Välkommen till
Järnhandlarnas

100-årsjubileum på Skansen
Lördag & Söndag den 8-9 september 2007

Glöm inte att besöka

Järnhandlarens Hus

Järnhandlarens hus representerar trähusbyggandet i de svenska städerna
under 1800-talets senare del. Det var en tid när städerna växte kraftigt. Ett
äldre gatunät lämnade plats för rätvinkliga kvarter, breddade och prydligt
stensatta gator och stadsparker. De gamla handels- och hantverksgårdarna
ersattes av moderna bostadshus med butiker i bottenvåningen.
Fortfarande byggdes de flesta hus i trä även om själva byggandet började
förändras. Maskinsågade bräder levererades direkt från sågverken och
standardiserade snickerier liksom andra byggnadsmaterial kunde köpas
från fabrik. Husen kläddes med spontade paneler som varierades liggande
och stående och fasaderna smyckades med dekorativa detaljer kring fönster
och dörrar samt på förstukvistar och verandor.
Tiden vi berättar om i huset är 1930-talet. I byggnaden finns två butiker
och en mindre lägenhet. Järnhandlarbutiken har den gamla inredningen
kvar från 1880 delvis moderniserad på 1930-talet. Varorna är typiska för
järnhandlarnas tre största kundgrupper, lantbruket, byggbranschen och
hushållet. I lägenheten bor en ung järnhandlarfamilj som inredde sin bostad i början av 1930-talet.
Huset är byggt på Skansen efter en förlaga från 1880 som idag finns i
Hudiksvall.

Järnhandlarnas 100-årsjubileum
på Skansen lördagen den 8 september

Järnhandelns dag på Skansen
Söndagen den 9 september
Sollidenscenen

12.00

12.00

Invigning

12.30 – 13.30

Känsliga bitar pop & rockkonsert
för barn med Anders Lundin &
Lars In de Betou + Band

14.00 – 15.00

Scenshow av Östen med resten

15.30

Godisregn

Lunch restaurang Solliden, Skansen
Jubileumskonferens Högloftet

13.30

Dag Klackenberg, vd Svensk Handel:
Handeln - en framtidsbransch

14.15

Information och frågestund med Järnhandelns Intresseförenings styrelse

14.45

Dagsprogrammet avslutas med Kaffe

18.30

Seglora kyrka ”Sånger ur hjärtat”
Karin Strid piano och Gösta Enar
sång och gitarr

19.30

Festafton på restaurang Solliden
Drink och jubileumsmiddag
Kungl Dramatiska Teaterns
sång- och dansgrupp
Romeo & Julia-kören underhåller
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Sollidenplanen
1200 - 1700

Utställning av järnhandelsprodukter under 100 år (järnhandelsleverantörer)
Järnhandlarna bjuder på guidade turer med
Skansentåget
Skansens teatergrupp minglar i området
Järnhandlarna bjuder på jämtlandsstut

Järnhandelstorget
11.00 – 17.00

Järnhandelsbutiken på Skansen öppen
Järnhandlarna berättar om utvecklingen
under 100 år
är Skansens hantverkskvarter öppna

