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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.70 km)

GAMLA STAN, RIDDARHOLMEN
& HELGEANDSHOLMEN

Neem op metrostation Gamla Stan de uitgang Riddarholmen. Loop langs het spoor naar het

OVER DE ROUTE

water en ga rechts via Schering Rosenhanes Gränd naar het plein 2 en ga het dak op 3 . De

Deze wandeling geeft je een indruk van het middeleeuwse Stockholm en helpt je tussen alle
tourist traps bijzondere winkels en leuke restaurants te vinden. De route is niet zo lang, maar
je kunt uren dwalen door de steegjes van Gamla Stan. De wandeling kan goed gecombineerd
worden met wandeling 2. Loop deze wandeling liever niet in het weekend, dan is het erg druk

noorden en ga links Södra Riddarholmshamnen in. Vervolg je weg langs het water en geniet
vanaf het Evert Taubes Terrass 1 van het uitzicht op Stadshuset. Vervolg je weg langs het

kerk 4 kun je niet missen. Steek via Riddarholmsbron het water over naar Gamla Stan. Je
passeert achtereenvolgens Riddarhuset 5 en Bondeska Palatset 6 . Loop verder door
Myntgatan. Vanaf hier kun je Riksdagshuset 7 zien liggen. Ga de brug over om het gebouw

met toeristen in Gamla Stan.

van dichtbij te bekijken. Ga daarna terug naar Mynttorget. Neem de trap omhoog en loop door

DE WIJKEN

naar Yttre Borggården voor de wisseling van de wacht 8 en bezichtig het imposante slot 9 .

Zonder een bezoek aan Gamla Stan ben je niet in Stockholm geweest. Gamla Stan betekent
‘de oude stad’. Dit is het altijd levendige, sfeervolle, historische hart van Stockholm. De stad
werd in de 13e eeuw gesticht door Birger Jarl. De huizen die toen gebouwd werden, waren
heel klein, van hout en stonden erg dicht op elkaar. Helaas is de oorspronkelijke houten
bebouwing door de eeuwen heen grotendeels vernietigd door brand en strijd. De meeste van
de huidige okergele en rode panden stammen uit de 17e eeuw. Hier en daar zijn ze wat
scheef en verzakt, maar zowel de bewoners als de bezoekers vinden dat nu net de charme
van de wijk. Het prominent aanwezige koninklijk slot is gebouwd in de 18e eeuw.
Dagelijks slenteren vele toeristen – Stockholmers zie je er weinig – door de smalle straten en
steegjes van Gamla Stan. Vooral in de zomer krioelt het in de hoofdstraat Västerlånggatan van
de mensen die graag een herinnering willen kopen in een van de vele souvenirwinkels die de
straat rijk is. Deze straat kun je dan ook beter vermijden. De originelere winkels en galeries
met kunst en handwerk vind je vooral in de steegjes buiten de hoofdstraat, bijvoorbeeld in
Österlånggatan, Köpmangatan en Tyska Brinken. In en rond de straten Stora Nygatan en Lilla
Nygatan komen steeds meer nieuwe, leuke restaurants die maken dat ook de Stockholmers
zelf Gamla Stan weer weten te vinden.
Riddarholmen is een fraai en rustig eilandje waar met name gebouwen staan die nu een
overheidsfunctie hebben. Het is door een brug verbonden met Gamla Stan. Op het eilandje
Helgeandsholmen ten noorden van Gamla Stan zetelt de Zweedse regering.

WEINIG TIJD

Birger Jarls Torg + Riksdagshuset + Kungliga Slottet + Rondslenteren door Gamla Stan +
Stortorget

Aan Slottsbacken liggen Storkyrkan 10 en de gele Finse kerk. Op de binnenplaats achter deze
kerk staat het kleinste beeldje van Stockholm 11 . Loop door de poort, ga links Trädgårdsgatan
in en loop door Skeppar Olofs Gränd naar Köpmangatan. In Gamla Stan kun je niet verdwalen,
dus wijk gerust van de route af 12 . Ga links voor bijzonder papier 13 , een oude kaart [14] of
een sapje 15 . Boven aan Köpmanbrinken staat een bronzen beeld 16 . Ga links naar beneden,
naar Österlånggatan. Daar eet je heerlijke worst 17 en de andere kant op koop je een
schapenvacht 18 en een heerlijke lunch (19). Loop via Järntorget naar Västerlånggatan. Daar
ligt vrijwel meteen rechts de doorgang naar Mårten Trotzigs Gränd 20 . Bovenaan steek je
schuin over, Tyska Stallplan in. Ga daarna links Svartmangatan in voor een bezoek aan de
Duitse kerk 21 , originele vaatdoekjes 22 of een culturele hap 23 . Op Stortorget 24 drink je
een cocktail 25 of koffie 26 , bedenk je hoe jij Nobelprijswinnaar kunt worden 27 en geniet je
van chocolademelk 28 . Loop via Kåkbrinken naar Västerlånggatan voor Scandinavisch design
[29] [30] en ga daarna door Gåsgränd naar Stora Nygatan. Ga linksaf. Hier proost je met een
goed glas wijn 31 of biertje 32 en vind je mooie cadeaus 33 34 . Volg de weg naar beneden
en ga even links Tyska Brinken in voor een jurk 35 . Onder aan Stora Nygatan eet je tapas 36 .
Ga twee keer rechts de hoek om voor een bijzonder drankje (37) of een broodje (38), koop wat
snoep 39 en sluit af met een goed stuk vlees 40 .

1 EVERT TAUBES TERRASS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op veel plekken in de stad zie je de toren met de drie gouden kronen, maar nergens zie je
Stadshuset (zie pagina 99) beter dan vanaf het Evert Taubes Terrass. Vanwege de achtergrond
kiezen televisiejournalisten deze plek vaak om verslag te doen van nieuws uit Stockholm.
evert taubes terrass, t-bana gamla stan
2 BIRGER JARLS TORG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Birger Jarls Torg is het centrale plein van Riddarholmen. Het is genoemd naar Birger Jarl, van
wie men zegt dat hij in de 13e eeuw Stockholm heeft gesticht om Zweden te beschermen
tegen aanvallen van buitenlandse vloten. Het beeld van Birger Jarl staat prominent midden op
het plein. De meeste van de voormalige stadspaleizen aan dit plein, zoals Wrangelska
Palatset, zijn nu overheidsgebouwen.
birger jarls torg, t-bana gamla stan
3 DAKWANDELING OP RIDDARHOLMEN - LEUK OM TE DOEN

Op Riddarholmen kun je een dakwandeling maken op het parlementsgebouw. Gezekerd en
met een helm op wandel je met een gids over het dak. Op 43 meter hoogte heb je rondom
een prachtig uitzicht over de stad, terwijl je balanceert op de smalle nok van het dak.
Reserveren is noodzakelijk.
riddarholmen, verzamelen op birger jarls torg bij het standbeeld van birger jarl,
www.takvandring.com, +46(0)8-223005, apr-okt, 595 sek, boeken via website, t-bana gamla
stan
4 RIDDARHOLMSKYRKAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Riddarholmskyrkan uit 1280 is de laatste rustplaats van Zweedse koningen. Oorspronkelijk
was dit een franciscaner kloosterkerk. De 90 meter hoge, opvallende gietijzeren torenspits is
zeer bepalend voor het stadsbeeld.
birger jarls torg, www.kungahuset.se, +46(0)8-4026130, dagelijks half mei-half sep
10.00-17.00, entree 50 sek, t-bana gamla stan
5 RIDDARHUSET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Riddarhuset is tussen 1641 en 1674 gebouwd, naar ontwerpen van vier verschillende
architecten. Hier ridderde de koning de Zweedse adel en er waren feesten en andere
bijeenkomsten voor de edelen. Sinds 1975 worden er geen ridders meer ‘geslagen’ en heeft
Riddarhuset als belangrijkste taak het up-to-date houden van de stambomen van adellijke
families. De hedendaagse adel kan hier ruimtes huren voor feesten en trouwerijen.
riddarhustorget 10, www.riddarhuset.se, +46(0)8-7233990, ma-vr 11.30-12.30, entree 60 sek,
t-bana gamla stan
6 BONDESKA PALATSET - BEZIENSWAARDIGHEDEN
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Bondeska Palatset was de ambtswoning van rijkspenningmeester Gustav Bonde en werd
gebouwd tussen 1662 en 1673 naar het ontwerp van de architecten Nicodemus Tessin de
oude en Jean de la Vallée. Dit gebouw is een duidelijk voorbeeld van hoe de Franse barok- en
renaissancestijl van invloed zijn geweest op de Zweedse architectuur. Tegenwoordig is hier
het Zweedse hooggerechtshof gehuisvest.
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riddarhustorget 8, niet geopend voor publiek, t-bana gamla stan

colofon

7 RIKSDAGSHUSET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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.

Het eiland Helgeandsholmen wordt voor ongeveer de helft in beslag genomen door
Riksdagshuset, waar het Zweedse parlement zetelt. Het parlementsgebouw, dat werd
gebouwd tussen 1897 en 1905, is uiteindelijk bijna twee keer zo duur uitgevallen als in 1888
berekend was door architect Aron Johansson. Bovendien werd de neobarokstijl bij de opening
ook nog eens als ouderwets beschouwd.
riksgatan 3, www.riksdagen.se, +46(0)8-7864862, zie website voor tijden rondleiding, entree

NAME

Saskia de Leeuw

gratis, t-bana t-centralen
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8 WISSELING VAN DE WACHT - LEUK OM TE DOEN

De wisseling van de wacht is natuurlijk erg toeristisch, maar toch leuk om te zien. Onder
begeleiding van marsmuziek komen de nieuwe wachters, vaak heel jonge mannen, in vol
ornaat aangemarcheerd om de wacht over te nemen. In de zomer begint de tocht te paard al
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bij het Armémuseum in Östermalm; in de winter speelt alles zich af rond het slot.
kungliga slottet, slottsbacken 1, www.kungahuset.se, mei-aug ma-za 12.15, zo 13.15, sep-apr
wo & za 12.15, zo 13.15, t-bana gamla stan
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9 KUNGLIGA SLOTTET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kungliga Slottet is de officiële residentie van de Zweedse koning en koningin. Recepties,
feesten en audiënties worden in dit paleis gehouden. Vanaf de 13e eeuw stond hier het slot
Tre Kronor, maar dat brandde in 1697 af. Toen is men begonnen met de bouw van het huidige
paleis, dat is ontworpen door Nicodemus Tessin de jonge. Het is gebouwd in barokstijl. Er zijn

LOCAL

meer dan zeshonderd kamers en het heeft een eigen kapel. Het duurde dan ook tot 1754 voor
de bouw voltooid was. In en rond het paleis zijn diverse musea. Kijk voor meer informatie op
de website.
slottsbacken 1, www.kungahuset.se, +46(0)8-4026130, half sep-half mei di-zo 10.00-16.00,
half mei-half sep dagelijks 10.00-17.00, entree~150 sek, t-bana gamla stan
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SASKIA DE LEEUW

Saskia gaat het liefst op zoek naar bijzondere adressen om te
eten en drinken. De ene dag geniet ze van het stadse leven
op Söder met hippe koffietentjes, onafhankelijke boetieks
en galeries, het andere moment vind je haar op
Djurgården langs het water. Ze vindt niets heerlijker dan
Stockholm in de zomer, wanneer de dagen op hun
langst zijn.
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