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

Filippa K Second Hand
Judits Second Hand
Herr Judit
Mahalo hälsocafet
Papercut
Nitty Gritty
Steam
Brandstationen
Mama Wolf
Monteliusvägen
Afro Art
Kalf & Hansen
Dryck vinbar
Petrus
Sandqvist
Bric-a-Brac
Drop Coffee
Smide och Form
Tårtan café
Burman & Voss
Stomatol
Woodstockholm
Katarina Kyrka
Kleinste huis van Stockholm
Hermans
Fotografiska
Manos
Tambur
Sneakersnstuff
Konst-ig
Caroline Hjerpe
Stutterheim
Swedish Hasbeens
Pärlans Konfektyr
Nytorget Urban Deli
FLFL
Bergsprängargränd
Coctail Deluxe
Kvarnen
Medborgarplatsen

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.60 km)

södermalm

Begin met kleding shoppen in Hornsgatan 1

OVER DE ROUTE

Loop de andere kant op door Krukmakargatan, eet dumplings 7 en ga links via Torkel

De wandeling is zeer gevarieerd. Je loopt door de geschiedenis van Stockholm: een buurtje
met prachtige oude huisjes ligt naast het hippe en relaxte Sofo. Dit is absoluut een van de
leukste wijken van Stockholm, waar je met gemak een hele dag kunt doorbrengen.

DE WIJKEN

2

3 . Heb je nog niet ontbeten? Dat kan bij 4

. Ga rechts Rosenlundsgatan in en meteen weer rechts voor tijdschriften 5 en mode 6 .

Knutssonsgatan weer naar Hornsgatan. Ga daar rechts en kijk design op nummer 64 8 . Loop
een stukje terug en ga rechts Timmermansgatan in voor een Japanse pannenkoek 9 . Volg de
straat naar boven, de trap op en verder rechtdoor, tot je aan het eind links met een trap naar
beneden kunt. Onderaan die trap ga je rechts. Geniet van het uitzicht 10 en volg dit pad tot

Södermalm, Söder genoemd door Stockholmers, is het grootste eiland van de stad. Het ligt
ten zuiden van Gamla Stan. Slussen, de sluis tussen Mälaren en de Oostzee, vormt de

het eerste steegje rechts. Loop Blecktornsgränd uit, naar Hornsgatan. Ga daar rechts voor

overgang tussen de beide eilanden. Het is tevens een druk verkeersknooppunt. Langs de hele
noordkant van Södermalm heb je vanaf de hoge kliffen een adembenemend uitzicht over de
stad. Daarom wordt deze zijde ook wel liefkozend Söders höjder (de hoogtes van Söder)

hoek kun je lunchen 12 . Wandel door het park naar Swedenborgsgatan voor wijn 13 , een

genoemd. Je ziet hier nog de drie liften (Mariahissen, Katarinahissen en Sofiahissen) die
vroeger gebruikt werden om de grote hoogteverschillen te overbruggen.
Ooit was Södermalm een boereneiland. Toen de industrialisering op gang kwam, groeide de
bevolking snel en maakten de tabaksplantages en akkers plaats voor fabrieken. Het werd een
echt arbeiderseiland. De mensen hadden het niet gemakkelijk. Ze waren arm en woonden

Afro Art 11 op nummer 58. Steek een stukje terug Hornsgatan over naar Mariatorget. Op de

kanelbulle 14 , shoppen 15 16 en rechts om de hoek koffie 17 . Loop terug door het park,
steek Hornsgatan over en ga rechts de heuvel op voor juwelen en taart 18 19 20 .
Aangekomen bij Slussen (Södermalmstorg) kijk je omhoog voor Stomatols reclame 21 . Ga via
Peter Myndes Backe omhoog naar Götgatan en sla daar linksaf. Neem verderop links de trap
naar Urvädersgränd en loop naar Mosebacke Torg. Rust bij de kiosk uit 22 . Loop via

dicht bij elkaar, met meerdere families in simpele huisjes. Brand en ziektes waren aan de orde
van de dag. Op verschillende plaatsen zie je nog de kleine houten arbeiderswoningen uit de

Svartensgatan en Fiskargatan naar Katarina Kyrka 23 . Ga links en nog eens links naar

18e en 19e eeuw. Dit zijn meestal straten met beschermd stadsgezicht.

Nytorgsgatan 5 24 . Loop terug en neem links Mäster Mikaels Gata. Wandel door het park

Zoals veel voormalige arbeiderswijken is ook Södermalm in de jaren 80 en 90 van de vorige
eeuw uitgegroeid tot een populaire wijk. Studenten, kunstenaars, musici, bohemiens en
ontwerpers wonen en komen hier graag. Vooral in de (vintage)winkels en cafés van Sofo
(South of Folkungagatan) en in de buurt rond Mariatorget kunnen zij hun hart ophalen. De
relaxte sfeer die hier heerst, maakt dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Er openen
regelmatig nieuwe winkels, maar dat betekent helaas ook dat er regelmatig winkels hun
deuren sluiten. Het kan dus gebeuren dat je een adresje uit de gids mist.

WEINIG TIJD

Monteliusvägen + Katarina Kyrka + Fotografiska + Nytorget Urban Deli +
Bergsprängargränd

naar beneden en steek over naar Fjällgatan, voor een buffet 25 . Wil je naar Fotografiska 26 ,
neem dan om de hoek de trap naar beneden. Of blijf boven en volg Renstiernas Gata naar
Sofo. Vlak voor het keramiek van Manos 27 ga je rechts Kocksgatan in en dan rechtsaf via
Nytorgsgatan naar Folkungagatan. Links kun je shoppen voor je interieur 28 . Ga weer links
Södermannagatan in en dan rechts via Kocksgatan en links via Östgötagatan naar Åsögatan 29
30 31 32 . Loop langs het park en neem rechts Nytorgsgatan 33 34 35 . Ga links door

Skånegatan, eet falafel 36 en steek het kruispunt over. Ga rechts de trap op en bekijk de oude
arbeiderswoningen 37 . Loop terug door Skånegatan. Rechts in Södermannagatan koop je
cadeaus 38 en vervolg je weg door Skånegatan. Ga via Katarina Bangata rechtsaf naar
Götgatan. Sluit af met gehaktballetjes in Tjärhovsgatan 39 of een drankje op

Medborgarplatsen 40 .
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1 FILIPPA K SECOND HAND - SHOPPEN

Vind je de kleding van het Zweedse merk Filippa K ook zo mooi, maar wel een beetje prijzig?
Dan moet je echt even binnenlopen bij Filippa K Second Hand. De kleding is zo goed als
nieuw en de prijs is zacht. Zowel voor dames als voor heren.
hornsgatan 77, www.filippaksecondhand.se, +0046(0)8-6681530, ma-vr 11.00-18.00, za
11.00-16.00, t-bana zinkensdamm

hem en voor haar en probeer die maar eens te weerstaan. Mocht manlief hier niet kunnen
slagen, dan maakt hij nog een kans bij buurman Our Legacy (www.ourlegacy.se). Daar vind je
klassieke mannenmode, maar dan hip.
krukmakargatan 24-26, www.nittygrittystore.com, +46(0)8-6582440, ma-vr 11.00-18.30, za
11.00-17.00, zo 12.00-16.00, juli ma-vr 11.00-18.00, za 11.00-16.00, t-bana mariatorget
7 STEAM - ETEN & DRINKEN

2 JUDITS SECOND HAND - SHOPPEN

De dumplings van Steam worden geserveerd met rijst of salade of zelfs met noedelsoep. Ze

Bij Judits Second Hand vind je dameskleding en accessoires uit de jaren 50 tot 70 van de
vorige eeuw, zowel van bekende als minder bekende merken. Maar je kunt hier ook
modernere tweedehandskleding kopen. Jurken, bloesjes, tassen, zonnebrillen en schoenen –

zijn heerlijk vers, gevuld met vis of vlees of vegetarisch. Er staan ook andere soepen, salades
en kleine oosterse gerechten op de kaart. Zoek een plekje aan een van de lange tafels of
neem je dumplings mee.
krukmakargatan 19, www.steam.nu, +46(0)8-55913300, ma-vr 11.00-20.00, za 12.00-17.00, zo
13.00-20.00 (zomer vr tot 15.00), 100 sek, t-bana mariatorget

echt ‘Söder-hip’!
hornsgatan 75, www.judits.se, +46(0)8-844510, ma-vr 11.00-18.30, za 11.00-16.30, zo
12.00-16.00 (zomer afwijkend), t-bana zinkensdamm

8 BRANDSTATIONEN - SHOPPEN
3 HERR JUDIT - SHOPPEN

Brandstationen is een onderdeel van Herr Judit en is gevestigd in een meer dan honderd jaar

Bij Herr Judit hechten ze aan kwaliteit, gevoel en materiaal. Mannen die dat ook belangrijk
vinden, kopen hier hun overhemden. Tweedehands, vintage of nieuwe kledingstukken
worden overal en nergens vandaan geplukt.
hornsgatan 65, www.herrjudit.se, +0046(0)8-6583037, ma-vr 11.00-18.00, za 11.00-17.00, zo
12.00-16.00, t-bana zinkensdamm

oude brandweerkazerne, vandaar de naam. De uitgestalde designspullen (tweedehands en
nieuw) wekken een soort van hebberigheid bij je op, net als de unieke antieke en vintage
sieraden. Het is net een snoepwinkel voor volwassenen: moeilijk kiezen!
hornsgatan 64, www.herrjudit.se/brandstationen, +0046(0)8-6583010, ma-vr 11.00-18.00, za
11.00-17.00, zo 12.00-16.00, t-bana mariatorget
9 MAMA WOLF - ETEN & DRINKEN

4 MAHALO HäLSOCAFET - ETEN & DRINKEN

Om je dag goed te starten met een gezond ontbijt, loop je even binnen bij Mahalo

We kennen allemaal wel een pizza of crêpes; de Japanse variant heet okonomiyaki. Het is een

hälsocafet. Hier kun je ’s ochtends aanschuiven voor havermoutpap of chiapudding, maar ze

hartige pannenkoek die bestaat uit 50% witte kool, 8% bloem, 22% ei, Japanse mayo en een
speciale saus. Daar voeg je dan een seizoensgebonden vulling aan toe en smullen maar! De

serveren ook salades en gegrilde broodjes als lunch. Vul je ontbijt of lunch aan met een
smoothie, sap of een milkshake. In de zomer openen ze de binnentuin.

Japanse eigenares, Kaori Kato, ontmoette haar Zweedse man en kwam zo in Stockholm
terecht. Ze houdt van koken en opende restaurant Mama Wolf met de ervaring die ze

hornsgatan 61, www.mahalosthlm.se, +46(0)8-42056544, ma-vr 9.00-19.00, za-zo
10.00-18.00, ontbijt 59 sek, lunch 129 sek, t-bana zinkensdamm

opdeed in een okonomiyaki-restaurant in Japan.
timmermansgatan 15, www.mamawolf.nu, +46(0)8-4529777, ma-do 11.30-20.00, vr
11.30-21.00, za 12.00-17.00 (zomer afwijkend), vanaf 60 sek, t-bana mariatorget

5 PAPERCUT - SHOPPEN

Papercut is een bijzondere winkel met een grote verzameling internationale tijdschriften, een
unieke collectie dvd’s en verder boeken en cd’s. Liefhebbers kunnen hier een hele poos
rondhangen, bladeren en luisteren.
krukmakargatan 24-26, www.papercutshop.se, +46(0)8-133574, ma-vr 11.00-18.30, za
11.00-17.00, zo 12.00-16.00, t-bana mariatorget
6 NITTY GRITTY - SHOPPEN

Shoppen bij Nitty Gritty brengt enig risico met zich mee: ze hebben veel mooie spullen voor
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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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