
Hjemmet har besøkt julemarkeder med den gode, 
gammeldagse julestemningen. Med juleeventyr  
og nissens juleverksted, tusen julelys og duften  
av gløgg og granbar.
Tekst: Mai-Britt E. Sverd
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Søt
førjulstid

Norge rundt

Sang, historier og 
teater i Prøysenland
I helgene før jul er det ekstra morsomt for de minste på 
Prøysenhuset i Ringsaker. Det blir mye sang, teater og 
juleverksted i aktivitetsrommene, og det blir julebakst 
i den store bakerovnen og snekring på Snekker Ander-
sen-rommet. Hver lørdag og søndag vises kinofilmen 
«Snekker Andersen og julenissen», og i teateret kan dere 
se forestillingen om «Den vesle bygda som glemte at det 
var jul». På utescenen kommer Prøysenhuset til å sette 
opp en stor teaterversjon av «Snekker Andersen og ju-
lenissen». 22. og 23. desember presenterer Prøysenhuset 
«Dra krakken bortåt glaset», som er en familiestund med 

Jul på Stiklestad 
På Stiklestad kan du oppleve en god, gammeldags 
julestemning. Museumshuset, Kulturhuset og 
middelaldergården Stiklestadir fylles av deilig mat 
og hyggelige aktiviteter. Det blir demonstrasjon-
er av gammelt håndverk og matlagning, slakting 
av julegris og besøk av selveste julenissen. Og du 
kan handle med deg lokal mat, husflid og vakkert 
håndverk. 

HVOR: Stiklestad, Verdal 
NÅR: 9. og 10. desember kl. 12.00–17.00 
PÅ NETT: www.stiklestad.no

Foto: Rakelberg.com

Foto: Øyvind Schei



LYS, VARME OG NISSER: Fakler og varmetønner skaper lys og varme rundt arbeiderboligene fra 
1700-tallet på Bærums Verk. Nissefar og familien hans er selvsagt på plass.
Foto: Morten Brun

INSPIRASJON
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Bondens marked 
på Bærums Verk
Når snøfillene drysser stille over klyngen av 
små trehus på stemningsfulle Bærums Verk 
utenfor Oslo, da er det nesten så de bærer 
kjenningsmelodien til Skomakergata med seg. 
Hver helg i desember er det duket for tradi- 
sjonelt julemarked med salg av spennende 
forundringsgaver, og på søndagene er det 
også Bondens marked. De gamle, koselige 
trehusene i Verksgata huser mange lokale 
håndverksbedrifter og originale butikker, og 
ute er det markedsboder med alskens deilige 
saker. Gled dere til kanefart og bjelleklang, 
lysstøping, eventyrfortelling og mange andre 
aktiviteter for hele familien. 

HVOR: Verksgata 15, Bærums Verk 
PÅ NETT: www.baerumsverk.no

sang og fortellinger i Prøy-
senstua, og 22. desember 
har Knut Anders Sørum 
julekonsert i Prøysensalen. 
Hver søndag tilbyr Kafé 
Julie en stor julebuffé med 
varme og kalde retter, og 
et stort dessertbord. 

HVOR: Prestevegen 1 på 
Rudshøgda i Ringsaker 
PÅ NETT: 
www.proysenhuset.no

Foto: Morten Brun



JUBILEUM: Julemarkedet i Trondheim feirer 
15-årsjubileum i år. På markedet kan du blant 
annet handle kvalitetsprodukter og gårdsmat.
Foto: Øyvind Schei
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Førjulsfestival 
i Trondheim 
På Torget, midt i hjertet av Trondheim, finner du utstillere som 
byr på egenprodusert gårdsmat og unikt håndverk, og her 
kan du også oppleve meningsfylte grytekonserter, barneteater 
og samtaler rundt bålet i Kafélavvoen. Julemarkedet er blitt 
en førjulsfestival som fortryller både store og små. Dekorerte 
treboder danner en liten julegate som lyser opp i vintermør-
ket. Her kan du handle julegaver med særpreg, og i det lange 
teltet i Kongens gate finner du utstillere fra Bondens marked. 
Julemarkedet kan by på mange kulturinnslag og trubadurer 
som synger seg rett inn i hjertet ditt.

HVOR: Torget, Trondheim 
NÅR: 8.–17. desember 
PÅ NETT: https://julemarkedet-trondheim.no/

Julesjarm Egersund 
Egersunds flotte julemarked er av Nettavisen kåret til et av 
Norges beste, med masse sjarm, julepynt og en unik jule-
stemning. Omkranset av små trehus og en koselig atmosfære 
finner du julebyen med lukter, smaker og lyder som får deg 
i den rette stemningen. Byen Egersund byr på julemarked 
og en rekke aktiviteter i form av teater, konserter og annen 
underholdning.

HVOR: Egersund 
NÅR: 3.–6. desember og 10.–13. desember 
PÅ NETT: www.julebyen.no

Foto: Øyvind Schei

Foto: VisitNorway
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Jul i den hvite by 
I førjulstiden forvandles sommerbyen Risør til en hvit juleby. 
Med konseptet Jul i den hvite by, inviteres byens befolkning 
og tilreisende på koselig julehandel og en rekke arrange-
menter og aktiviteter frem mot jul. Her kan du gjøre koselig 
julehandel i hvite sørlandsgater og oppleve julemarkeder, 
Lucia-tog, nissetog og konserter. Risør har til og med fått sin 
helt egen julealv, som setter sitt preg på bybildet i førjulstiden. 
På Det lille Hotel kan du være med på baking av syv sorter 
julekake. 

HVOR: Risør 
PÅ NETT: www.risorby.no/jul

Velkommen  
til Henningsvær 
Den blå timen, nordlys eller en god storm ... Også i år frister 
Henningsvær med sin unike atmosfære i november og desem-
ber. Julehandel, gode matopplevelser, matkurs og kanskje en 
konsert kunne friste? Aktivitetene er mange. Du kan besøke 
glassblåseren eller keramikeren, støpe dine egne julelys, male 
julehjerter og pynte pepperkaker. Julegavene handler du i 
fred og ro hos flinke håndverkere, eller i de koselige små 
butikkene som får deg i skikkelig julestemning.

HVOR: Henningsvær, Lofoten 
NÅR: Syv helger fra 3. november til 17. desember 
PÅ NETT: www.facebook.com/forjulseventyret/

Førjulshygge  
ved Mjøsa  
På Simenstad Gard inviteres gjestene inn i 1700-tallsbyg-
ninger som er som skapt for julen. Vertinne Brit Skurdal 
Braastad byr på tradisjonsrik julemat. Her kan alle få kose 
seg med hjemmelaget mat på gårdskjøkkenet eller i spis-
estuen. Kaffen og desserten serveres i storstuen. Varer fra 
Simenstad-kjøkkenet er populære julegaver. Godbiter å ta 
med «hematt»: sylte, flatbrød, vørterkake, krydderkake med 
honning, pærekake, syltetøy, chutney og urtesalt. 

NÅR: Åpent hus alle søndagene i førjulstiden:  
19. og 26. november, samt 3., 10. og  
17. desember 
HVOR: Simenstad ligger ved Rudshøgda,  
sentralt plassert mellom Mjøsbyene Hamar,  
Lillehammer og Gjøvik 
PÅ NETT: www.simenstadgard.no

Foto: Esten Borgos

Foto: Bjørn Svensson Foto: Cecilie Haaland



JULEHJERTER: Langs Den Gyldne Omvei kan 
du finne mye juleinspirasjon. På Egge muse-
um i Trøndelag kan du oppleve gamle dagers 

juletradisjoner, matlaging og håndverk. 
Foto: Leif Arne Holme
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Jul à la Bjørnson 
Helgen 9. og 10. desember blir det førjulshelg i Bjørnstjerne 
Bjørnsons hjem Aulestad. Opplev det historiske huset pyntet 
til jul, og få et innblikk i hvordan julen var da Karoline og 
Bjørnstjerne bodde her. De hadde tradisjonsrike julefeiringer 
med store forberedelser, og Aulestad var pyntet til høy- 
tiden både inne og ute. Gled deg til julemarked med flotte 
håndverks- og husflidsprodukter, samt fristende mat fra lokale 
produsenter. Bjørnson var glad i barn, og det er også gøy for 
barna å besøke Aulestad. De kan bli med på eventyrstund og 
andre morsomme aktiviteter både inne og ute.

HVOR: Aulestadvegen 6-14, Follebu 
NÅR: 9.–10. desember 
PÅ NETT: https://aulestad.no/

Nostalgiske Røros 
Med sine fargerike trehus, hvit snø som legger seg oppetter 
veggene, og en blåtime som fortryller både store og små, danner 
verdensarven Røros den perfekte rammen for et utendørs  
julemarked. For niende året på rad arrangeres julemarked, og 
igjen vil Røros’ sjarmerende handlegater fylles med trivelige 
markedsboder, julemat og tradisjonsrike førjulsaktiviteter. Tuftet 
på det ekte og nære vil gjestene på markedet få en stemningsfull 
førjulstid. Under julemarkedet blir det, foruten koselig julehandel 
i gater og butikker, hest og sledeturer, julesang, nisser i gatene og 
andre aktiviteter for små og store.

HVOR: Røros 
NÅR: 7.–10. desember 
PÅ NETT: www.julemarkedroros.no

Den Gyldne Omvei 
Den Gyldne Omvei på Inderøy er en avstikker fra E6, hvor 
du i vakkert kulturlandskap finner gårdsbutikker, spisesteder, 
overnatting og mye mer, alt med lokalt preg. På flere steder 
kan du oppleve gammeldags førjulsstemning med julemat, 
julehandel, juleaktiviteter og julebudskap. Her er det flere 
ulike markeder og aktiviteter i forbindelse med juletiden, fra 
Julemarked på Berg Gård til Jul i Tunet og Advent på Egge 
Museum.

HVOR: Tunet, Ytterøy, Inderøy  
NÅR: 2. desember kl. 14.00–16.00 

HVOR: Egge Museum, Steinkjer 
NÅR: 26. november kl. 11.00–16.00 

HVOR: Berg Gård, Inderøy 
NÅR: 3. desember  
PÅ NETT: http://visitinnherred.com

Foto: Morten Bun

Foto: Audbjørn Rønning/Aulestad 
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Som i gamle dager 
på Maihaugen 
På Maihaugen i Lillehammer finner du den ekte og gode 
julestemningen. Her får du ikke bare et av landets flotteste 
julemarkeder – du får også komme inn i historiske hjem og 
oppleve julen som i gamle dager.
Maihaugens julemarked den første helgen i advent trekker 
mange tusen besøkende. Markedet bugner av lokalprodusert 
mat, håndverk, design, leker og masse annet – fine julegaver 
til deg selv eller dine nære og kjære. Den varme, søte lukten 
av brente mandler ligger i luften, og de historiske butikkene 
er åpne for en nostalgisk handel. Stopp opp og hør vakker 
korsang, og nyt omgivelsene på Maihaugen mens du blir med 
på en runde kanefart. Ta barna med på juleverksted og pep-
perkakebaking, og hils på dyrene i fjøset. 
HVOR: Lillehammer 
NÅR: Maihaugens julemarked arrangeres  
2.–3. desember 
PÅ NETT: På Maihaugen skjer det mye på  
førjulssøndagene og i romjulen, 
se program her: www.maihaugen.no

Julefryd i Oslo 
Oslo er i førjulsstemning allerede fra midten av no-
vember. Butikkene kler seg opp til fest, julegatene gli-
trer og fra byens klassiske julebordssteder dufter det 
deilig av sprøstekt svineribbe og julepølse, lutefisk 
med baconterninger, pinnekjøtt og søte juledesserter. 
Det finnes julemarkeder for alle, men jakter du på 
den gode, gammeldagse julestemningen, er det få 
steder som slår Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Her 
kan du lage dine egne gaver i travle juleverksteder, 
oppleve folkedans og barnekor som synger klassiske 
juletoner, og bli med på kanefart gjennom parken. I 
flere av husene er det pyntet til tidsriktig jul, og torg-
konene frister med alt fra vakker strikk og rosemalte 
tiner til glaserte epler og smakelige norske julespe- 
sialiteter. 

HVOR: Bygdøy, Oslo 
NÅR: Julemarkedet arrangeres de to første  
helgene i desember, lørdager og søndager 
PÅ NETT: www.norskfolkemuseum.no,  
restaurantguiden.osloby.no

Foto: Camilla 
Damgård

Foto: Marc Smiths


