
 

Tidstypisk inramning till er upplevelse på  

Skansen Kronan: 
Ni samlar in gänget på Johns pub Linnégatan 

 

 Med start från grindarna så vaggas gästerna in i den miljö som väntar inne i 
Skansen 

 
 

 Man välkomnas med några Gycklare som ”poppar” upp 
oväntades 

  
 

 Gästerna fortsätter sedan utmed den marchallade vägen…. 
 Vid den första svängen har Vättarna sitt rede och stojar och busar 

framför, bakom och även över gästerna 
   
   

 Äntligen når man den gamla mytomspunna 
murstocken som står konstigt nog helt 
ensam med ett valv 
  
 

 På grusplanen innan får man en stärkande och rykande glögg just innan 
man passerar in genom valvet. 
 

Då all gästerna har kommit in genom valvet bjuds man på 
en kort midvintershow av Carolina Sandström, från GBG 
Operan, som, iklädd vinterpäls, sjunger vintriga stycken, 
med sina vättar,  uppe på vallen. 
 

 
 

 Efter denna upplevelse tar man sig in i Skansen och välkomnas man av 
gemyt med ett juldoftande och dignande julbord. 

 En sill assiette är in dukad på varje kuvert, 1 julöl/must ingår.  
 Tråg med julsnapsar finns tillgängliga på borden (som var och en köper) 
 Ni hälsar varandra välkomna till första snapsen. 
 Carolina höjer stämningen med snapsvisor och andra improvisationer och 

upptåg 
 Därefter begår man julbordet med allt vad som sig bör. 
 Under kaffet, som tas en trappa upp, kommer Jens Parnewall med komp. ha 

en ”After X-mas”, spontan dans till ”Living on prayer”, m.m. kanske?? 
 Kvällen rullar sedan på med Jens. 

 



 

 

 

tisdag den 20 september 2022 

 

 

 

BOBOEVENT   Kontakt: 

Mellomtorp Skogen 2  Tel: +46708402335 

513 93 Fristad  E-mail: bobo@boboevent.se 

 WWW.boboevent.se 

 

  
Budget: 

  60   Moms 

Johns pub 60 60,00 kr 3 600,00 kr 25 % 900,00 kr 

Julbord  60 598,00 kr 35 880,00 kr 12 % 4 305,60 kr 

Dryck 60 485,00 kr 29 100,00 kr 25 % 7 275,00 kr 

Vättar & Show 1 22 600,00 kr 22 600,00 kr 25 % 5 650,00 kr 

Boboevent 0 3 000,00 kr 0,00 kr 25 % 0,00 kr 

  Ex Moms 1 519,67 kr 91 180,00 kr   18 130,60 kr 

      

    Total 109 310,60 kr 

Glögg 1 25,00 kr 25,00 kr   
Julöl o öl 3 50,00 kr 150,00 kr   

Vitt /rött vin 2 50,00 kr 100,00 kr   
Snaps 2 60,00 kr 120,00 kr   

Vatten/must 3 30,00 kr 90,00 kr   

   485,00 kr   
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