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l Sveriges vackraste konstmu-

seum är Prins Eugens Waldemarsudde
på Djurgården. Spårvagn, linje 7.
l En promenad i en av

Stockholms 400 parker är rofyllt. Två av de äldsta parkerna är
Kungsträdgården och Humlegården,
den sistnämnda på Östermalm har sto-

ra gräsytor, många parkbänkar och
mycket grönska. Kungsträdgården på
Norrmalm är fylld med uteserveringar
på sommarhalvåret.
l Gratis museer är kul att strosa

runt på. Historiska museet, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseet, Naturhistoriska riksmuseet

huset, rummen och hela atmosfären är en fantastisk lisa
för själen.

för trötta. Det blev i stället
middag på hotellet innan vi
somnade.

Vandring genom
tiden
På vägen tillbaka ligger Nordiska museet som har något för
alla och är en vandring genom
tiden. Smycken från 1500-talet, utställningen Rejält Retro
som visas fram till september
är en kul utställning om möbler från 1700–1800-talet. Hur
bodde farmor som barn är en
annan tänkvärd utställning.
Här var sevärdheter för oss
båda att fundera över, studera
och diskutera.
När vi kom ut därifrån hittade vi ett bryggeri som serverade öl och cider för provsmakning och det blev dags att
sätta sig ner en stund med en
öl och en alkoholfri must.

DAG 2

Inga spöken
Eftersom min tonåring inte orkar promenera hur långt som
helst tog vi en båt vid bryggeriet som tog oss runt i Stockholms skärgård. Vi hoppade
av vid Gamla stan och strosade därigenom till hotellet. Det
var meningen att vi skulle tillbaka till Gamla stan och gå på
en spökvandring, men vi var
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Kvar i sängen
Andra dagen skulle det shoppas och fikas med kompis.
Även om hotellfrukost är
lockande så är sängen bättre,
tyckte min tonåring och vi
kom inte iväg förrän 11 på förmiddagen. Men tiden räckte
till ändå, vi var ju på semester.
Ung galleria
Vi strosade förbi Sergels torg
och gick in på Gallerian som
har 80 butiker, fik och restauranger. Här shoppar och fikar
man stort, litet, gott och sunt.
Vidare på Hamngatan ligger
NK, med många kända märken som är svåra att hitta någon annanstans. Det blev en
promenad genom Kungsträdgården ner till havet och över
Strömsbron, till Götgatan i
Gamla stan – och där ligger
Bruno Götgatsbacken. Det är
en ung galleria med mode och
mat under samma tak och helt
rätt ställe för oss att shoppa på.
Ett tips är att äta på Bistro &
Grill Ruby som är två olika restauranger på samma plats. Jag
ville ha fisk på franskt vis och
Lea en amerikansk hamburgare och båda blev nöjda!

och Cosmonova, Sjöhistoriska museet,
Medeltidsmuseet med flera.
l Härliga fikaställen är till exempel

Rosendals trädgårdskafé, Vintervikens
trädgård, Sturekatten (en oas på Östermalm), Bakverket (hembakat med
frukostservering), Drop Coffee (Barista
Cup-vinnare med kvalitetskaffe).

Slappa och bada
Tanken var att vi efter maten
skulle ta T-banan till Friends
arena och Mall of Scandinavia,
men vi kände oss klara med att
handla för den här gången.
Shopping i Stockholm kan bli
hur stort och dyrt som helst
och det finns mängder att titta på. I stället tog vi T-banan,
linje 13, från Gamla stan till
Södermalm, hoppade av vid
Zinkensdamm och slutade dagen med att bada och slappa i
Tantolunden.

DAG 3

Blodig historia
En historisk vandring blir det
om man går till Gamla stan
över Norrbro via Helgeandsholmen där man ser Riksdagshuset, vidare till slottet med
sina 608 rum och ett stenkast
därifrån ligger Storkyrkan från
1200-talet.
Fortsätt längs Österlånggatan och se konstgallerierna
innan Järntorget som förr var
en handelsplats. Kristian Tyrann lät halshugga adelsmän
år 1520 på Stortorget, i det så
kallade Stockholms blodbad.
Att strosa på dessa gator i
Gamla stan var att resa genom
historien och tiden.

Fantastisk
upplevelse
Vi tog en fika på
Chokladkoppen på
Stortorget innan vi
tog T-banan, linje
14, till Naturhistoriska riksmuseet och
IMAX-biografen
Cosmonova. En fantastisk upplevelse –
och uppskattad av
en tonåring! Många
spännande permanenta utställningar
som till exempel den
nyaste, Fossil och
Cosmonovas
evolution, om djur
salong.
och växter som kommit och gått under
jordens historia. Men också utställningar som Liv i vatten,
Den mänskliga resan med flera. Fram till 21 augusti visas
bilder av fotografen Göran
Ekström, utsedd till Årets naturfotograf 2014, i en utställning som heter Ögonblick i
svensk vildmark. 
■

risten
Tonårstu
holm: 1. Hittar
k
om Stoc
Wi-Fi överallt.
2. Tyckte Vasa
var ”hyfsat coolt”.
3. Shopping står högt på listan.
4. ABBA-museet var inte ett säkert
kort.
5. Orkar inte gå så långt.
6. Kompisar är viktigare än kultur.
7. Hotellet får gärna ha pool...
8. Kungsträdgården var ”schyst”.
9. Båtturen i skärgården var skön.
10. Planetariet Cosmonova var
helt klart sevärt.
11. Slottet var fyrkantigt och trist.
12. Bada, shopping och skärgårdsturen var bäst…
13. …men det betyder inte att allt
annat var tråkigt.
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