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Juleshopping i storby er

Storby-cool Stockholm
Bulderby jul, skøjtebane og markedsboder, men også trendy isbarer, alternativ shopping og designhoteller.
Stoc kholm er en c ool og romantisk storby pakket ind i gy ldent ly s og med en duft af safran.

torsdag 30.10.08 - Af Iben Danielsen
Der ligger et varmt gyldent lys over Stockholm i december. Gadebelysningen med de gule og røde lygter
og de tusindtals lyskæder reflekteres i M älerens vandoverflade. I byens centrale Gamla Stan er
stemningen tæt og behagelig, og det er faktisk svært at stresse og haste hen over de toppede brosten
mellem strædernes små butikker og cafeer. Selvom Gamla Stan fortsat er det mest populære område at
shoppe i byen, er der også masser af muligheder for at træde lidt væk fra hovedstrøgene Stora og Lilla
Nygatan og omkring Stora Torg. Væk fra de små markedsboder og duften af det safranmættede bagværk
på torvet og inde i de smalle stræder, som kaldes gränder, har man det mere for sig selv. Her ligger de
små caféer og skæve butikker med kant og personlighed.
I popularitet er Södermalm, eller bare Söder, ved at komme på omgangshøjde med Gamla Stan. Inden for de seneste ti år er de
sejeste restauranter, de sjoveste butikker og de smarteste initiativer dukket op. Det er her, Abbas Benny Andersson har åbnet
sit Hotel Rival, og her store designernavne som Acne og Nudie Jeans har deres hovedkvarter.
I Söder har kunstnere og designere sat præg på bydelen, så meget at man har dannet foreningen Sofo – en forkortelse af South
of Folkungsgatan. Sofo er en by i byen, hvor de 100 medlemmer byder på alternative ideer fra det smukke velrestaurerede hotel
Columbus med de individuelle og hyggelige værelser over det trendy musiksted Petsounds Bar, hvor kulturpersonlighederne
hænger ud, og til de kitschede butikker som Cocktail de lux med café og kulørte plas-ticdippedutter. Designerne selv mødes i
Nakkna og i livsstils¬butikken Sivletto. Sofos hovedstrøg Skånegatan er netop blevet opgraderet til gågade, og det samme er
selve Söders rygrad Götagaten om aftenen, hvor byens unge og jetsetterne mødes på caféerne og går Lido på det brede
strøg.
Stockholm er naturligvis også det travle cityområde. Det er her, man finder stormagasiner som NK og PUB og de traditionsrige og

Verdens første permanente icebar ligger
på Vasaplan 4. Bestil tid i forvejen. Læs
mere på www.nordicseahotel.com

stjernebestrøede restauranter og hoteller som Grand og Esperanto, sidstnævnte belønnet med en M ichelinstjerne. Hver måned
dukker der nye hoteller og restauranter op. Et af de seneste er designhotellet Nordic Light med verdens første isbar og Clarion
Sign, som har dedikeret fem etager til Arne Jacobsen og andre til Bruno M athsson og Alvar Aalto.
Stockholm i december er et sandt miks af gammelromantisk Bulderbyjul med skøjtebanen i Kungsträdgården og julemarkedet på
Skansen, og så alt det nye og big city-like, som Söder og City byder på i en kosmopolitisk og levende blanding.

Gå og fika

Det bedste peberkagehus
Det seriøse
Arkitektur-museum,
som ligger i samme
bygning som M oderna
M useet i Stockholm,
går til december
måned med humør.

NK’s 15 meter høje juletræ er noget,
stockholmerne må forbi og kigge på.

Svenskerne har en intens cafékultur. Det
hedder at fika. ’Skal vi fika?’ spørger
svenskerne, og så skal der drikkes kaffe,
gerne ledsaget af kanelbullar. Her i julen
tages kaffen med en lussekat (bolle med
safran), en sukkerbolle eller julekage. Fikabegrebet dækker også over en hyggelig
stund, en pause og en snak. Hvordan
udtrykket blev til, er der stadig kun gisninger
om. Et bud er, at forsvaret tidligere havde
kaffekopper med inskriptionen FIKA. Et andet
bud er et ordspil, som stammer fra det sydlige
Sverige, hvor dialekten taler om kaffi i stedet
for kaffe, og hvor der med årene er byttet

Hvert år indbydes
professionelle og
amatører til åben
konkurrence. Det
handler om
peberkagehuse. Temaet for konkurrencen i 2007 var
M etropol, og der kom 93 fantasifulde bidrag ind.
M useets egen chef Bitte Nygren sidder i
dommerjuryen sammen med en arkitekt, en
restaurantchef og en radiomand. Arkitekter og bagere
er i samme kategori, børn for sig og voksne for sig.
Kagerne udstilles hele december måned, og det er
sjovt og underholdende at se, hvordan
peberkagedejen formes til
bygningsværker.www.arkitekturmuseet.se

om fra kaffi til fika.

Julemad med crossover

Hoteller i Stockholm

Svenskerne spiser skinke til jul, som man altid har gjort,

Columbus Hotell, Söder. 3-stjernet,
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med grønkål, æblemos og sennep. Der er lige så stærke
traditioner bag julefrokosterne med smörgåsbordet, som
skal byde på kötbullar, flæsk, leverpostej, skinke og

velrestaureret med udsøgt genbrug og
svensk hygge. www.columbushotell.se

masser af snaps. Flere restauranter og også bådfarten har
sådanne buffeter i december, så besøgende kan få sig en
fyldig frokost, mens de sejler rundt i Skärgården. Der er
afgang fra Ström¬kajen i City.

Clarion Sign Hotell, City. M asser af
nordisk design og tagterrasse med
velvære og spa. www.clarionsign.com

Der er stadig flere restauranter, som går ind for fornyelse
af de traditionelle retter og satser på nordiske råvarer og
svensk crossover, hvor kendte retter tilføres mere
eksotiske krydderier og tilbehør. Det traditionelle kan
købes i det Saluhallen på Östermalm Torg i City, mens de

Hotel Lydmar, City. Det nyeste og mest

etniske varer mere ses under åben himmel på det
nærliggende Hötorget, når der er grøntmarked.

SALUHALLEN - w w w .ostermalmshallen.se

trendy hotel og den frække lillebror til
Grand Hotel, som er Stockholms mest
kendte og respekterede.
www.grandhotel.se
Hotell Hellsten, designhotel i City.
M oderne i gamle rammer til en rimelig
pris. www.hellsten.se

EAST - Madkultur fra Asien i japansk/skandinavisk
indretning. Stureplan 13, City. w w w .east.se

Nordic Light Hotel, designhotel i City
med lys af Kai Piippo. Naboen er Nordic

ESPERANTO - Crossover-m enu m ed Michelinstjerne.
Kungstensgatan 2, City. w w w .esperantorestaurant.se

Sea. Her ligger også Absolute Icebar.
www.nordiclighthotel.com

F12 - Luksus, nordisk. Årets forretningsspisested
sidste år. Fredsgatan 12, City. w w w .f12.se
ROLFS KÖK - Internationale m enuer, indrettet m ed
hum or og stram skandinavisk stil. Tegnergatan 41,
City. w w w .rolfskok.se

Hotel Rival, Söder. Sov med Greta
Garbo eller Ingrid Bergman. Populært
hotel indrettet i en gammel biograf af
ABBAs Benny Andersson. www.rival.se

ABSOLUTE ICEBAR - Verdens første m ed skiftende
isudstillinger. Bestil tid i forvejen til en kold drink
iført term odragt og vanter. Vasaplan 4, City.
w w w .nordic seahotel.c om
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