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Lokala smaker förgyller
landsbygdens marknader 
Familjärt och med massvis av tradition. I både Gräfsnäs och Vikaryd utanför 
Alingsås kommer det att bjudas på stämningsfulla julmarknader för hela familjen.
– För många är besöket hos oss startskottet för hela julen, säger Susanne Dickson 
i Vikaryd.

29 år på raken. 
Det är en häftig svit som gård-

sägaren Susanne Dickson och 
hennes familj har byggt upp 
kring sin julmarknad i Vikaryd. 
Hit har familjer tagit sig i genera-
tioner för att få smak på julen och 
ta del av alla lokala hantverkares 
utbud.

– Det är roligt att vi har lyck-
ats skapa en så fin tradition av 
vår marknad. Numera ser vi de 
som gick och höll sin mormor och 
morfar i handen för snart 30 år 
sedan komma hit med sina egna 
barn, vilket är fantastiskt, säger 
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Susanne Dickson.
Precis som tidigare år kommer 

ett stort antal lokala hantverks-
försäljare från Västra Götaland 
att vara på plats för att sälja sina 
produkter. Och det kommer att 
erbjudas ett brett utbud av fika 
och mat som hör julen till. Inte 
minst från Vikaryds populära 
köttbod, som Susannes familj står 
bakom.

Värnar om det lokala
– För oss är det viktigt att vär-

na om det lokala så långt det går. 
Därför vill vi alltid att det ska 

vara hantverkare från närom-
rådet som kommer hit den här 
helgen. Ofta är det personer som 
inte har egna försäljningsstäl-
len, utan får möjlighet att sälja 
sina produkter här för en rela-
tivt liten peng, säger Susanne.

Julmarknad på historisk plats
Det är inte bara i Vikaryd det 
kommer bjudas på stämnings-
full julmarknad. I Gräfsnäs 
slottspark arrangeras ”Jul På 
Slottet” för tredje året i rad 
av föreningen Kultur i Bjärke. 
Parkvärden Susanna Nerell ser 

”Hela  
parken 

förvand-
las till 

en upp-
levelse i 
julanda”

VIKARYDS JULMARKNAD
■	 Plats: Gården Vikaryd, Vikarydsvägen 5
■	 Datum: 3-4 december
■	 Tid: 10-15 båda dagarna
■	 Fakta: En stämningsfull julmarknad i traditio-
nell anda. Bland marknadsstånden finns något 
för alla smaker, där flera lokala hantverkare 
säljer sina produkter, där keramik, blommor, 
tyg och marsipan är några exempel på vad 
som erbjuds. Från köttboden kan du ta en korv 
med bröd och Fikasystrarna kommer att hålla i 
caféverksamheten.

fram emot att på nytt skapa jul-
stämning i den historiska slotts-
parken för tusentals besökare.

– Hela vår park förvandlas 
till en upplevelse i julanda den 
här helgen, med massor av olika 
aktiviteter och stort utbud av 
lokala matproducenter med de-
likatesser, säger hon.
Musik, teater, luciatåg, food-
trucks och en tomteby är bara 
några exempel på vad besökarna 
i Gräfsnäs kan vänta sig helgen 
den tredje advent.

– Det har varit väldigt po-
pulärt och vi känner att vi kan 
höja ribban för varje år. Vi har 
fått många positiva tillrop från 
familjer som upplever att man i 
Gräfsnäsparken för en väldigt li-
ten peng får en heldagsaktivitet 
som lämpar sig för alla, oavsett 
ålder, säger Susanna.

Christmas Lights in Alingsås
Hemsida
Telenummer:

Lokalt och traditionsrikt. I 
både Gräfsnäs och Vikaryd 
finns populära julmarknader 
som årligen lockar tusentals 
besökare.

JUL PÅ SLOTTET
■	 Plats: Gräfsnäs slottsruin och park, Kungsallén 35
■	 Datum: 10-11 december
■	 Tid: 12-17 båda dagarna
■	 Fakta: Gräfsnäs slottsruin och park bjuder in till två dagar 
av julstämning med marknadsfolk, dans kring granen, gratis 
fiskdamm för alla barn, lotterier och flera andra upplevelser för 
hela familjen i slottsparken. Nisses kvartett står för julmusiken 
och esteterna i årskurs två bjuder på luciatåg. I tomtebyn sitter 
tomtefar och tar emot dina önskelistor, och tomtegummorna ba-
kar i hembygdsstugorna. Var 20:e minut kommer det att bjudas 
på teaterföreställning av föreningen Kultur i Bjärke om slottsrui-
nens historia, och flera lokala foodtrucks bjuder på god mat.


