle och jäst, en 
angenäm Skansentradition att 
slå vakt om. I år serverades 
den kall. Den slank ner ändå. 

— Skam vore det väl annars, 
menade bryggarbasen Staffan 
Karth och berättade att varje 
bondgård på Gotland gör sin 
egen dricka varför recepten 
kan variera lite. 

Någon tyckte att drickan var 
bättre — och starkare — förr. 
Och visst är det så, det mesta 
var ju lite bättre för r . . . • 

Godis förstås. Ingen riktig julmarknad utan godis tyckte Annika Bergfalk (t v) och 
Karin Renåker och passade på att köpa lite av Veronika Schopper. 
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Foto: SAM STADENER 
stämningsfull ju/musik bjöd positivhalaren Bill Positivhalare i backen. Vacker och 

Lindwall på i Stadskvarteren. 
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