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Het dichtstbevolkte land van Scandinavië, met 
tal van Vikingruïnes, idyllische eilandjes en uit-
dagende kustroutes, is verre van gewoon. De 
cultuur is uniek voor Noord-Europa en gezien 
het aanbod aan kunst, theater en muziek is het 
niet verbazend dat de Zweden tot de gelukkig-
ste mensen op aarde behoren. 
Bij zo’n groot land als Zweden kunt u het best 
in de natuur beginnen. Het Allemansrätten, het 
gewoonterecht om particuliere grond te betre-
den om van de vrije natuur te genieten, maakt 
van elke trip een avontuur: onderzoek een bos 
in Småland, een meer in Götaland of een  
plateau in het subarctische Norrland. U mag 
bloemen of bessen plukken, vissen zonder ver-
gunning en u mag bijna overal vrij wandelen, 
fietsen of kanoën. Hier is de natuur uw beste 
reisgenoot. 

De meeste vakantievierders bezoeken ook de 
twee grootste steden van Zweden: Stockholm 
en Göteborg. Ontdek in deze bruisende steden 
de rijke historie, de moderne cultuur en de New 
Nordic gastronomie. Zing mee met de nog 
altijd populaire popgroep ABBA in hun muse-
um in de hoofdstad of bestuur een boot als 
een Viking op een reis door de westelijke  
fjorden vanuit de tweede stad van Zweden. 
Er is zoveel te ontdekken dat het wellicht moei-
lijk is waar te beginnen. Deze gids van Zweden 
is opgedeeld in gemakkelijk te behappen 
hoofdstukken, met deskundig advies en kleur-
rijke, handige kaarten zodat u gemakkelijk de 
weg kunt vinden. Of u nu een week of langer 
komt, met deze Capitool Reisgids ziet u het 
beste van wat het land te bieden heeft. Geniet 
van het boek en geniet van Zweden.

WELKOM IN
ZWEDEN

Een eland ontwaren in het dichte woud, verse 
krab eten en het spectaculaire noorderlicht aan-
schouwen: dit is Zweden in een notendop —  
inspirerend, onvergetelijk en zo intens als de  
zon in de nacht. Wat uw droomreis naar Zweden 
ook inhoudt, deze Capitool Reisgids is uw  
perfecte metgezel.

1  Paardrijden op een  
idyllisch Zweeds strand.

2  Een lunch van smörgåsbord 
met haring en aardappels.

3  Het vredige Stockholm  
in de vroege ochtend.

4  Rode hutten aan een meer 
aan de Höga Kusten. 4

3

2

1
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Stockholm
De panorama’s en donkere luchten in de 
hoofdstad zijn dankbare onderwerpen om 
te fotograferen. De Gamla Stan (blz. 66) is 
een mooi startpunt, met de kleurrijke huizen 
en keistenen straatjes. In de Montelius
vägen (blz. 133) fotografeert u de Riddar
holmskyrkan (blz. 74) het best. Voor een 
eigentijds beeld stapt u de metro in: de tun-
nelbana is het kloppend hart van de stad.

De Gamla Stan 
bij avond, 
weerspiege-
lend in het 
water
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Of u nu gaat winkelen, eilandhoppen of het noorderlicht gaat bewonderen, 
in Zweden moet u uw camera altijd bij de hand houden. Hier staan enkele 
onderwerpen die zeker een mooi plaatje opleveren.

FOTOGRAFEN

Het noorderlicht
Een goede foto maken van de 

aurora borealis in Zweden is 
voor elke fotograaf een uitda

ging – en niet alleen vanwege 
de kou. Goed materiaal helpt, 

met name een statief en het 
handmatig kunnen instellen 
van de camera, maar de loca

tie is ook belangrijk. Ga naar 
het Sky Station (blz. 310), hoog 
in Lapland, wanneer van eind 

september tot half april de 
hemel het donkerst is. Het 

park ligt bij het Nouljageberg
te, waardoor regen overdrijft.  

ZWEDEN VOOR

Winterkamperen onder 
het noorderlicht in 

Kungsleden, Lapland

Kustplaatje
De kust bij Skaftö (blz. 251) is het grootste deel 
van het jaar ruig en winderig, maar in de lente 
komt er kleur aan de lucht. Plan uw moment in 
de avond op een warme dag, als de lucht roze
rood kleurt. De erosiestructuren op het eiland 
Fårö (blz. 200) geven vooral ’s winters een 
beeld of u aan het eind van de wereld bent. 

Het warme avondlicht streelt het 
landschap aan de kust van Bohuslän 

bij Skaftö

Kunst in de  
tunnelbana, van 

Hallek en Pallarp

LINA JONN: IN FOCUS 
De boerendochter en 
documentairefotogra
fe Lina Jonn opende in 
1891 haar eigen studio. 
Met het oog op de 
trends van eind 19de 
eeuw richtte Lina zich 
op portretfotografie, en 
ze maakte visitekaart
jes en familiealbums, 
maar ook bleef ze het 
landschap om zich 
heen vastleggen.  
Haar werk geeft een 
onwrikbaar beeld van 
het Zweden zoals het 
vroeger was.
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Must see
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 DROTTNINGHOLM 
⌂ 10 km W van Stockholm    Brommaplan, dan bus 301 of 302   g Eind 
maart–okt.   # Tijden variëren, zie website   ¢ 14–30 dec.   ∑ royalcourt.se   

De unieke barokke en rococopercelen van Drottningholm – paleis,  
theater, park en Chinees paviljoen – zijn uitstekend bewaard. Delen 
van het paleis worden bewoond door de koninklijke familie. Drottning-
holm werd in 1991 op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst.

Dit weelderige koninklijke paleis verrees in zijn huidige vorm 
aan het einde van de 17de eeuw. De Zweedse architect Tessin 
de Oudere (1615–1681) werd bij zijn ontwerp, dat de koninlijke 
macht wilde verheerlijken, geïnspireerd door eigentijdse Itali-
aanse en Franse architectuur. Het project werd voltooid door 
zijn zoon Tessin de Jongere, terwijl mensen als Carl Hårleman 
en Jean Eric Rehn de interieurs afmaakten. 
Drottningholm bestaat niet alleen uit een paleis, maar ook uit 
een paleistheater (Slotts teatern), het oudste theater ter wereld 
dat nog in gebruik is, en een elegant Chinees paviljoen (Kina 
Slott), met een schitterend rococointerieur met chinoiserie. Het 
complex ligt aan de oever van het Mälarmeer en wordt omringd 
door barokke en rococotuinen en een in Engelse stijl aangelegd 
park. ’s Zomers zijn er opera- en balletuitvoeringen in het 
prachtige theater. 
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CAPITOOLTIP
Bootexcursie

Een historisch schip 
neemt u mee op een 
mooie trip vanuit het 
centrum van Stockholm 
over het Mälarmeer 
naar het Drottning holm 
Slott. Op www.stromma. 
com vindt u details.

Het bronzen beeld van Hercules 
(ca. 1680) van de Hollandse 

renaissancebeeldhouwer Adriaen 
de Vries siert de perken van de 

baroktuinen.

De bovenste zuidelijke  
gardezaal, een zijkamer van de 
Staatszaal, werd gebruikt voor 

plechtigheden. Hij is versierd met 
stucwerk van Giovanni en  

Carlo Carove.

In de de salon van de  
koningin staat een schrijf

tafel van de Zweedse kasten
maker Georg Haupt. Dit 

meesterstuk was een 
geschenk van koning Adolf 

Fredrik aan Lovisa Ulrika.

In deze weelderige slaap
kamer hield koningin Hedvig 
Eleonora ochtendontvangsten 
(levées).

Koningin Lovisa Ulrika gaf Jean Eric 
Rehn (1717–1793) de opdracht deze 

bibliotheek in te richten, wat haar 
invloed op kunst en wetenschap in 

18deeeuws Zweden illustreert.

Weetje
Vertaald betekent 

Drottningholm ‘eiland-
je van de koningin’. 

Het indrukwekkende 
Drottningholm Slott

De weelderige faÇade van  
Drottningholm en een met 

kunst ingerichte salon (inzet) 
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SHOPPEN
Kranku Te & Kaffe

Deze charmante thee-
winkel, gesticht in 1977, 

staat bekend om zijn 
eigen blends. Men ver-

koopt ook koffie en zoet-
waren. 

⌂ St Hansplan 4   
§ 0498-217481

Kvinnfolki
Kunstnijverheid, meu-

bels en sieraden.

⌂ Donners plats 4    
∑ kvinnfolki.se 

Gotlandssmycken 
Hier verkoopt men 

prachtige handgemaak-
te sieraden.

⌂ Strandgatan 32    
∑ gotland ssmycken.se

1\-
Stora Torget
In het hart van Visby ligt het 
Stora Torget (grote plein),  
vanwaar de wegen naar de 
stadspoorten uitwaaieren. 
Voor bezoekers aan Visby is 
dit nog altijd een middelpunt 
van de stad, ondanks de ont-
wikkeling van een modern 
stadscentrum buiten Öster-
port. ’s Zomers wordt op het 
plein een levendige markt 
gehouden. Rond het plein 

staan diverse middeleeuwse 
huizen, waaronder de restau-
rants Gutekällaren, met zijn 
karakteristieke trapgevel, en 
Munkkällaren, met zijn kelder-
gewelven en binnenplaats. 
Aan de zuidkant van het plein 
vormt de ruïne van de kerk 
Sta Karin uit rond 1230 een 
indrukwekkende achtergrond. 
In de schaduw van de ruïne 
bevindt zich Rosengård, een 
café waar men al generaties 
lang geniet van koffie en  
heerlijk gebak.

Must see

1

VISBY
! F5   ⌂ Gotland   ~ @ g   n Donnerska huset,  
Donnersplats 1; www.gotland.com

De ommuurde stad Visby, stad van rozen en ruïnes, 
staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco, maar is 
’s zomers ook een populaire feeststad. Langs de kei-
stenen  straatjes staan pittoreske huisjes, middeleeuw-
se ruïnes en veel cafés en bars. Buiten de drukke 
toeristische gedeelten zoals de Strandgatan, het Stora 
Torget en rond de jachthaven, roept de sfeer de mid-
deleeuwse geschiedenis van de stad in gedachten.
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Een met rozen omzoomd 
straatje inFiskargränd  
vanuit de Strandgatan
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Gotlands Museum

⌂ Strandgatan 14    # Mei–
sept. dag.; okt.–april di–zo   
∑ gotlandsmuseum.se

Gotlands lange geschiedenis 
vanaf de prehistorie heeft 
ervoor gezorgd dat dit een 
van de rijkste regionale musea 
in Zweden is, gesitueerd in 
een voormalige koninklijke 
stokerij uit 1770. 
In de Hal van de beeldstenen 
staat een indrukwekkende 
reeks gegraveerde stenen uit 
de 5de–11de eeuw, sommige 
met runen. Ernaast ziet u in de 
Gravkammaren (grafkamer) 
hoe er van de oudheid tot de 
Vikingen werd begraven. Er 
zijn diverse skeletten te zien,  
waaronder de 8000 jaar oude 
Stenkyrkamannen (man uit 
Stenkyrka). Een van de 
opmerkelijkste bezienswaar-
digheden is de zilverschat van 
de Vikingen – niet minder dan 
700 voorwerpen zijn verspreid 
over het eiland opgegraven. 
Kerkelijke kunst is goed verte-
genwoordigd. Het museum 
bezit de originele, gotische 
Öja Madonna (de Öjakerk in 
Zuid-Gotland moet het met 
een kopie doen). In een grote 
galerie ziet u middeleeuws 
meubilair, evenals collecties 
uit latere perioden.

3
Ruïne van Helge And

⌂ Helge Ands Plan     
n Gotlands Museum,  
0498-292700

Helgeandstiftelserna was een 
religieuze orde die begin 13de 
eeuw werd gesticht om voor 
de armen en zieken te zorgen. 
De ruïne van Helge And (kerk 
van de Heilige Geest) dateert 
uit die tijd en is een van Visby’s 
mooiste kerkruïnes. Het acht-
hoekige gebouw heeft twee 
verdiepingen. De eerste verdie-
ping is bereikbaar via twee gro-
te trappen, zodat patiënten uit 
het ziekenhuis de kerk via een 
gang op de bovenste etage 
konden bereiken. Nu wordt de 
ruïne voor culturele doelein-
den gebruikt en is hij ’s zomers 
open voor publiek.

4
Botaniska Trädgården

⌂ Strandgatan   # Dag. 24 
uur   ∑ visbybotan.se

Gotlands botanische tuin is in 
1856 geopend door de heren-
club Badande Wännerna  
(Vereniging van Badende 
Vrienden). Om de tuin te berei-
ken moet u vanaf de haven de 
promenade langs de kust vol-
gen en door de Kärleksporten 
(Liefdespoort) lopen. 
Het park heeft een geurige 
kruidentuin en een mooie 
rozentuin (in juli en aug. op 
zijn mooist). Er zijn meer dan 
16.000 soorten, waaronder 
veel planten en bomen die 
exotisch zijn voor Scandinavië, 
zoals walnoot, moerbei en 
ginkgo. Middenin staat de met 
klimop begroeide ruïne van 

de St. Olofkerk en er is een  
vijver met waterlelies en een 
klein paviljoen.

5
Ruïne van St. Nicolai

⌂ St. Nicolaigatan    
§ 0498-269000 

De ruïne van St. Nicolai is het 
enige wat over is van een 
dominicaner klooster uit 1228. 
De dominicanen vergrootten 
het en bouwden een gotische 
kathedraal die ze opdroegen 
aan de patroonheilige van  
zeilers en kooplieden,  
St. Nicolaas. Toen de mensen 
uit Lübeck Visby in 1525 
bestormden, werd een groot 
deel van de kathedraal ver-
woest.
Tussen 1929 en 1990 werd hier 
elke zomer een spektakelstuk, 
Petrus de Dacia, opgevoerd. 
Tegenwoordig zijn er musical- 
en theatervoorstellingen in de 
ruïne en ’s zomers wordt hier 
meestal het Gotland kamer-
muziekfestival gehouden.

HET HART VAN VISBY
De binnenstad van Visby wordt omgeven door de reus-
achtige stadsmuur van bijna 3,5 km lang. De bouw van de 
muur begon eind 13de eeuw. Oorspronkelijk was hij 5,5 m 
hoog en moest hij bescherming bieden tegen aanvallen 
vanaf zee. Aan de kant van het land was de muur omge-
ven door een diepe slotgracht. Binnen de wallen lopen 
smalle keistenen straatjes met daarlangs dicht op elkaar 
gepakte huizen, rijke koopmanswoningen en ruïnes van 
historische kerken. Unesco heeft de stad beschreven als 
de ‘best gefortificeerde handelsstad van Noord-Europa’ 
en werd in 1995 tot werelderfgoed verklaard.

Almedalen
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Haven Kranku Te & Kaffe

Kvinnfolki

Gotlandssmycken
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