FOTO: PER ERIK JÆGER

Andre helgen i desember åpner oppfinner Erik Alfred Tesaker dørene til
Handverksfabrikken under «Verdens Lengste Julegate» i Gyland.

6 GYLNE JULEMARKEDER

Vi har funnet fram til julemarkeder på gårder, småbruk og bygdetun over hele landet.
Og en helt særegen julegate med en magisk handverksfabrikk!
TEKST HILDE TOBRO

– I fjor hadde vi et formidabelt besøk, sier
juletrebonde Johannes Løvland og initiativtageren til «Verdens Lengste Julegate»
i Gyland. Julegata, som er 30 kilometer
lang, er et samarbeid mellom flere i bygda.
Hos «oppfinner»-familien Tesaker blir det
omvisning på Handverksfabrikken og salg
av bøkene til Erik Alfred og Ellen Marie.
HVOR: Gyland, Vest-Agder.
LANGS RUTA FINNER DU: Oppfinnerens
levende museumsfabrikk, krambod og
kunsthandverk, antikk og brukt, juletresalg,
sykkelutsalg, dagligvare og bensin, interiør
og livsstil, våpen- og turutstyr, samt et stort
julemarked midt i ruta.
NÅR: 8. og 9. desember kl. 12–17.
PÅ FACEBOOK: «Verdens lengste
handlegate»

116

LEV LANDLIG

FOTO: KLOSTERGARDEN

JULEGATA I GYLAND

SØNDAGSMARKED I RYFYLKE
– Søndagene før jul får vi besøk av ulike
produsenter i gårdsbutikken vår, som
marmeladeprodusent Eva Gill fra Litlastøl,
illustratør Hilde Thomsen, kokebokforfatter

Ingveig Tveranger og eplegløggprodusent Elisabeth Grønvik, sier vertskapet på
Klostergarden, en levende storgård med
sau, kyr og gris.
HVA: Gårdsbutikk i et gammelt sjøhus
fra 1850-årene.
HVOR: Utstein, Mosterøy.
HVEM: Inger Lise og Anders
Schanche Rettedal.
HER FINNER DU: Skinnfeller, julekranser,
fenalår, pinnekjøtt, garn, tovede produkter,
kalender, kokebøker, designputer, keramikk, kort, notatbøker, ostehøvler, smykker, lys, pizzastål fra den lokale smeden,
plakater og trykk, musikk, skjærefjøler og
andre treprodukter, honning, saft, gløgg,
sjokolade, te og marmelader.
NÅR: Alle søndager i november, de tre
første søndagene i desember kl. 12–17.
PÅ NETT: klostergarden.no
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LANGS LANDEVEIEN

HÅNDVERK OG HJERTEROM

JOL I TELEMARK

– Vi ville vekke liv i et nedlagt småbruk, så
vi startet «Stokkhøginj Kjik & Kjøp». At folk
«kjiker» og koser seg er det viktigste for oss,
sier de fire kreative damene bak det femte
julemarkedet på Stokkhaugen Gård i Selbu.
HVA: Stokkhøginj Kjik & Kjøp.
HVOR: Stokkhaugen gård i Øverbygda,
Selbu.
HVEM: Jorun Frikstad, Lisbeth Sørflakne,
Kristin Hoem og Turid Eidem.
HER FINNER DU: Håndverket til fire helt
forskjellige damer, strikkede klær, håndarbeid, trearbeid, kunst.
SERVERING: Kaffe, hjemmebakst og
kakakaku.
DET KAN BLI BESØK AV: Hest, nisse og
torader.
NÅR: Lørdag 17. november., 24. november
og 8. desember, kl. 12–16.
INSTAGRAM: #stokkhoginj

Når snøen daler over torvtaka på de gamle
lafta husa på Telemarkstunet, står det ikke
på stemningen til julehandelen.
– I Låven finner en norsk kvalitetshåndverk
av mange ulike slag. Det er alt fra enkle,
men elegante, kjøkkenredskap i tre til
håndlagde glass og keramikk, sier Ingrid
Hamberg.
HVA: Raulandsakademiets julemarked.
HVOR: Telemarkstunet, Rauland i Telemark.
HVEM: Raulandsakademiet, senter for
folkekulturformidling i Vest-Telemark.
NÅR: Lørdager og søndager fra 24.
november til 16. desember, kl. 11–16.
HER FINNER DU: Flere handverkere og
handverksutsalg, kafé, steinovnsbakeri,
fersk kling, flatbrød.
LES MER PÅ: raulandsakademiet.no

GOD GAMMELDAGS JUL

HVEM: Gamle Hvam Museum.
AKTIVITETER: Syltelaging, kake- og brødbaking, pølsestapping og lysstøping. Barna
får med seg de ferdige lysene hjem. Det
blir også kjøring med gråtass og hest.
Enkel matservering.
UTSTILLERE: Hovedaktøren er
Nes husflidslag, som har et flott
utvalg av håndarbeidsprodukter.
NÅR: 9. desember kl. 12–16.
PÅ NETT: mia.no/gamlehvam

FOTO: TOM JØRAN BAUER

EVENTYRLIG I NORD
I naturskjønne omgivelser ved Vinjesjøen
ligger den tidligere lensmannsgården
Parkvoll, som i dag er et museum med
eventyr og sagn som tema. Første helgen
i desember holdes det et stemningsfullt
julemarked blant koselige hus, eventyrskog, skulpturer, rorbu og naust.
HVA: Tradisjonelt julemarked.
HVOR: Bø Museum i Vesterålen.
HVEM: Museum Nord.
HER FINNER DU: Lokalt handverk
og lokale bøker. Salg av risengrynsgrøt,
rømmegrøt og blodpannekaker etter
god, gammel oppskrift.
NÅR: Lørdag 1. desember. kl. 11–15,
juleverksted for barn kl. 12–14.
PÅ FACEBOOK: Bø Museum

Hvordan ble jula forberedt på en storgård i
gamle dager?
I de store tømmerbygningene på Gamle
Hvam i Nes forberedes jula søndag
9. desember. Det skal lages sylte og pølser
skal stappes, og i bryggerhuset bakes brød
i den gamle steinovnen. Her kan du få med
deg mange lure tips og gode, gamle oppskrifter. Juletreet tennes med levende lys,
og gårdsnissen bruker å være i det selskapelige hjørnet på markedsdagen.
HVA: Førjul på Gamle Hvam.
HVOR: Nes, Akershus.

Vet du om flere julemarkeder i landlige omgivelser? Del gjerne din favoritt på vår Facebook-side.
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