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Takvandring er 
Stockholms luftigste 

turistattraksjon. 

Ta en tur på 
Stockholms 
tak

■ jeg spenner karabin-
kroken fast i en vaier 

nede ved føttene, tar noen 
skritt på en stødig sti, nær-
mest et liggende gitter av 
jern og stål på en snau 
halvmeter i bredde, skuer 
utover et hav av tak. jeg 
har fugleperspektiv på 
stockholms gateliv, og ser 
hele den berømte skjær-
gården i horisonten.

Luftig vandring
Utsikten tar pusten fra meg. 
Høydefølelsen gir sommer-
fugler i magen, selv om det 
på ingen måter føles utrygt, 
godt fastspent som jeg er. i 
dag er jeg med på takvand-
ring, en ny og aldeles unik 
turistattraksjon i bydelen 
Riddarholmen, i den sven-
ske hovedstaden. 

Begrepet luftig by-
vandring får ny mening. 
istedenfor å se opp på 

prangende bygninger, ser 
jeg ned i trange bakgårder, 
ned på havnearbeidere, og 
er i synshøyde med måker, 
som sitter og dupper langs 
takrennene. 

Men opplevelsen star-
ter selvsagt ikke oppe på 
taket. Kort tid før eventyret 
på taket, ankom jeg som 
avtalt Birger jarls Torg, 
ved statuen av den samme 
Birger, uten å ha peiling på 
hva som var i vente. Torget 
ligger midt på den lille øya 
Riddarholmen, ved Gamla 
stan. 

jeg hadde fått beskjed 
om bekvemme klær og stø-
dige sko. snart dukker tak-
guide Veerle opp, belgisk 
import, men svensk som 
noen med sine 10 år hos 
broderfolket. 

– Alle kan være med 
på takvandring, sier hun 
avvæpnende. – Dette er 
ikke krevende. Av praktiske 

grunner sier vi at du skal 
være minst 1.50 på strøm-
pelesten, og ikke veie over 
120 kilo. 

Er du under 18 år, må 
du være i følge med en 
voksen. og så krever vi at 
du er edru.

Med Veerle foran og 
meg bak, tar vi trappene 
opp gjennom etasjene i den 
ærverdige, gamle bygår-
den. Til slutt står vi under 
en takluke på loftet.

på rekke og rad henger 
sikkerhetsseler med kara-
binkroker. 

jeg blir selet på, tar 
de tre-fire trinnene opp til 
takluken, og vips så åpen-
barer stockholms takver-
den seg. 

Frierferd
Tilbudet er så unikt og an-
nerledes, at både japansk 
og koreansk fjernsyn har 

hatt innslag om stockholms 
takturisme.

– Vi begynte med dette i 
stockholm i 2006, forteller 
Veerle. – Bydelen Rid-
darholmen rett ved Gamla 
stan ble valgt fordi de fleste 
bygårdene her har samme 
eier, nemlig staten. Det er 
mye enklere å spørre én 
gårdeier om lov til å legge 
vandreløyper på takene, 
enn flere. 

Allerede etter bare fire år 
trekker takvandringene på 
Riddarholmen mellom tre 
og fire tusen turister i året.

noen kommer fra cruise-
båtene. Andre er par, grup-
per eller enkeltindivider, 
som melder seg på felles-
turer lagt ut på nettsiden. 

Det er maksimum 12 i 
hver gruppe. Melder flere 
enn 12 seg på fra samme 
tur, deler man dem opp i 
flere grupper med egne 
guider, men alle er samtidig 

på taket. selskapet har 
nemlig 30 guider i jobb. 

selv om du av sikker-
hetsgrunner må være edru 
for å få bli med på taket, 
er tilbudet populært blant 
utdrikningslag.

– De drikker sikkert 
desto mer etterpå, smiler 
Veerle.  

Hun røper at flere gif-
telystne tyske menn har 
bestilt spesialtur for to, og 
fridd på taket. 

– Man må bare innse at 
menn trenger hjelp til ideer, 
gliser hun. 

Guidene vet selvsagt om 
frierplanene, de må det, det 
er bare bruden som er lyk-
kelig uvitende. For det står 
et lite tårn på ett av takene, 
hvor frieren får noen minut-
ter for seg selv til å over-
bevise ”offeret”. og guiden 
har selvsagt smuglet med 
alkoholfri champagne i til-
felle svaret på frieriet blir ja.  

Sverige
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Bevæpnet med ring og 
varme følelser i lange baner, 
går det som regel bra. Men 
Veerle mistenker at én av jen-
tene som ble fridd til trakk seg 
senere. 

– Hun så litt bestyrtet ut, da 
hun kom ut av friertårnet. Da 
vi senere tilbød oss å sende 
bilder fra frieriet på taket, fikk 
vi ikke svar. 

skulle du sitte hjemme og 
spekulere på en overrumplen-
de måte å fri på, kan dette 
gjøre utslaget. Det vil koste 
deg 2500 svenske kroner  
– drøyt 2000 norske kroner  
– for en privat friervandring. 

Du kan velge når som helst 
på døgnet, soloppgang, sol-
nedgang, natt eller dag. 

Takvandringen på Rid-
darholmen arrangeres i 10 
måneder i året, fra februar til 
desember.  

Du kan bestille takvandring 
på info@upplevmer.se/www.
upplevmer.se ■ 

■ Er du film- eller litteraturfreak, og har 
lyst til å leve deg inn i stig larssons Mil-
lenniumstrilogi, skal du sette av litt tid til å 
vandre i bydelen söders autentiske gater. 
Her finner du små trehus og mange kafe-
er. 

Både de svenske og amerikanske 
Millenniums-filmene ble spilt inn her. 

Det finnes også guidede turer. sjekk 
med turistkontoret, på mail eller på inter-
nett. 

touristinfo@stockholm.se
www.stockholmtown.com   

Warhol i Stockholm
■ stockholm er en storby, men ikke større enn 
at du kan gå til alle severdighetene. 

Fotografiska Museet – som åpnet i 2010 – lig-
ger i stadsgårdshamnen under söder, en halvti-
mes vakker gange langs havnen fra sentrum. 

Her i sjøkanten er det i år en fotoutstilling 
viet den feminine siden ved Andy Warhol, det 
amerikanske popikonet som gjorde seg berømt 
med sine uredigerte filmer, avant garde bilder og 
samarbeid med bandet ”velvet Underground”.

Fotoutstillingen om Warhol varer året ut. 
www.fotografiska.eu

opp og ned: Det er 
ikke bare flate tak i 
bydelen Riddarholmen. 

■ Man må jo overnatte også. i Riddargatan 6, ved stureplan, ligger 
story Hotel. Dette er et hotellkonsept, som åpnet for to år siden, og 
som er såpass annerledes at jeg bare måtte falle for det. 

Her er ingen resepsjon, ingen resepsjonist i tradisjonell forstand. 
Bare en liten pc i en trang tarm av en gang. Du får en tallkode som 
fungerer i heisen, som romnøkkel og til enkel utsjekk. 

Hotellrestauranten er stappfull av stockholms egne innbyggere 
– pluss kanskje noen hotellgjester – til lunsj. om kveldene er hotell-
baren et hipt utested med levende musikk, også frekventert av folk 
som ikke er overnattingsgjester. 

spennende kunst pryder veggene på alle rom. istedenfor  
minibar er de 83 rommene utstyrt med et tomt kjøleskap, som 
hotellet tilbyr å fylle for deg etter ditt behov. Du lager en bestillings-
liste.

For å kutte kostnader, og tilby billigere rom enn konkurrentene, 
får du bare bestille rom på nett. 

www.storyhotels.com

■ Er du interessert i kongehus, har 
stockholm noe oslo ikke har. plen-
ty kongehushistorie samlet i muse-
er, i og ved slottet i Gamla stan. 

på ett par timer kan du for ek-
sempel få med deg Kungliga Mynt-
kabinettet med myntens historie, 
museet Tre kronor med minner fra 
slottet som sto her på 1200-tallet, 
livrustkammaren med klærne til 
Gustav V og skattkammaren med 
kongekroner og andre kongelige 
ornamenter. 

Kjøp av stockholmskortet kom-
mer her til sin fulle rett. Det gir inn-
gang over alt. 

www.stockhomtown.com 

Millenniums-
vandring

Royalturismefarlig tårn: Det er 
her inne i friertårnet du 
kan begå livets største 
tabbe – eller skaffe deg 
evig lykkerus. 

Hip overnatting


