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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider

• Gotland • Helsingfors • Island & Reykjavik • Köpenhamn • Oslo • London • Paris 
• Bordeaux • Barcelona • Madrid • Lissabon • Rom • Venedig • Aten • Istanbul 
• Dubrovnik • Prag • Warsawa •  Wien • Salzburg • Berlin • Moskva • Peking • 
Shanghai • Hongkong • Kuala Lumpur • Bangkok • Chiang Mai • New York...

www.alltomstockholm.se
Bästa tipsen får du på den här sajten, allt 
ifrån var du ska äta, vilka pjäser du ska se 
och var du kan hitta det senaste modet. 
Kolla in andra läsares betygsättningar så 
att du vet att du hamnar rätt.

www.stockholmtown.com
Det här är Stockholms officiella besöks-
guide som vet vilka de populäraste sight-
seeingturerna är och vilket väder det ska 
bli de närmaste dagarna.

www.sl.se
Stockholms lokaltrafiks sajt. Sök snab-
baste och bästa vägen för att ta dig till 
nästa sevärdhet.

www.kalendarium.se
Stockholms främsta klubbguide som 
vägleder dig i natten. Här kan du också få 
bra tips om konstutställningar.

www.qx.se
Om du är gay är det här sajten för dig. 
Här finns en ”gaymap” över Stockholm 
där de roligaste barerna, kaféerna och 
restaurangerna är utsatta.

Turistinformation
08-508 28 508 är numret 
till turistinformationen vid 
Kungsträdgården.

Kollektivtrafiken
08-600 10 00 ringer du för 
att ta reda på SL:s tidta-
beller.

Taxi
Taxi Stockholm har tel: 
08-15 00 00 och Taxi Kurir 
har 08-30 00 00. Billigast 
taxi från Arlanda till stan 
brukar Transfer Taxi ha, 
tel: 020-35 00 00, ring för 
aktuellt pris.

Nummer-
upplysning
Ring 118 118.

Sjukvårds-
rådgivning
Ring Vårdguiden på tel: 
08-320 100.

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad
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Shoppingområden 
För dig som vill hitta till kedjebu-
tikerna som H&M, Zara, Din Sko 
och liknande så rekommenderas 
city och framförallt Drottning-
gatan men även Kungsgatan och 
Hamngatan. Se till att lägga in 
många fikapauser bara för det 
tar på krafterna och humöret att 
trängas med folk som är ännu 
mer shoppinggalna än du och 
som sliter i samma kläder. Är du 
ute efter märkesshopping så är 
det Stureplan och främst Birger 
Jarlsgatan, Biblioteksgatan och 
de små tvärgatorna som gäller. 
Missa inte sminkparadiset Cow 
på Mäster Samuelsgatan 9. En 
mer prisvärd affär i det här om-
rådet är Urban Outfitters på Bib-
lioteksgatan 5 som har kläder, 
skor och prylar du inte visste du 
behövde. Den roligaste shop-
pingen hittar du i området Sofo 
på Söder där det finns mycket 
second hand, design- och in-
redningsbutiker. Ett måste är 
Tjallamalla på Bondegatan 46 
som säljer kläder, väskor och 

accessoarer från både kända 
och okända designers. Sivletto 
på Malmgårdsvägen 16-18 är 
en dröm för dem som gillar 
rockabilly och 50-tal. På Söder-
mannagatan 21 ligger Grandpa 
som säljer snygga kläder och 
möbler. De har även en butik 
med kafé på Kungsholmen på 
Fridhemsgatan 43. Skivbutiken 
Pet Sounds på Skånegatan 53 är 
en institution i kvarteret och här 
kan du också köpa inspirerande 
böcker. Sista torsdagen i varje 
månad är det Sofo-kväll då de 
flesta butiker har öppet sent.

Gallerior och varuhus
Allt samlat på ett ställe kan vara 
ganska praktiskt när det regnar. 
De flesta gallerior ligger inne i 
stan. På Hamngatan 37 ligger 
den stora Gallerian med klädbu-
tiker, kaféer, leksaksbutik och 
hemfixarparadiset Clas Ohlson 
bland annat. Snett mittemot 
ligger NK där du kan köpa mär-
keskläder framför allt. PUB och 
Åhléns ligger på Drottninggatan, 

den förra vid Hötorget och den 
senare vid T-centralen. Mitt på 
Drottninggatan på nr 53 hittar du 
den lite coolare gallerian SOUK 
som har ett yngre mode. Väster-
malmsgallerian hittar du vid Frid-
hemsplan. På Söder finns Skra-
pan med sena öppettider och på 
Götgatsbacken finns Brunogalle-
rian som är mycket mindre än de 
andra men också trevligare med 
en bar/kafé i mitten och dj:s
som spelar ibland. Här hittar du 
bland annat American Apparel 
och Whyred.

Second hand 
Är det second hand du är ute 
efter så är Sofo rätta stället att 
gå till. Den mest berömda är 
Lisa Larsson på Bondegatan 48, 
en liten butik fullproppad med 
kläder. På Södermannagatan 21 
ligger Påkläderiet med hjälpsam 
personal och många söta klän-
ningar. För riktigt billig second 
hand kan du gå till Stadsmis-
sionen i hörnet Skånegatan och 
Nytorgsgatan. Självklart är det 

6 x shopping

Exklusiva Mulberry på Birger Jarlsgatan 10. Frossa i second hand på Beyond Retro.

3Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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Turistinformation
Stockholms stora turistinfor-
mation ligger i Sverigehuset vid 
Kungsträdgården och här finns 
hjälpsam personal som har koll 
på staden. Var dock beredd på 
att det ibland är väldigt mycket 
folk här så det kan uppstå en viss 
väntetid. Här kan du köpa Stock-
holmskortet, ett riktigt klipp om 
du är en aktiv turist. Ett 24-tim-
marskort kostar 330 kr och då 
ingår till exempel fria resor på 
lokaltrafiken och fri entré till 75 
olika museer. Kortet kan även 
köpas för 48 eller 72 timmar.

Från flygplatsen
Från Arlanda finns det flera sätt 
att ta sig in till stan. Det allra bil-
ligaste sättet är buss till Märsta 
och sedan pendeltåg men det 
tar rätt lång tid. Flygbussen in 
till Cityterminalen kostar 99 kr. 
Arlanda Express som går mycket 
snabbare tar det dubbla priset 
men håll utkik efter deras som-
mar- och helgerbjudanden då 
det ibland är samma pris som 
bussen. Är ni många är det värt 
att ta en taxi. De stora bolagen 
som Taxi Stockholm och Taxi Ku-
rir har fasta priser, runt 500 kr in 
till stan, Transfer Taxi tar 395 kr i 
skrivandets stund. 

Orientering
Om du kommer med buss ham-
nar du vid Cityterminalen och 
kommer du med tåg är det Cen-
tralstationen som gäller. Båda 
ligger mitt i stan på Norrmalm 
och knyts ihop med T-centra-
len där alla tunnelbanelinjer går 
ifrån. Vart Östermalm och Söder-
malm ligger hörs på namnen och 
precis söder om city hittar du 
populära turistmålet Gamla stan. 
Kungsholmen ligger västerut 

och Vasastan nordväst om city.

Ta sig runt
SL:s hemsida fungerar alldeles 
utmärkt för att lista ut hur du ska 
ta dig fram. På T-centralen har de 
också en information men om 
du är ute på stan kan du också 
ringa deras datorstyrda resepla-
nerare på tel: 08-600 10 00 för 
att få hjälp. Det finns sju tunnel-
banelinjer uppdelat på grön, röd 
och blå. Lite förenklat kan man 
säga att den gröna går mellan 
södra och västra förorterna, den 
röda mellan norra och sydvästra 
förorterna och den blå mellan 
city och nordvästra förorterna. 
När det gäller bussarna så är det 
viktigaste att 
komma ihåg att 
du inte kan be-
tala för en biljett 
ombord utan du 
måste ha köpt 
en innan alter-
nativt köpa en 
sms-biljett. Ska 
du åka längre 
bort från stan 
finns pendeltåg. 
Det mysigaste 
alternativet för 
att ta sig runt i 
stan är såklart 
båt, som du kan 
ta till exempel 
från Slussen till 
Djurgården.
S www.sl.se

Bil
Om du kommer 
med bil kan det 
vara bra att veta 
att det inte är 
helt lätt att hitta 
parkeringsplats 
i innerstan och 

att det dessutom kostar en rejäl 
slant. På kvällar och nätter är det 
däremot gratis i de flesta områ-
den men du måste fortfarande 
hitta en plats. Det är istället 
vanligt att ställa bilen i ett av de 
många parkeringsgaragen. Var 
de finns och vad det kostar kan 
du hitta på deras sajter. 
S www.stockholm-parkering.se
S www.carpark.se
Glöm heller inte bort att du nu-
mera måste betala trängselskatt 
varje gång du passerar tullarna 
med bilen. Maxsumma per dag 
är 60 kr, kvällar, helger och juli 
månad är gratis. Mer info:
S www.vv.se/trangselskatt

5 x praktiska fakta

Fina Slussen.
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Kolla in Kalendariums och Allt 
om Stockholms sajt för de 
senaste tipsen. Svenska musik-
klubben och Fritzs Corner är 
också värt att kolla in.
S www.kalendarium.se
S www.alltomstockholm.se
S www.svenskamusikklubben.se
S www.fritzscorner.nu

Berns
Kungen av nattklubbar är Berns 
vid Berzelii Park där Strindberg 
en gång i tiden hängde. Konser-
ter, olika klubbar och restaurang 
i stilig miljö. 
S www.berns.se

Debaser 
För den som gillar pop och rock 

är Debaser bästa stället att gå 
till. Klubbar och konserter nästan 
varje kväll. Stockholms roligaste 
klubb hittar du här den sista ons-
dagen varje månad, Club Killers 
där en 17-mannaorkester spelar 
ska, reggae, jazz – you name it 
– de spelar det. Och de lyfter 
taket varje gång. Missa heller 
inte indieallsången på Debaser 

5 x klubbar

Utsikt över stan
Klassiska Gondolen vid Slussen 
är ett måste. Hit går du för de 
goda drinkarna och den fina ut-
sikten över stan. Bäst tidigare på 
kvällen eftersom det kan påmin-
na lite om en Finlandsfärja sena-
re då folk har fått i sig för många 
smarriga drinkar. En annan bar 
med superutsikt är Och himlen 
därtill som huserar högst upp i 
gamla Skatteskrapan på Söder. 

Ett minus är de dyra priserna 
och de ibland väl sura vakterna. 
Snygga kläder och nykter är det 
som gäller för att komma in här. 
S www.gondolen.se
S www.restauranghimlen.se

Sofo 
I krogtäta Sofo finns det många 
mysiga barer att välja på. På Skå-
negatan har vi till exempel popu-
lära Pet Sounds, Snotty och lilla 

Berlin. På Åsögatan ligger Nada 
och lite längre bort på Erstaga-
tan finns hemtrevliga El Mundo. 
Det finns fler så det är bara att 
strosa omkring och upptäcka 
sina egna favoriter.

Riche
Lilla Baren på anrika Riche drar 
till sig konst- och musikintresse-
rade gäster. Utställningar, dj:s
och liveakter kan du ta del av 

5 x andra barer

Riche främjar den moderna konsten. Debasers uteservering brukar vara fullsatt.

5Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider
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att hänga på.

Östermalm
Har så länge man kan minnas 
varit den finaste av stadsdelar 
om man med fint menar dyrt och 
lite snobbigt. Men Östermalm är 
stort och det ryms mycket här-
ligt här också. Det mesta händer 
kring krogområdet vid Stureplan 
där brats och andra partydjur 
svänger sina lurviga. Längre upp 
i stadsdelen är det mest bostä-
der och alltså ganska dött. Här 
finns också stora Humlegården 
för dem som vill softa i det grö-
na, Dramaten för den kulturella 
och i utkanten ligger Stadion 

där ditt favoritarenaband kanske 
spelar inom en snar framtid. 
S www.dramaten.se

Vasastan
Vasastan är området kring S:t
Eriksplan, Odenplan bort mot 
Norrtull och det fortsätter även 
på andra sidan Sveavägen där 
det någonstans krockar med 
Östermalm. Vasastan befolkades 
länge bara av par i 30-årsåldern, 
kunde man lätt tro i alla fall. De 
har nu fått barn och de fikasugna 
och hungriga föräldrarna har sett 
till att det finns gott om kaféer 
och restauranger här. En riktigt 
trevlig stadsdel.

Kungsholmen
Stockholms singelstadsdel. 
Charmigt och lite hemligt om-
råde där det dyker upp nya barer 
och affärer hela tiden. Vid knut-
punkten Fridhemsplan ligger 
Västermalmsgallerian och även 
en del krogar. För shopping 
och restauranger ska du bege 
dig till Hantverkargatan. Ner 
mot vattnet hittar du också Rå-
lambshovsparken, en av Stock-
holms många parker. Längre 
österut, nära Centralstationen, 
ligger även det fina Stadshuset. 

Sofiakyrkan på Söder.Typisk gränd i Gamla stan.



18 STOCKHOLM

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

Dado 
Det finns gott om indiska restau-
ranger i Stockholm men den här 
är något extra. För det första är 
den otroligt snyggt och mysigt 
inredd. Inget sunkhak här inte. 
För det andra så är maten smar-
rig och något utöver den van-
liga indiska maten. Lite dyrare 
är det såklart också men det är 
det värt. På sommaren finns en 
härlig uteservering. Ligger på Ta-
vastgatan 28 nära Mariatorget. 

För bordsbeställning ring 08-66 
99 220.
S www.dadosthlm.se

Ulla Winbladh
Klassiskt värdshus i vacker om-
givning ute på Djurgården. Här 
serveras god husmanskost men 
även maträtter med mer interna-
tionella influenser. Är du sugen 
på att prova vinprovning med di-
na vänner så kan det ordnas här. 
Restaurangen ligger på Rosen-

dalsvägen 8 nära Djurgårdsbron 
och bord bokar du på tel: 08-534 
89 701.
S www.ullawinbladh.se

Thaiboat
Känner du för att slå dig ner i en 
solstol, sticka fötterna i sanden 
och sippa på en kall thailändsk 
öl. Det går att ordna utan en dyr 
flygresa. Nedanför Skanstull 
ligger thaibåten ankrad och här 
kan du äta god thailändsk mat 

5 x restauranger

Thaibåten vid Skanstull.

Mosebacke
Klassikern som alltid är proppfull 
på sommaren och det kan man 
förstå när man ser utsikten över 
Strömmen och Djurgården.
S www.mosebacke.se

F12 Terrassen
På Fredsgatan 12 ligger som-
marklubben dit alla vill gå. Här 

samlas de modemedvetna och 
coola. Trendigt är bara förnam-
net. Var beredd på kö men när 
du väl kommit in är det riktig 
feststämning. Grupp F12 driver 
flera av stans bästa restauranger.
S www.f12.se/terrassen

Boule & Berså
Opretentiöst och mysigt vid 

Danvikstullsbron nära Söder. Ät 
gott grillat, spela boule och njut 
precis vid vattnet.
S www.boulebersa.se

Debasers uteservering
Indiekids, äldre före detta indie-
kids och svenssons i en härlig 
blandning. Alltid bra musik och 
partystämning. Vid Karl Johans 

8 x sommarhäng
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na med. Det räcker gott och väl 
att komma hit för att promenera i 
parken, se Kina slott och besöka 
den vackra slottsteatern. Drott-
ningholms slott byggdes av Tes-
sin den äldre med Versailles som 
förebild och är med på Unescos 
världsarvslista. Öppet 12–15.30, 
längre på sommaren, och kostar 
70 kr i inträde. För att ta dig hit 
åker du tunnelbana till Bromma-
plan och sedan buss 301-323. 
Med Strömma kan du även åka 
båt hit från Stadshusbron vid 
Stadshuset, pris t/r: 140 kr.
S www.royalcourt.se/dekungligaslotten
S www.strommakanalbolaget.com

Skogskyrkogården
Hoppa på gröna linjen och åk 
några stationer söderut - där 
ligger underbara Skogskyrkogår-
den. Det låter kanske inte så kul 
att besöka en kyrkogård och just 
kul är väl inte rätt ord. Däremot 
sagolikt vackert och fridfullt. Ar-
kitekterna bakom kyrkogården 
var Gunnar Asplund och Sigurd 
Lewerentz som höll på med sitt 
projekt i två decennier i början av 
1900-talet. Minneslunden som 
var den första i Stockholm invig-
des 1961. Så ta chansen och 
lämna stadens puls för ett tag 
och bege dig hit. Linje 18 mot 
Farsta Strand är det som gäller. 

Mer info hittar du på:
S www.skogskyrkogarden.se

Stadsbiblioteket
För arkitekturintresserade är 
Stadsbiblioteket vid Odenplan 
ett måste. Det invigdes 1928 och 
även här var Gunnar Asplund 
arkitekt. Den orangea byggna-
den står ståtligt som en ”Kungen 
av Odenplan” nere vid Sveaväg-
en. 2007 avgjordes en tävling om 
en tillbyggnad av Stadsbibliotek-
et som en tysk arkitekt vann och 
som blivit ordentligt debatterat. 
På somrarna hittar du mysiga 
uteserveringen med just namnet 
Sommar utanför biblioteket.

Rogivande Skogskyrkogården. Stadshuset går inte att missa.
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Blå Porten 
Ute på Djurgården ligger det här 
mysiga kaféet/restaurangen. Hit 
går du helst en varm dag så att 
du kan sitta ute i den gröna träd-
gården bland blommorna. Är du 
hungrig kan du få riktigt god mat 
för en hundralapp och uppåt. 
Annars är det mest bakverken 
som lockar här. Inte bara en fröjd 
för ögat. Precis bredvid ligger 
Liljevalchs konsthall så passa att 
ta dig en titt där på samma gång. 
Blå Porten ligger på Djurgårds-
vägen 64.

S www.blaporten.com
S www.liljevalchs.com

Louie Louie
Gillar du rock, pop och indie så 
ska du bege dig till Bondegatan 
13 på Söder. Där ligger kaféet 
Louie Louie som också är en 
skivbutik. Räkna med bra musik 
och goda mackor. Söndagar är 
det frukostklubb då olika band 
spelar skivor. Det är svårt att tän-
ka sig en bättre start på dagen. 
Ligger nära klassiska Kafé String 
(Nytorgsgatan 38) som också är 

väl värt ett besök.
S www.myspace.com/louielouiesthlm
S www.cafestring.com

Lasse i Parken
En lugn oas mitt i stan, det är 
Lasse i Parken. Som man kan 
gissa av namnet är det ett träd-
gårdskafé, med fullständiga rät-
tigheter, precis som Blå Porten. 
Under sommaren är det musik-
uppträdande av alla de slag i 
princip varje kväll. På måndagar 
är det jazz som gäller. Skulle du 
råka vara i Stockholm under ett 

5 x kaféer
Reggaekaféet Tubbys lilla bod.
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Djurgården
Som turist i Stockholm hamnar 
du förr eller senare på Djurgår-
den, kanske för att gå på kon-
sert på Cirkus, köra femkamp 
på Grönan eller besöka Prins 
Eugens Waldemarsudde. Men 
här finns mer att upptäcka och 
det går utmärkt att bara ströva 
omkring och slå sig ner vid vatt-
net med filt och picknickkorg. 
Glöm inte bort Rosendals Träd-
gård där du kan fika i grönskan. 
Du lär inte vara ensam om det 
bara så var beredd på att få köa 
för bakverken. I närheten ligger 
också mysiga Bellus (tidigare 
Djurgårdsterrassen) med utsikt 
mot vattnet.
S www.djurgarden.net

Hagaparken
Precis norr om Stockholms in-
nerstad vid Brunnsviken ligger 
underbara Hagaparken som an-
lades i slutet av 1700-talet efter 
önskemål från Kungen Gustav 
III. Bellman visste vad han pra-
tade om när han skrev ”Fjäril 
vingad syns på Haga” för i norra 
Haga ligger nämligen Fjärilshu-
set. Börja med ett besök där och 
gå sedan vidare till Koppartälten. 
När de byggdes fungerade de 
som stall men i dag finns det 
kafé och restaurang i de ståtliga 
byggnaderna. Fortsätt din pro-
menad och du kommer att få se 
Haga Slott och Gustav III:s pa-
viljong bland annat. Hagaparken 
är så fridfull så du kommer att få 
svårt att ta dig härifrån. Dra ut på 
det extra länge genom att stanna 
vid Stallmästaregården i södra 
Haga och ta något att dricka inn-
an du beger dig in till stan igen. 
Från Odenplan kan du ta buss 
515 eller gå till Hagaparken.
S www.fjarilshuset.se

S www.koppartalten.se
S www.stallmastaregarden.se

Bergianska trädgården
På andra sidan Brunnsviken från 
Hagaparken finns Frescatiom-
rådet och här ligger Bergianska 
trädgården sedan 1885. I den 
här botaniska parken hittar du 
över 9 000 växtarter och vackra 
byggnader som Victoriaväxt-
huset och Edvard Anderssons 
växthus. Missa heller inte fina 
Japanska dammen. Blir du fika-
sugen så finns kafé i Gamla 
orangeriet och i Edvard Anders-
sons växthus.
S www.bergianska.se

Gärdet
Ladugårdsgärdet som det egent-
ligen heter är en stadsdel men 
också ett stort grönområde per-
fekt för långa promenader. Ta ett 
lunchstopp uppe i det 155 meter 
höga Kaknästornet medan du 
tittar ut över Stockholm. Fortsätt 
sedan till kanalen och stanna 
för en fika eller ett glas vin på 
Djurgårdsbrunns Värdshus. Ett 
perfekt sätt att slå ihjäl några 

timmar på. I bostadsområdet 
Gärdet är Tessinparken värt ett 
besök och när du ändå är här ska 
du ta dig en titt på funkishusen 
på Askrikegatan.
S www.kaknastornet.se

Tantolunden
Tanto kanske inte vinner pris som 
Stockholms vackraste park men 
här finns mycket annat. Bäst är 
förstås att promenera hit längs 
Årstaviken från Skanstull till 
Hornstull. På vägen passerar du 
det fina koloniområdet, reggae-
kaféet Tubby (på somrarna) 
och gigantiska Årstabron. Väl 
framme i Tanto så kan du spela 
minigolf, volleyboll och ha pick-
nick. På kvällarna är det något av 
en fritidsgård här. På dagarna är 
populära lekparken med den vat-
tensprutande draken full av barn-
familjer. Varje år i augusti hålls 
Stockholm Pride i en del av Tan-
tolunden och några gånger per 
sommar brukar det vara utom-
husbio på storbildsduk i Draken-
bergsparken (nära Hornstull). 
Här händer mycket alltså.
S www.stockholmfilmfestival.se

5 x grönområden

Haga Brunnsvik sedd från Stallmästargården.
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Klassiker
Skansen och Gröna Lund kanske 
inte känns så nytt och fräscht 
men att resa till Stockholm med 
barn och inte ta med dem till 
minst ett av ställena kan nog 
klassas som barnmisshandel. 
På Skansen finns inte bara en 
trallandes Anders Lundin utan 
också Barnens Allsång, pon-
nyridning och Lill-Skansen där 
de kan titta på smådjur och dju-
rungar. Se även till att ta med 
dem när det är dags för matning 
av de stora djuren. Väldigt spän-
nande att se vargar slita kött-
stycken i småbitar! Skansen är 
öppet till 22 på sommaren. 65 kr 
för vuxna, 30 kr för barn. Gröna 
Lund behöver inte heller någon 
närmare presentation. Det räck-
er kanske med att säga att det är 
ett paradis för barn. Femkamp, 

konserter, teater och viktigast av 
allt alla åkattraktioner. Här finns 
mycket att göra. På sommaren är 
det öppet till 22 på vardagar och 
23 på helger, inträde 70 kr (7-64 
år). Till både Skansen och Gröna 
Lund kan du ta buss 47 från Cen-
tralen eller båt från Slussen.
S www.skansen.se
S www.gronalund.com

Museum
Det kan hända att barn av natu-
ren är ointresserade av museum 
men det finns faktiskt undantag. 
På Junibacken ute på Djurgår-
den hyllas Astrid Lindgren och 
här kan barnen åka sagotåg och 
se barnteater. Inträde ca 100 kr, 
stängt på måndagar. Nära Juni-
backen ligger Aquaria där du 
kan upptäcka en helt ny värld för 
vem visste att det finns revhajar 

och sjöstjärnor på Djurgården? 
Se till att vara där när det är dags 
för hajmatning. Minst lika kul 
även för vuxna. Öppet 10-18 och 
inträdet är 80 för vuxna och 40 
för barn. För den som älskar lek-
saker från olika tidsepoker och 
i alla dess former så är det Lek-
saksmuseet som gäller. För att 
komma hit åker du till Slussen 
och sedan buss till Londonvia-
dukten. Missa inte heller Tek-
niska Museet som brukar ha kul 
utsällningar för barn. 
S www.junibacken.se
S www.aquaria.se
S www.leksaksmuseet.se
S www.tekniskamuseet.se

Parklekar
Parklekar finns det gott om 
med allt från klätterställningar, 
spel, cyklar, snickeri och vissa 
har även djur som höns, får och 
grisar. Inne i stan finns Stora 
Blecktornsparken på Söder, Rå-
lambshovs parklek och Humle-
gårdens parklek bland annat. Fler 
tips på Stockholm Stads sajt.
S www.stockholm.se

Hågelbyparken
Ute på Hågelby finns en 4H-gård 
och under skollov ordnar de dag-
läger för barn som då får komma 
hit och sköta om djuren. Väldigt 
populärt och platserna tar slut 
snabbt så det här är något ni ska 
boka i förväg. Hågelby ligger 
mellan Tumba och Alby och du 
kan ta pendeltåg eller tunnelba-
na och sedan buss 707 eller 708.
S www.hagelby.se

Mer info
Fler tips finns på:
S www.barnistan.se
S www.barnguiden.com
S www.barnsemester.se

5 x nöjen för barn

Klassiska Gröna Lund.
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holmarna, bara en halvtimme 
med båt från stan. Därmed är 
det också den populäraste så 
det är inte säkert att du hittar en 
helt egen vrå på ön. Men roa dig 
kan du göra ändå; bada, gå på 
teater eller äta gott på Rökeriet. 
Strömma Kanalbolaget går hit 
men också Waxholmsbolaget. 
Med båda bolagen kan du även 
åka till Grinda, vilket man kanske 
kan kalla den nästnärmaste skär-
gårdsön. Ungefär 1,5 timme tar 
det att åka dit. Grinda är större 
än Fjäderholmarna och inte lika 
proppfullt med folk. Promenera 
över ön, bada från klipporna och 
besök gärna den fina restau-
rangen Grinda Wärdshus. Om 

du vill kan du också bara ta en 
tur till fina Vaxholm, skärgårdens 
huvudstad där de flesta båtar 
stannar. 
S www.fjaderholmarna.se
S www.waxholmsbolaget.se

Båtluffa
Har du flera dagar på dig och vill 
se mycket av skärgården är det 
bäst att köpa ett båtluffarkort. 
Det kostar 340 kr och gäller i fem 
dagar och du bestämmer själv 
om du vill göra dagsutflykter 
från stan eller om du vill bo ute 
på öarna. Att välja vilka öar man 
ska besöka är inte lätt men ta 
antingen mellersta, södra eller 
norra skärgården – inte alla tre. 

Ögruppen Finnhamn i mellersta 
skärgården är väldigt vacker och 
här finns ett bra vandrarhem. En 
annan charmig ö är Fjärdlång i 
södra skärgården.  

Räkkryssning
Någon gång i sitt liv måste man 
åka på räkkryssning så varför 
inte passa på när du besöker 
Stockholm. M/S Vindhem kas-
tar loss från Slussen varje kväll 
utom söndagar. På båten finns 
plats för 360 räktokiga män-
niskor. Ät så mycket du orkar, 
lyssna på coverband och njut av 
skärgården. Folkligt, gott och 
härligt.
S www.vindhem.com

att man drömmer. Huset är ritat 
av en japansk arkitekt och ligger 
fantastiskt till. På sommaren kan 
du ta båten hit från Strömkajen 
med Waxholmsbolaget. Annars 
går det buss från Slussen. Boka 
i förväg.
S www.hasseludden.com

Mysiga förorter
Söderut finns Aspudden och 
Midsommarkransen som är 
bland de äldsta förorterna. Små-
stadskänsla och fina villor hittar 
du i Gamla Enskede. Även Sund-
byberg är mysigt och här kan 
du besöka den kända Marabou-
parken. Västerut runt Alvik finns 

flera charmiga områden som 
Traneberg, Äppelviken, Ålsten 
och Nockeby. Moderna bygg-
projektet Hammarby Sjöstad 
ligger precis söder om Söder 
och hit kan du ta gratisbåten från 
Norra Hammarbyhamnen.

Missa inte Stockholms vackra skärgård.
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V i t a b e r g s -
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D j u r g å r d e n

Te s s i n -
p a r k e n

Långholmen

Lilla Essingen
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holme

Skepps-
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Hum l e -
g å r d e n

L a d u g å r d s g ä r d e t

Karlaplan

Slussen

Skanstull Hammarby
sjöstad

Hornstull

Mariatorget

Medborgar-
platsen

Stadshuset

Centralen

Slottet

Riksdags-
huset

Riddar-
holmen

Kastell-
holmen

Riddarfjärden

Strömmen

Årstaviken

Va s a -
p a r k e n

Stadsbiblioteket
Odenplan

S:t Eriksplan

Vasamuseet

Gröna 
Lund

Moderna Museet

Sergels torg
& Kulturhuset

Nationalmuseum

Stadion
Tekniska högskolan

Smedsuddsbadet

Eriksdals-
badet

Soho

Gröndal

Liljeholmen

Trekanten

Dan-
viks-
tull

Fredhäll

Fridhemsplan
Hötorget

Waldemarsudde

Gratisnöjen

Parkteatern
Gratis teater i Stockholms parker hela somma-
ren.
S www.stadsteatern.stockholm.se

Promenadstråk
Fina promenadstråk är Montelius väg, Fjällga-
tan, Strandvägen längs vattnet och Djurgården 
runt.

Kulturkvarter
Se de gamla kulturkvarteren vid Skinnarviksber-
get och Bastugatan.

Kyrkor
Stockholm vimlar av vackra kyrkor som Katari-
na, Sofia, Allhelgonakyrkan, S:t Johannes, Adolf 
Fredrik och Storkyrkan.

Gratistidningar
Missa inte att plocka upp gratistidningarna 
People (bäst), Nöjesguiden och Rodeo på stan 
–  de ger dig koll på det senaste.

Stockholmsfilmer

Modstrilogin

En kärlekshistoria

Morrhår och ärtor

Adam och Eva

Darling
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Korta guidade turer
För den som inte har så mycket 
tid men ändå vill ge sig ut på 
Stockholms vatten finns lite olika
alternativ. Dels finns turerna 
med audioguide som klassikern 
”Under Stockholms broar” och 
”Djurgården runt”. Dessa turer 
kan bli lite opersonliga eftersom 
det inte finns någon guide med, 
men de fungerar för dem som 
mest vill ut på Stockholms fina 
vatten. En roligare båttur är ”Lilla 
Skärgårdsturen” med Strömma 
Kanalbolaget (tel: 08-12 00 40 
00). Den är lite längre, cirka 2,5-
3 timmar, men kommer med en 
livs levande guide vilket gör det 
hela roligare. En av båtarna som 

kör den här turen är m/s Östanå I
som byggdes 1906 och är riktigt 
mysig. Du får se en hel del av in-
nerskärgården och får även en 
glimt av Vaxholm. Vissa turer 
stannar även till vid Vaxholm.
S www.stockholmsightseeing.com
S www.strommakanalbolaget.se

Längre guidade turer
Strömma Kanalbolaget arrang-
erar även flera längre guidade 
turer. Om du vill ha en heldag i 
skärgården rekommenderas ”Tu-
sen öars kryssning” som är 11 
timmar lång. Du får se både in-
ner- och ytterskärgården och får 
gå i land på Kymmendö (Strind-
bergs Hemsö), Bullerö och 

Sandhamn. En annan populär 
utflykt är Gustavsbergsturen där 
du åker genom Skurusundet. Väl 
framme i Gustavsberg kan du 
besöka Konsthallen, Porslinsmu-
seet och shoppa loss i butikerna. 
Den vackraste turen är den till 
Sandhamn där man åker genom 
smala passager och kanaler.
S www.strommakanalbolaget.se

Skärgårdsöar nära 
stan
Kanske vill du inte alls ha någon 
guidning utan vill uppleva allt på 
egen hand. Du behöver inte vara 
borta hela dagen för att komma 
ut i skärgården. Stockholms 
närmaste skärgårdsö är Fjäder-

5 x båtturer

Birka
Birka som ligger ute på Björkö i 
Mälaren grundades på 700-talet 
och övergavs före år 1 000. Det 
anses vara Sveriges första stad 
och finns med på världsarvslis-
tan. På Birkamuseet kan du se 
fynd från utgrävningarna kring 
Birka. Passa även på att besöka 

Hovgården på Adelsö där kung-
en bodde. Till Birka kan du ta dig 
med båt. Strömma Kanalbolaget 
kan dessutom hjälpa till att boka 
guidade turer.
S www.strommakanalbolaget.se
S www.raa.se 
(klicka på ”Se och besöka” och 
”Birka”)

Hasseludden
Unna dig en lyxutflykt till Yasu-
ragi Hasseludden, japanskt spa 
som ligger i Saltsjö-Boo i Nacka. 
Prova qi gong, få massage och 
bada i den varma utomhuspoo-
len. Något mer avslappnande än 
Hasseludden finns inte. Dessut-
om är maten så god att man tror 

3 x utfl ykter
Waxholmsbåten vid Strömkajen. Hasseludden.
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Långholmen
Vatten, vatten, vatten – vart du 
än vänder dig i Stockholm så 
bara finns det där. Vad passar då 
bättre än ett bad! Mitt i stan lig-
ger Långholmen, den gröna ön 
där du kan bada både vid strand 
och klippbad eller hitta en egen 
liten gräsplätt och badplats. En 
varm sommardag är stranden på 
norra sidan garanterat proppfull. 
När du ändå är på Långholmen 
passa på att promenera runt ön 
för att upptäcka lite lugnare vrår, 
titta på amfiteatern och slutligen 
ta en fika vid kaféet nära bron 
över till Söder. För att komma till 
Långholmen åker du tunnelbana 
till Hornstull eller buss till Höga-
lidsgatan och promenerar sista 
biten.

Smedsuddsbadet
Mittemot Långholmen ligger 
Smedsuddsbadet som är nå-
got större och populärare bland 
ungdomar. Dessutom ligger 
det precis vid gigantiska Rå-
lambshovsparken där du kan 
spela boule, grilla och ha pick-
nick. Ja, tillbringa en hel dag helt 
enkelt. Promenera hit från Frid-
hemsplans tunnelbana eller ta 
bussen till Västerbroplan.

Fredhälls klippor
Ta tunnelbanan till Kristineberg 
och promenera till Fredhälls 
klippor som en varm dag är 
belägrade av soltörstiga männi-
skor. Kommer du tidigt kanske 
du hittar en alldeles egen klippa. 
För den som är mer förtjust i 
gräsmattor än klippor så finns 
det mer iordninggjorda Fred-
hällsbadet också här. En kall öl 
på restaurang Solstugan sitter 
som en smäck – efter att du har 
badat klart!

Hellasgården 
Ta buss 401 från Slussen och 
efter en kvart är du framme vid 
Hellasgården och den fina in-
sjön Källtorpssjön. Här finns fik, 
minigolf, bastu och bryggbad. 
Går du till andra sidan sjön finns 
ytterligare en stor badplats eller 
så hittar du en egen liten privat 
plats att bada på. Väldigt vackra 
omgivningar och för de hurtiga 
rekommenderas en promenad 
runt hela sjön. Några minuter 
från Hellasgården ligger Även-
tyrsbanan för personer utan 
höjdskräck och som inte blir räd-
da av ord som trapets, linbana, 
fritt fall eller ”dödshopp”.
S www.aventyrsbana.com

Bassängbad
Vid Skanstull på Södermalm lig-

ger Eriksdalsbadet som är både 
ett inom- och utomhusbad. Ut-
omhusbadet öppnar redan 6.30 
på morgonen så är du morgon-
pigg kan du hinna med några 
simtag innan du ger dig ut på 
stan. Och du slipper alla barnfa-
miljer och tonåringar som beläg-
rar badet senare på dagen. 60 
kr kostar det att gå in. Rabatter 
finns för barn och pensionärer.
Ett annat populärt bad är Vilda 
Vanadis som är ett äventyrsbad, 
vilket man kanske kan gissa på 
namnet. Badet ligger i Vana-
dislunden på Sveavägen 142 och 
här kan du få ditt lystmäte vad 
gäller fartfyllda turer i rutsch-
kanor. Öppet 7-20 och 70 kr i 
inträde (tel: 08-34 33 00).
S www.eriksdalsbadet.se

5 x bad

Stan vimlar av inbjudande badplatser.
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Vasamuseet
Att se skeppet som sjönk på 
sin jungfrufärd utanför Slussen 
1628 är ett måste för den som 
besöker huvudstaden första 
gången. Efter att ha legat på bot-
ten i 333 år bärgades det 1961 
och har sedan dess stått i värl-
dens blickfång. Museet ligger på 
Galärvarvsvägen 14 på Djurgår-
den. Ta dig hit med buss 47 och 
69 från T-centralen eller med båt 
från Slussen. Öppet 8.30-18 på 
sommaren och övrig tid 10-17. 
Inträde 95 kr för vuxna.
S www.vasamuseet.se

Moderna Museet
Ett Stockholmsbesök utan att se 
Moderna Museet är inget Stock-
holmsbesök! Se spännande 
konstutställningar och besök 
den permanenta där du hittar 
namn som Dali, Picasso och 
Matisse. Bara själva byggnaden 
ute på Skeppsholmen är värt en 

visit. I restaurangen kan du äta 
en fantastisk brunch. Det är inte 
billigt men så otroligt gott och 
dessutom står du dig nästan res-
ten av dagen. Mums! Buss 65 tar 
dig närmast men du kan även gå 
från Kungsträdgården eller ta båt 
från Slussen. Stängt måndagar. 
Inträde 80 kr.
S www.modernamuseet.se

Nationalmuseum
Vackra Nationalmuseum ligger 
i fina omgivningar på Blasiehol-
men bredvid Grand Hotel och 
med Slottet på andra sidan vatt-
net. Bland museets samlingar 
finns bland annat porslin från 
Gustavsberg, målningar av Re-
noir, Rembrandt, Carl Larsson, 
Anders Zorn och jugenddesign-
at glas. Det är dock inte säkert 
att just det du vill se finns med 
i utställningen för tillfället men 
Nationalmuseum är alltid värt ett 
besök. Missa inte heller en god 

lunch på museets restaurang. 
Vill du åka hela vägen fram tar 
du buss 65 från Centralstation. 
Annars buss eller tunnelbana 
till Kungsträdgården som ligger 
några minuter därifrån. Inträde 
100 kr. Museet är stängt på 
måndagar, för övriga tider se 
deras sajt.
S www.nationalmuseum.se

Kulturhuset
Ett hus fullt med kultur kan inte 
bli fel. Här kan du se Stadstea-
terns pjäser, fotoutställningar, 
besöka Läsesalongen eller Rum 
för barn. Eller varför inte ta en 
drink och lyssna på konsert uppe 
på taket eller beundra utsikten 
från Café Panorama. Utbudet är 
oändligt. Öppettiderna varierar 
beroende på vad du vill besöka.
S www.kulturhuset.se

Millesgården
För att komma till Millesgården 
krävs en liten åktur till Lidingö 
men du kommer inte att ångra 
dig när du väl kommer fram. 
Millesgården som är döpt efter 
konstnärsparet Carl och Olga 
Milles öppnade redan i slutet av 
1930-talet för allmänheten. Och 
det är riktigt vackert här. Träd-
gården är fylld av statyer och 
fontäner. Utsikten är inte heller 
helt fel där det ligger precis vid 
vattnet. Skynda er hit, gärna en 
solig sommardag, men Milles-
gårdens prakt står sig i alla vä-
der. Ligger på Herserudsvägen 
32 och du tar dig hit med tun-
nelbana till Ropsten och sedan 
Lidingöbanan till Baggeby. Un-
der sommaren är det öppet 11-
17 alla dagar och resten av året 
12-17 tis-sön. 80 kr kostar det 
att gå in.
S www.millesgarden.se

5 x museum

Nationalmuseum.
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fotbolls-VM eller EM så är det hit 
du ska gå om du vill se match-
erna på storbildsskärm och njuta 
av en öl mitt i grönskan. Ligger 
på Högalidsgatan 56 mellan 
Hornstull och Långholmen pre-
cis vid Västerbron.
S www.lasseiparken.se

Tubby
På Söder vid Årstaviken ligger 
Stockholms charmigaste som-
markafé Tubby, i folkmun kall-
lat reggaekaféet. Från en enkel 
bod serveras kaffe, mackor och 

glass. Gästerna får halvligga i 
solstolar, blicka ut över vattnet 
och stampa takten till reggae-
musiken som spelas på hög vo-
lym. Det är lätt att bli kvar här he-
la dagen. Men det gäller att inte 
vara för hungrig när du kommer 
hit för att få sin macka kan ta 
väldigt lång tid. Satsa på drickan 
istället och slå dig ner och njut! 
Promenera hit från Skanstull el-
ler Hornstull längs Årstaviken. 
Öppnar 11 och stänger när det är 
tomt. Stängt vid dåligt väder.

Sirap
Ta dig till Vasastan för den go-
daste brunchen på det lilla kaféet 
Sirap på Surbrunnsgatan 31 A. 
Är du dessutom svag för ame-
rikanska pannkakor så har du 
kommit till rätt ställe. Här finns 
den klassiska chokladpannkakan 
eller kanske något mer ovanligt 
– blåbär och bacon. Närmaste 
tunnelbana är Odenplan eller 
Tekniska Högskolan.
S www.cafesirap.se

Louie Louie har den trevligaste personalen.Mysiga Blå Porten har finfina bakverk.

Sivletto säljer både kaffe och vintage.Gäster vid Tubbys.
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Kungliga slottet
Mest känt av Stockholms turist-
mål är väl ändå Kungliga slottet, 
byggt i barockstil och beläget i 
Gamla stan. Här kan du besöka 
representationsvåningarna där 
Kungen och Drottningen tar 
emot finbesök. Eller kanske kolla 
in skattkammaren. Populärast 
är nog att se på vaktparaden 
och högvaktsavlösningen på 
yttre borggården. För att hitta 
hit tar du buss från Slussen el-
ler går från Gamla stans eller 
Kungsträdgårdens tunnelbana. 
Inträdet är 90 kr eller kombina-
tionsbiljett för 130 kr. Öppetti-
derna varierar kraftigt eftersom 

representationsvåningarna är 
stängda vid officiella besök. För 
info se sajten.
S www.royalcourt.se/dekungligaslotten
S www2.mil.se/sv/I-Sverige/hogvakten

Stadshuset
De som har makten över Stock-
holm jobbar här men det är inte 
därför du ska ta dig hit. Bygg-
naden som invigdes 1923 be-
står av rött tegel vilket kanske 
inte låter så fint men det är det. 
Finast är förstås det 106 meter 
höga Stadshustornet med Tre 
Kronor på toppen och utsikt över 
hela stan. Hit kan du klättra upp; 
kostar bara en tjugolapp och är 

öppet 9-17 varje dag under som-
maren. Stängt okt–april. Kanske 
är du nyfiken på hur Nobelgäst-
erna har det. Kolla in Blå Hallen 
där banketten hålls och passa 
också på att bli bländad i Gyllene 
Salen. För info om guidade vis-
ningar se sajten. Du hittar Stads-
huset nära Centralstationen.
S www.stockholm.se/stadshuset

Drottningholms slott
På Lovön i Mälaren ligger det 
berömda 1600-talsslottet där 
kungafamiljen har sin perma-
nenta bostad. Har du tur kanske 
du får syn på någon kunglighet 
men det är nog inget du ska räk-

5 x sevärdheter

Gunnar Asplunds Stadsbibliotek.
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eller ta några drinkar i den lilla 
”strandavdelningen”. Populärt 
ställe så vill du äta kan det vara 
bra att boka bord. Ta tunnelba-
nan till Skanstull och gå Östgöta-
gatan söderut, ner mot vattnet. 
Telefon 08-462 94 83.
S www.thaiboat.se

Republik
I Vasastan ligger den här tren-
diga och snyggt inredda restau-
rangen som emellanåt huserar 

fotoutställningar och har dj:s 
som spelar. Trevligt och riktigt 
god mat. Ganska dyrt men man 
får en matupplevelse väl värt 
pengarna. Adressen är Tulegatan 
17 och telefon 08-545 905 50.
S www.restaurant-republik.com

Pelikan
1904 öppnade Pelikan på Blek-
ingegatan men den sägs ha röt-
ter så långt tillbaka som till 1600-
talet. Den snygga Stora Hallen är 

en klassisk gammal ölhall men 
här finns också Kristallen som 
är en lite modernare bardel. Den 
goda husmanskosten och sär-
skilt deras berömda köttbullar 
är det man kommer hit för. Om 
du bokar bord innan hamnar du i 
Matsalen och om du tar ett bord 
när du kommer dit är det Stora 
Hallen som gäller. Ligger på Ble-
kingegatan 40 nära Skanstull. 
Telefon 08-55 60 90 92.
S www.pelikan.se

torg mellan Slussen och Gamla 
stan. Öppet kl. 15 –03.
S www.debaser.se

M/S Gerda
Populär båtrestaurang vid Norr 
Mälarstrand där törstiga samlas 
soliga dagar. 
S www.restauranggerdas.se

Trädgården
Alternativ klubb ute och inne på 
Fleminggatan 2-4 på Kungshol-
men. Ofta liveband, fiskdamm  
och annat roligt. Ungt folk.
S www.tradgarden.com

Spymlan
Spy Bars uteservering i Humle-
gården. Olika klubbar och dj:s 

varje kväll.
S www.spybar.se

Medis
På sommaren är hela Medbor-
garplatsen, Medis i folkmun,  
full av uteserveringar och med 
hjälp av infravärme är det alltid 
folk här.

Medis är nästan alltid fullt av folk.



4 STOCKHOLM

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

Gamla stan
Turiststadsdelen framför alla 
andra. Går du på Västerlång-
gatan lär du inte höra många 
som pratar svenska bland folket 
som är på väg till eller från Slot-
tet, Storkyrkan eller för en äta en 
smarrig glass på Café Kåkbrin-
ken. Man kan förstå att stadsde-
len är populär med sina gamla 
hus och små gränder men vill du 
komma bort från trängseln gör 
du bäst i att vika av från Väster-
långgatan där alla samlas. Bästa 
kaféerna är Kaffekoppen och 
deras systerkafé det gayvänliga 
Chokladkoppen på Stortorget 
– räkna med mycket folk även 

här dock.

Södermalm
En gång i tiden var Södermalm 
den sunkiga stadsdelen men det 
var länge sen. Chansen är stor 
att människorna du möter här 
jobbar inom media, kultur eller 
något annat ”trendigt”. Söder är 
helt klart den mysigaste stadsde-
len med bra utbud av rolig shop-
ping, restauranger och barer, 
särskilt i området Sofo (South of 
Folkungagatan), kring Skånega-
tan och Nytorget. Vill du ha fin 
utsikt är det Fjällgatan du ska gå 
till. Söder sträcker sig ända bort 
till Hornstull via knutpunkten 

Slussen som du säkert lär pas-
sera mer än en gång.
S www.sofo.se

Norrmalm
Norrmalm är lika med city skulle 
man nog kunna säga. Mycket 
kontor och inte så charmigt men 
också folkligt och händelserikt. 
Här finns kedjebutiker, gallerior 
och Kungsträdgården som ofta 
har olika uppträdanden och ar-
rangemang. Centralast av allt 
ligger Kulturhuset och Stads-
teatern vid Sergels Torg som ju 
är mer känt som Plattan. Ett fint 
torg men som mest förknippas 
med knark och inte är så roligt 

6 x stadsdelar
Kulturhuset och Sergels Torg. Stureplan och en bit av Svampen.
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här. Birger Jarlsgatan 4 nära Dra-
maten är adressen.
S www.riche.se

Ölställen
För dig som vill prova olika sor-
ters öl och whisky så är Akkurat 
på Hornsgatan 18 vid Slussen 
något för dig. Bishops Arms har 
fyra pubar i Stockholm på Söder, 
i city och i Vasastan. Den mysi-
gaste ligger på Bellmansgatan 

12 nära Mariatorget. Klassiska 
ölhaket Kvarnen bjuder på både 
klubb, finare bar och ölhall. Var-
ning för att vakterna inte alltid är 
på sitt bästa humör. Svejk, som 
ligger runt hörnet kan vara ett 
bättre alternativ (Östgötag. 35). 
Trevlig personal och fantastisk 
öl. Annars finns också många 
pubar på Götgatsbacken och 
runt Fridhemsplan.
S www.akkurat.se

S www.bishopsarms.com/Stockholm

Allmänna Galleriet
På Kronobergsgatan 37 på 
Kungsholmen ligger snygga ba-
ren Allmänna Galleriet i en gam-
mal fabrikslokal. Det är inte lätt 
att hitta hit men gå in i port 37 
och upp för två trappor så är du 
där. Se till att du inte hamnar i 
porrbutiken som ligger bredvid. 
S www.ag925.se

på sommaren. Det finns två De-
baser, både vid Slussen och vid 
Medborgarplatsen varav den 
första, originalet, är helt klart 
bäst.
S www.debaser.se

Morfar Ginko
Har allt ifrån lesbisk klubb till 
pingisturnering och dj:s som 

spelar pop, electro och funk 
däremellan. Charmigt och roligt 
ställe på Swedenborgsgatan 13. 
Öppet till 01. Granne med Pappa 
Ray Ray.

Marie Laveau
Bar på ovanvåningen och klubb 
nere i källaren på Hornsgatan 66. 
Här hittar du bästa popklubben 

Bangers’n’Mash m fl.
S www.marielaveau.se

Landet
Den som orkar ta sig en bit ut-
anför stan blir rikligt belönad. 
På Landet vid Telefonplan är det 
mysigt, du kan äta gott och lyss-
na på bra band. Kolla schema på:
S www.landet.nu

Förr eller senare hamnar alla på Berns. Sippa goda fruktdrinkar på Gondolen.



2 STOCKHOLM

• www.aftonbladet.se • senaste nytt • fl er guider • vädret • 

Det går inte att komma ifrån: Stockholm är 
en av världens vackraste städer, särskilt 
på sommaren. Så är det bara. Omgivet av 

vatten som man kan bada i och gröna parker med 
jämna mellanrum där man kan vila benen efter en 
lång promenad eller softa med picknick och fi lt. 
Hela din Stockholmssemester kan gå i båtens 
tecken. Bo på båten Af Chapman, åk på båtutfl ykt 
i skärgården, drick öl på båten M/S Gerda och ät 
middag på Thaiboat. Om du hellre håller dig på 
land går det också bra. Ta dig till vackra Hagapar-
ken där man kan promenera i fl era timmar och 
avsluta sedan med ett glas vin på Stallmästaregår-
den. Eller bege dig till fridfulla Skogskyrkogården 
som är ett av Sveriges världsarv.
Alla partysugna turister har också kommit till 
rätt ställe. Börja kvällen med en lyxig drink med 
utsikt över stan på Gondolen. Är det fi nt väder så 
är Debasers uteservering ett måste. Mycket folk 
och härlig stämning. Promenera sedan genom 
natten längs Skeppsbron och avsluta kvällen på 
Berns.
För den som kommer hit på vintern fi nns också 
saker att roa sig med. I Kulturhuset pågår alltid 

någon spännande utställning och i Sofo fi nns det 
fullt av trevliga barer. Dessutom går det alltid att 
shoppa. Och i Stockholm fi nns det mycket att väl-
ja på om du så gillar second hand, kända märken, 
annorlunda designkläder eller om du vill handla 
på kedjebutikerna och galleriorna.
Så sätt igång och planera din Stockholmsvistel-
se. För ett är säkert – tiden kommer inte att räcka 
till. Så du får helt enkelt komma hit fl era gånger.

Text: Lisa Olsson
guider@aftonbladet.se

Af Chapman
Stockholms mest kända vand-
rarhem är en båt som står förtöjd 
mitt i stan vid Skeppsholmen. 

Här finns även Bar Chapman där 
du kan äta och dricka gott. En-
kelbädd från 185 kr och dubbel-
rum från 265 kr per person.
S www.stfchapman.com

Designvandrarhem
På Gärdet ligger STF:s nyöpp-
nade snygga designvandrarhem. 
Stilrent med rum och möbler 
som går i vitt, svart och rött. 
Ligger vid Sandhamnsgatan 59 
nära till Kampementbadet och 
Djurgården. Enkelbädd från 270 
kr och dubbelrum från 340 kr per 
person.
S www.svenskaturistforeningen.se

Långholmens 
vandrarhem
I det gamla Kronohäktet ligger 
i dag Långholmens vandrarhem 

där du får bo i de gamla fängel-
secellerna. Enkelbädd från 220 
kr och dubbelrum från 270 kr per 
person. Här ligger också Lång-
holmens hotell där ett dubbel-
rum kostar från 1 400 kr.
S www.langholmen.com

Clarion Hotel
Stora och moderna Clarion Ho-
tel ligger på Söder vid Skanstull 
och har en populär bar en trappa 
upp. Dubbelrum ca 1 300 kr.
S www.clarionstockholm.com

Hotel Rival
Bo i snygga rum på Hotel Rival 
vid Mariatorget. Allt ifrån stan-
dardrum till lyxsviter. Hotellba-
ren är dessutom riktigt trevlig. 
Dubbelrum ca 1 600 kr.
S www.rival.se

5 x boende

Af Chapman.
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inte lika välsorterat här men 
man kan göra riktiga fynd. Bästa 
butiken i kvarteret är i alla fall 
Beyond Retro på Åsögatan 144. 
Du kliver ner i en stor lokal i en 
källare som inte kan beskrivas på 
något annat sätt än ett paradis. 
Skosektionen verkar aldrig ta 
slut och du kan hitta bedårande 
klänningar från 30-talet eller 50-
talet eller kanske 80-talet. Ja, här 
finns det mesta och du kan lätt 
spendera några timmar här. 
Det är inte bara i Sofo du hittar 
bra second hand. En riktigt bra 
butik är Judits på Hornsgatan 
75 nära tunnelbanestationen 
Zinkensdamm. Några hus bort 
på Hornsgatan 65 ligger Herr Ju-
dit. Fantastisk second hand hit-
tar du också på Saker o Ting på 
Sturegatan 28. Mint & Vintage, 
som också är en nätbutik, hittar 
du på Sankt Eriksgatan 48. Ta 
gärna en tur längs Hantverkarga-
tan på Kungsholmen också där 
det finns smått och gott för dem 
som gillar begagnat.

Design 
Är du intresserad av design och 
inredning så ska du bege dig 
till Strandvägen. På nr 5 ligger 
Svenskt Tenn där du kan köpa 
Josef Franks klassiska design på 
allt ifrån brickor, servetter, tyger 
och tapeter. På Strandvägen 5 B 
hittar du Carl Malmstens butik. I 
båda butikerna hittar du perfekta 
presenter. 10-gruppens butik 
med snygga tyger, väskor och 
liknande hittar du på Götgatan 
25 på Söder. För lite billigare de-
signpresenter så har Designtor-
get flera butiker i Stockholm, en 
av de största ligger i Kulturhuset. 
Coctail Deluxe på Bondegatan 
34 har också fina, men lite mer 
kitschiga, inredningsprylar. 

Delikatesser
Passa på att besöka Stockholms 
saluhallar och frossa i delikates-
ser. Vackrast är klassiska Öster-
malmshallen vid Östermalms-
torg där du hittar de bästa färska 
skaldjuren. Hötorgshallen är lite 
mer exotisk med mat från värl-

dens alla hörn. Söderhallarna 
ligger vid Medborgarplatsen 
och här hittar du delikatesser, 
biograf, klädbutiker och kaféer. 
En liten pärla i Stockholms deli-
katessvärld är ostbutiken Gamla 
Amsterdam som säljer holländsk 
ost. Ta dig hit, fråga den trevliga 
personalen om råd, provsmaka 
och du kommer definitivt att gå 
härifrån med en bit Maasdamer 
eller något annat smaskigt. Lig-
ger på Östgötagatan 23 A nära 
Mosebacke.

Street Marknad
Ett eget litet omnämnande 
förtjänar Streets marknad vid 
Hornstulls strand. Varje helg kan 
du glida runt här, fika, shoppa el-
ler bara titta. Fina designade klä-
der, smycken, hantverk – ja här 
finns det mesta. Här ligger också 
Street Bar och Bistro Street som 
serverar närproducerad och eko-
logiskt odlad mat. Läget är dess-
utom perfekt precis vid Årsta-
viken.
S www.streetinstockholm.se

Cocktail Deluxe är full av kul prylar. Grandpa har märkeskläder och vintagemöbler.




