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Djurgårdsfärjan
Gröna Lund
Oaxen
Beckholmen
Skansen
Skansenbutiken
Blå Porten
Liljevalchs
Vikingaliv
Spritmuseum
Vasamuseet
Junibacken
Josefina
Nordiska Museet
Fiets of kajak huren
Ulla Winbladh
Flickorna Helin
Rosendals Trädgårdskafé
Rosendals Trädgårdsbutik
Rosendals Slott
Djurgårdsbrunn bar & restaurang
Etnografiska Museet
Tekniska Museet
Sjöhistoriska Museet
Strandbryggan
Svenskt Tenn
B.A.R.
Mathias Dahlgren Matbaren
Östasiatiska Museet
Moderna Museet
Moderna Museet Butik
ArkDes
Kastellholmen
Torpedverkstan

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.70 km)

djurgården & skeppsholmen

Wil je een museum bezoeken, houd dan rekening met de openingstijden. Ben je meer een

OVER DE ROUTE

Slussen de boot 1 . Gröna Lund ligt aan het begin van de route 2 . Loop via Lilla Allmänna

Je kunt naar Djurgården gaan om alleen een museum te bezoeken, maar het zou jammer zijn
als je niet ook wat meer van dit prachtige eiland ziet. Met de fiets kun je afwijken van de route
en ook andere paden en de zuidkant van het eiland verkennen. Houd rekening met een fiks
aantal kilometers als je de hele wandeling loopt.

DE WIJKEN

Een van de dingen die Stockholm zo uniek maakt, is de aanwezigheid van veel water en
natuur in de stad. En natuur vind je op Djurgården volop! Het is het groenste eiland van
Stockholm en maakt deel uit van Ekoparken, het eerste nationale park ter wereld dat midden
in een stad ligt. Vroeger was dit het jachtgebied van de koninklijke familie; nu is het de
‘achtertuin’ van de inwoners van Stockholm. Menig stad kan jaloers zijn op zo’n ongerept
natuurgebied binnen de stadsgrenzen. Je kunt hier heerlijk tot rust komen in de bossen,
wandelen of fietsen langs het water, varen, genieten van een romantische picknick, vogels
spotten of een museum bezoeken. Musea zijn er namelijk genoeg op Djurgården, zoals
Vasamuseet met het beroemde schip en het openluchtmuseum Skansen.

natuurliefhebber, sla dan de musea over en geniet van het unieke Djurgården. Neem vanaf

Gränd naar het water. Ga linksaf en wandel parallel aan het water. De straatjes met oude
houten huisjes aan de linkerkant zijn erg charmant. Net voor de brug kun je heerlijk eten 3 .
Ga de brug over en bekijk de dokken op Beckholmen 4 . Loop terug en vervolg de route via
Beckholmsvägen en Djurgårdsslätten door het park naar Skansen 5

6 . Volg

Djurgårdsvägen, steek over en drink iets bij Blå Porten 7 . Hiernaast ligt museum Liljevalchs
8 . Ga dan links en meteen rechts richting Vikingaliv 9 en het Spritmuseum 10 . Loop langs

het water. Het houten pad brengt je naar Vasamuseet 11 . Voor de wereld van Astrid Lindgren
loop je nog verder langs het water 12 . Buig af naar rechts om te lunchen bij Josefina 13 . Het
schitterende gebouw dat je nu ziet, is Nordiska Museet 14 . Loop via Djurgårdsvägen naar de
brug. Net daarvoor kun je een fiets of kajak huren 15 . Steek de weg over en ga door de
blauwe poort. Volg het pad langs het water. Onderweg eet je gehaktballetjes 16 of taart 17 .
Ga rechts Sirishovsvägen in en dan via Rosendalsterrassen de tuin in, RosendalsTrädgård 18

Skeppsholmen is een van de kleinere eilanden. Het was tot eind jaren 60 van de vorige eeuw
een marinebasis. De barakachtige, gele gebouwen herinneren daar nog aan. In deze panden
zijn tegenwoordig onder andere musea, een hotel en een restaurant gehuisvest. Het
bekendste museum op dit eiland is Moderna Museet. Vanaf de brug naar Skeppsholmen heb
je een vorstelijk uitzicht: aan de ene kant het koninklijk paleis, aan de andere kant de deftige
Strandvägen. Dit is een geliefd punt voor fotografen. Overigens is het opvallende zeilschip bij
Skeppsholmen omgebouwd tot hostel. Vanaf Skeppsholmen kun je oversteken naar
Kastellholmen, een groen eilandje met als enige bebouwing een klein kasteel.
Als je te voet van Djurgården naar Skeppsholmen gaat, loop je over Strandvägen. Eigenlijk
zou je twee keer over deze boulevard moeten wandelen. De eerste keer loop je vlak langs de
waterkant om een blik te werpen op de aangemeerde boten, de tweede keer bekijk je de
statige gebouwen met hun prachtig versierde gevels.

WEINIG TIJD

Skansen + Vasamuseet + Nordiska Museet + Rosendals Trädgårdskafé + Moderna
Museet

19 . Loop over Rosendalsvägen naar het slot 20 . Neem het pad links van het slot en ga bij het

water rechts. Loop door tot de brug. Heb je tijd over, dan kun je hier de wandeling verlengen
en Kärleksstigen (het ‘Liefdespad’) lopen (zie p.XX). Anders ga je de brug over. Je ziet het
terras al liggen 21 . Volg Lidovägen en links het pad langs het water. Je passeert een paar
musea 22 23 24 . Wandel verder langs het water, door Diplomatstaden (een wijk met veel
ambassades) en Nobelparken en rust uit bij de brug 25 . Verderop aan Strandvägen ligt
Svenskt Tenn 26 . Volg deze boulevard tot Nybroplan. Steek Raoul Wallenbergs Torg over,
loop door Arsenalsgatan en neem de eerste straat links voor verse vis 27 . Via Hovslagargatan
(rechts) kom je op Blasieholmskajen. Om te eten ga je naar rechts 28 , de route gaat links de
brug over naar Skeppsholmen voor musea 29 30 31 32 . Volg de zuidkade voor een rondje op
Kastellholmen 33 en eindig de wandeling bij restaurant Torpedverkstan 34 aan de noordkant
van Skeppsholmen.

1 DJURGåRDSFäRJAN - LEUK OM TE DOEN

Djurgårdsfärjan is de veerboot tussen Slussen en Djurgården. Dit is de snelste en leukste
manier om op Djurgården te komen. Onderweg wordt vaak ook Skeppsholmen aangedaan.
Vanaf de boot heb je goed zicht op Gamla Stan, Slussen en Södermalm.
slussen, skeppsbrokajen, www.djurgardensfarjetrafik.se, +46(0)8-6863694, afvaart dagelijks
elke 20 minuten (mei-aug frequenter), 31 sek met sl accesskaart, t-bana slussen
2 GRöNA LUND - LEUK OM TE DOEN

Al ruim honderd jaar is Gröna Lund een populair pretpark. Sommige attracties zijn bijna
romantisch ouderwets, zoals de zweefmolen die deels over het water gaat, andere zijn wat
nieuwer en zeer spectaculair, bijvoorbeeld de vrije val vanaf 80 meter hoogte. In het
hoogseizoen zijn er vaak concerten in het park.
lilla allmänna gränd 9, www.gronalund.com, +46(0)10-7089100, mei-sep, zie website voor
tijden, entree 120 sek zonder attracties (zie website voor prijzen op concertavonden), bus 67
of tram 7 gröna lund of djurgårdsfärjan
3 OAXEN - ETEN & DRINKEN

Oaxen was jarenlang een van de beste en bekendste restaurants in Zweden. Het lag op een
eilandje vlak bij Stockholm en was alleen per boot bereikbaar. Dit stond de sterambities in de
weg en daarom besloten de eigenaars het elders te proberen, wederom op een prachtige
locatie. Het zeer fraai ingerichte restaurant bestaat uit twee delen: het gastronomische deel
Oaxen krog, en het beter betaalbare bistrogedeelte Oaxen slip. In beide delen staat de
noordse keuken centraal.
beckholmsvägen 26, www.oaxen.com, +46(0)8-55153105, slip dagelijks 12.00-0.00, krog di-za
aankomst tussen 18.00 en 20.00, slip 240 sek, krog zesgangenmenu 1750 sek, bus 67 of tram
7 skansen
4 BECKHOLMEN - LEUK OM TE DOEN

Beckholmen is een klein eiland met cultuurhistorische waarde. Als je Beckholmsstigen volgt,
loop je het hele eiland rond en heb je uitzicht op de oude dokken. Die worden nog steeds
gebruikt voor de restauratie van zeilschepen en stoomboten. Het oudste dok dateert uit 1850.
Her en der langs het pad staan bordjes waarop je meer kunt lezen over Beckholmen,
bijvoorbeeld over de kranen aan de zuidkant of de zeearenden die je hier in de winter kunt
spotten.
beckholmen, bus 67 of tram 7 skansen
5 SKANSEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Skansen werd in 1891 opgericht door Artur Hazelius en was het eerste openluchtmuseum ter
wereld. Hier ervaar je hoe het leven in Zweden vroeger was. De oude huizen komen uit alle
streken van Zweden en zijn vaak plank voor plank afgebroken en in Skansen weer
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3

4

opgebouwd. In de zomer lopen de ‘bewoners’ rond in klederdracht. Zij demonstreren
volksdansen en glasblazen. In de dierentuin kom je inheemse Scandinavische diersoorten
tegen, zoals de beer, eland en wolf. Belangrijke feestdagen worden in Skansen op traditionele
wijze met de bezoekers gevierd.
djurgårdsslätten 49-51, www.skansen.se, +46(0)8-4428000, zie website voor tijden en prijzen,

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
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bus 67 of tram 7 skansen
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6 SKANSENBUTIKEN - SHOPPEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Voor de hoofdingang van Skansen ligt Skansenbutiken. Niet alleen het traditionele Dalahäst
(houten paardje) is in verschillende kleuren te koop; eigenlijk kun je hier voor alles van
souvenir tot Zweeds design terecht. En natuurlijk ontbreken de kitscherige sleutelhangers en
onderzetters met eland niet.
links voor hoofdingang skansen, www.skansen.se, +46(0)8-4428268, dagelijks, zie website
voor tijden, bus 67 of tram 7 skansen
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7 BLå PORTEN - ETEN & DRINKEN

Hans Zeegers, Ton van

De ingang van Blå Porten is niet opvallend, maar ligt direct naast museum Liljevalchs. Dit café

Veghel, Nancy Lee,
Eline Snauwaert

heeft een geweldige binnentuin, waar je lekker kunt lunchen. Ze serveren er ook heerlijke
taart.

LAATSTE UPDATE

djurgårdsvägen 64, www.blaporten.com, +46(0)8-6638759, zie website voor tijden, 140 sek,
djurgårdsfärjan of bus 67 of tram 7 liljevalchs / gröna lund
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deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 LILJEVALCHS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Museum Liljevalchs toont hedendaagse kunst in alle vormen, zoals grafische vormgeving,
fotografie, mode en kunstnijverheid. Er zijn wisselende exposities. Het hoogtepunt van ieder
jaar is Vårsalongen. In de maanden februari en maart krijgen al dan niet gevestigde
kunstenaars de kans hun werk aan het publiek te tonen. Ze worden beoordeeld door een jury
en het leukste is dat dan ook alles te koop is.
djurgårdsvägen 60, www.liljevalchs.se, +46(0)8-50831330, zie website voor tijden, entree 80
sek, ma gratis, djurgårdsfärjan of bus 67 of tram 7 liljevalchs / gröna lund

LOCAL

9 VIKINGALIV - BEZIENSWAARDIGHEDEN

fantastische geschiedenis kennen. Er is een interactieve tentoonstelling die laat zien hoe
mensen leefden in de Vikingtijd. Ontdek met een treintje het verhaal over het leven van een
gezin in circa 936. Erg leuk voor kinderen!
djurgårdsvägen 48, www.vikingaliv.se, +46(0)8-40022990, dagelijks 10.00-17.00 (zomer tot
18.00), entree 159 sek, djurgårdsfärjan of tram 7 of bus 67 liljevalchs / gröna lund

5

ELINE SNAUWAERT

Dankzij haar baan heeft Eline Stockholm goed leren kennen.
Ze houdt ervan om te gaan brunchen of een fika te nemen.
Hiervoor kun je haar vinden in Söder, maar ze geniet ook van
een wandeling op Djurgården of een picknick in een van de
vele parken die Stockholm rijk is. Elke maand voegt ze wel
een nieuw favoriet adres toe aan haar lijstje.

Vikingaliv (het Vikingleven) biedt een historische beleving. Je leert er de Vikingen en hun
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