knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Historiska Museet
Speceriet
Scenkonstmuseet
Kavalleriet
Dramaten
Hedvig Eleonora Kyrka
Modernity
Gamla Lampor
28Q
Nybrogatan 38
Östermalms Saluhall
Riddargatan 12
Ling Long
Sturekatten
Pepstop
Beijing8
Blueberry
Hope
Antikt, Gammalt & Nytt
Happy Socks
Efva Attling
Sturehof
Sturebadet
Brasserie Godot
Ekstedt
Albert & Jack’s
Humlegården
Snickarbacken 7
Zita
Phil’s Burger
Saturnus
Beirut Café
Birgitta’s second hand dam & herr
Halv Grek plus Turk
Foam

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.90 km)

Östermalm

Na een bezoek aan Historiska Museet 1 neem je de trap naar boven en loop je om het

OVER DE ROUTE

om te lunchen bij Speceriet 2 . Bijna onderaan in deze straat ga je rechts Väpnargatan in. Op

Ontdek de stijlvolste wijk van de stad, met prachtige gevels en fraaie winkels. Uitgebreid
shoppen, lekker eten en uitgaan moeten zeker op je planning staan. Doordeweeks zijn de
winkels langer open dan in het weekend, dus loop deze route op een doordeweekse dag. Het
middenstuk van deze wandeling kun je goed combineren met (een deel van) route 2.

DE WIJKEN

Östermalm is de chicste en tevens duurste wijk van Stockholm. Met Parijs als voorbeeld
begon men hier halverwege de 19e eeuw met de uitbreiding van de stad. Deftige boulevards
– met als ultieme voorbeeld Strandvägen – brede straten, statige panden met prachtige
façades en sierlijke torentjes; alles is even stijlvol en fraai. Ook enkele koninklijke gebouwen
zijn hier te vinden, zoals de bibliotheek en de stallen. De appartementen in deze buurt zijn over
het algemeen erg duur. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er voornamelijk

gebouw heen naar Storgatan. Ga daar rechtsaf en loop naar Artillerigatan, waar je linksaf gaat

de hoek vind je Scenkonstmuseet 3 , Kavalleriet 4 en aan de overkant de schouwburg 5 .
Daarna loop je via Sibyllegatan naar de kerk 6 . Verderop in Sibyllegatan vind je een
meubelwinkel 7 , fraaie lampen 8 of design 9 . Ga links Kommendörsgatan in en meteen
weer links. Op Nybrogatan 38 zit een leuk restaurant 10 . Misschien kun je vast reserveren
voor vanavond? Vervolg je weg naar een imposant bakstenen gebouw, de markthal 11 . Loop
verder door en ga rechts Riddargatan in. Op nummer 12 12 weten ze wat mooi is. Stop bij het
Story Hotel voor een cocktail 13 of geniet van een fika bij Sturekatten 14 . Dit koffiehuis ligt
verborgen, loop er niet per ongeluk voorbij. Aan de overkant kun je biologisch eten kopen 15 .
Loop verder naar beneden. Rechts in Grev Turegatan kun je terecht voor dumplings 16 . De

welgestelde (volgens sommigen snobistische) mensen wonen, winkelen en uitgaan in
Östermalm. Er wonen en komen ook veel bekende Zweden.

route gaat twee keer links: Birger Jarlsgatan in. Neem dan de tweede straat rechts

In een wijk als deze zitten natuurlijk veel dure winkels. Bekende internationale merken en
grote Zweedse merken zijn volop vertegenwoordigd in Birger Jarlsgatan en in het

shoppen! Voor Stockholmse mode loop je binnen bij Hope 18 . Voor originele boetiekjes ga je

Biblioteksgatan District. Daarnaast zijn er veel kleinere, onafhankelijke winkels waar je
terechtkunt voor exclusieve kleding, schoenen, tassen, sieraden en andere accessoires. Om
hier te kunnen slagen, moet je wel een hoge limiet op je creditcard hebben staan of wachten
op de uitverkoop. Gelukkig zijn er ook betaalbare winkels te vinden. Windowshoppen om
inspiratie op te doen kan natuurlijk ook!
In Östermalm vind je diverse restaurants waar je kunt genieten van een fika, een eenvoudige
lunch met traditionele Zweedse husmanskost of een exclusief vijfgangendiner. ’s Avonds is er

(Smålandsgatan). Trakteer jezelf eerst op een gezonde snack 17 en nu is het echt tijd om te

rechts Norrlandsgatan in en dan weer rechts bij Mäster Samuelsgatan 19 20 . Neem links
Biblioteksgatan voor sieraden 21 . Aan het eind steek je over naar Stureplan. Je kunt hier vis of
kreeft eten 22 . In Sturegallerian zit een kuuroord 23 . Verlaat de passage aan de achterkant en
ga links Grev Turegatan in. Op de hoek met Linnégatan ligt Brasserie Godot 24 . Ga links
Linnégatan in en neem meteen weer links Brahegatan. Ruik je het houtvuur al 25 ? Via
Humlegårdsgatan en Sturegatan loop je naar Birger Jarlsgatan. Ga daar rechtsaf. Koop een

altijd wat te doen in deze buurt, met name op en rond Stureplan. Dit is een populair

latte to go 26 in de Engelbrektsgatan en zoek een bankje in het park 27 . Loop terug en steek

uitgaansgebied met veel bars en nachtclubs. Zien en gezien worden is hier belangrijk. Hippe
mensen, ‘dikke’ auto’s en dure champagne en cocktails is wat de klok slaat.

Birger Jarlsgatan schuin rechts over naar conceptstore Snickarbacken 7 28 . Vervolg de route
door Birger Jarlsgatan. Je kunt er een filmpje pakken 29 . Hier schuin tegenover zit een

WEINIG TIJD

Historiska Museet + Dramaten + Östermalms Saluhall + Sturehof + Humlegården

hamburgertent 30 . Ga rechts Eriksbergsgatan in voor een café 31 . Voor Libanese mezze volg
je Engelbrektsgatan een eind naar links 32 . Of neem Karlavägen voor vintage 33 , Grieks eten
of pasta 34 35 .

1 HISTORISKA MUSEET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In Historiska Museet leer je alles over de geschiedenis van Zweden. Het museum heeft een
uitgebreide collectie archeologische vondsten uit de oudheid en laat je kennismaken met het
leven van de Vikingen. In de zomer zijn er allerlei activiteiten voor kinderen, zoals brood
bakken en smeden als de Vikingen. Indrukwekkend is guldrummet (de goudkamer). Daar
liggen vele gouden sieraden en gebruiksvoorwerpen, waaronder drie unieke, zeer fraai
bewerkte halskettingen.
narvavägen 13-17, www.historiska.se, +46(0)8-51955600, di & do-zo 11.00-17.00, wo
11.00-20.00, jun-aug dagelijks 10.00-17.00, entree gratis, t-bana karlaplan
2 SPECERIET - ETEN & DRINKEN

Speceriet heeft slechts plaats voor 22 gasten. Reserveren voor de lunch is helaas niet
mogelijk, maar voor ’s avonds kan het wel. Je kiest twee of drie kleinere gerechten die je
eventueel kunt delen. De ruimte is vrij sober ingericht met fraaie stenen tafelbladen en houten
krukken. Stockholmers komen hier graag na het werk. Let op: tijdens de zomermaanden
serveren ze geen lunch.
artillerigatan 14, www.speceriet.se, +46(0)8-6623060, ma 18.00-22.00, di-do 11.30-14.00 &
18.00-22.00, vr 11.30-14.00 & 17.00-22.00, za 17.00-22.00, zomer di-vr 18.00-22.00, za
17.00-22.00, vanaf 160 sek, lunch 135 sek, t-bana östermalmstorg
3 SCENKONSTMUSEET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij Scenkonstmuseet stap je in de wereld van theater, dans en muziek. Ga op ontdekking in
dit interactieve museum van drie verdiepingen en vergroot je kennis. Bezoek de
tentoonstelling en neem deel aan een van de workshops of ga aan de slag in het atelier. Het
gebouw wordt ook wel Kronobageriet genoemd en is een van de oudste bewaard gebleven
industriële panden van Stockholm.
sibyllegatan 2 (ingang väpnarplan), www.scenkonstmuseet.se, +46(0)8-51956700, di & do-zo
11.00-17.00, wo 11.00-20.00, entree 140 sek, wo gratis, t-bana östermalmstorg
4 KAVALLERIET - ETEN & DRINKEN

Bij Kavalleriet in het Scenkonstmuseum kun je de hele dag door terecht. Wat denk je van
smörrebröd als lunch? Gepekelde haring, nieuwe aardappelen, Västerbotten-kaas, azijn en
bruine boter. Kavalleriet heeft drie zusjes: Kaffeverket, Snickarbacken 7 en Gast.
sibyllegatan 2 (ingang väpnarplan), www.kavallerietcafe.com, +46(0)8-277272, ma-di
8.00-18.00, wo-vr 8.00-22.00, za 9.00-18.00, zo 10.00-17.00, ontbijt vanaf 45 sek, lunch 120
sek, t-bana östermalmstorg
5 DRAMATEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN
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Kungliga Dramatiska Teatern is de volledige naam van de schouwburg van Stockholm, die
meestal kortweg Dramaten genoemd wordt. Dit jugendstilgebouw met opvallende gouden
decoraties werd in 1908 officieel geopend met het toneelstuk Mäster Olof van Strindberg.

nodigt klanten graag uit voor een espresso en een praatje aan de grote tafel.
sibyllegatan 26, www.28quadrat.com, +46(0)7-21870704, di-vr 12.00-18.00, za 11.00-16.00, tbana östermalmstorg

Talrijke beroemde Zweedse kunstenaars uit die tijd hebben meegewerkt aan de versieringen
van dit gebouw. Zo zijn veel beelden op de voorgevel van Carl Milles en heeft Carl Larsson
een bijdrage geleverd aan de plafondschilderingen in de marmerzaal. Het (verwarmde) beeld
buiten om de hoek is een herinnering aan Margaretha Krook. Zij was in de vorige eeuw een
geliefde actrice. Op deze plek stond ze voor of na de voorstelling vaak te roken.
nybroplan 2, www.dramaten.se, +46(0)8-6656100, zie website voor tijden en prijzen
rondleiding, t-bana östermalmstorg
6 HEDVIG ELEONORA KYRKA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hedvig Eleonora Kyrka werd gewijd in 1737 en is genoemd naar de Zweedse koningin
Hedvig Eleonora, die in die tijd leefde. De kerk is gebouwd volgens het principe van de
centraalbouw. De inrichting is symmetrisch en op het midden gericht. Deze constructie was
populair in Scandinavië in de 17e en 18e eeuw.
storgatan 7, www.hedvigeleonora.se, +46(0)8-54567570, dagelijks 11.00-18.00, entree gratis,
t-bana östermalmstorg
7 MODERNITY - SHOPPEN

Modernity is gespecialiseerd in het verzamelen en verkopen van zeldzame en hoogwaardige
meubels, keramiek, glas, verlichting en sieraden uit de 20e eeuw. Veel stukken zijn van
gerenommeerde Scandinavische ontwerpers als Hans Wegner, Finn Juhl, Arne Jacobsen,
Alvar Aalto, Axel Salto en Berndt Friberg.
sibyllegatan 6, www.modernity.se, +46(0)8-208025, ma-vr 12.00-17.30, za 11.00-15.00, t-bana
östermalmstorg
8 GAMLA LAMPOR - SHOPPEN

Bij Gamla Lampor loop je letterlijk tegen de lamp(en). Dit souterrain hangt vol met
tweedehands designlampen en her en der vind je nog wat stoelen, krukken, horloges en
klokken. Grote kans dat je hier stuit op een originele PH-lamp of een hippe industrielamp voor
je eethoek.
sibyllegatan 18, www.gamla-lampor.se, +46(0)8-6119035, ma-vr 11.00-18.00, za 11.00-16.00
(zomer afwijkend), t-bana östermalmstorg
9 28Q - SHOPPEN

Een modern familiebedrijf, dat is conceptstore 28Q, ofwel 28 Quadrat. Het assortiment
bestaat voornamelijk uit interieurdesign en modeaccessoires van hedendaagse en innovatieve
designers van over de hele wereld. Ze werken met gevestigde merken, maar ook met
onbekendere getalenteerde ontwerpers in wie ze een groot potentieel zien. Eigenaresse Lena
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LOCAL

NAME

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.
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