
01 Stockholm 
Na een uitgebreide bezichtiging van 
de hoofdstad kan de reis naar het 
noorden beginnen. Hier heb je altijd 
de keuze tussen grotere wegen en 
kleine zijwegen die door de natuur 
leiden. Omwegen naar de kust zijn 
de moeite waard.

02 Lidingö 
Eén naam, maar vele betekenissen. 
Lidin gö is zowel een eiland in de 
sche rentuin van Stockholm als een 
gemeente en bovendien een stad. 
Het is populair bij vrijetijdskapiteins 
die onderweg zijn in het paradijs 
dat bestaat uit talloze eilandjes 
en rotsen. Vermoedelijk vestigden 
zich al in de bronstijd mensen op 
Lidingö en de bewoners kunnen 
duidelijk worden getraceerd tot 
zeker in de 7e eeuw, aangezien er 
enkele runenstenen zijn gevonden. 
Bezoekers mogen de oude kerk van 
Lidingö eigenlijk niet missen. En ook 
Millesgården is zonder enige twijfel 
een bezoek waard. Het beeldenpark, 
aangelegd op verschillende terras-
sen, troont sinds 1908 op de kliffen 
boven de zee.

03 Slot Skånelaholm 
Klein, maar stijlvol! Slot Skånelaholm 
in de Zweedse gemeente Sigtuna 
in de provincie Uppland ziet er op 
het eerste gezicht subliem uit. Het 
hoofdgebouw is niet bijzonder im-
posant en groot, althans voor een 
kasteel, maar de symmetrie met de 
vier vrijstaande vleugelconstructies 
wekt de indruk van grootte. Ooit 
zag het er wat statiger uit toen een 
gracht direct naar het hoofdgebouw 
leidde. Maar die werd gedempt ten 
gunste van een park. Tegenwoordig 
exposeert de Koninklijke Academie 
voor Studiebeurzen, Geschiedenis 
en Antiek een collectie landbouw-
werktuigen en boerenmeubels in 
het kasteel. Een vleugel herbergt 
een museum met paardenkoetsen 
en wagens.

04 Sigtuna 
De stad is een stukje Zweden recht-
streeks uit een prentenboek. Kleur-
rijke houten huizen uit de 18e en 
19e eeuw kenmerken het stadscen-
trum, de straten zijn omzoomd met 
restaurants, cafés en kleine winkel-
tjes. Sigtuna was ooit het grootste 

handelscentrum van Zweden, tegen-
woordig zijn het vooral toeristen die 
enthousiast zijn over de stad met zijn 
talrijke groene ruimtes. Interessant 
zijn ook de vele runenstenen en 
runen fragmenten die steeds weer 
in de stad te zien zijn. Velen stoppen 
hier ook om de vijf kastelen in de 
omgeving te bezoeken – Rosersberg, 
Skokloster, Skånelaholm, Steninge 
en Wenngarn.

05 Slot Skokloster 
Zonder twijfel is Slot Skokloster een 
plaats van superlatieven. Als je het 
glanzend witte, prachtige gebouw 
op een schiereiland in het Mälaren-

meer in de zonneschijn bij een 
blauwe lucht nadert, kan het zicht 
je even de adem benemen. Een bij-
zonderheid: het barokke paleis is 
bijna volledig bewaard gebleven in 
de oorspronkelijke staat uit de 17e 
eeuw. Dit geldt ook voor grote de-
len van de inrichting. Deze omvat de 
meest uiteenlopende collecties van 
de bouwer Carl Gustaf Wrangel. Tot 
de hoogtepunten van een rondlei-
ding behoren het arsenaal, waar je 
naast wapens ook exotische dieren 
en bizarre souvenirs van over de hele 
wereld kunt zien, de portretgalerij 
met meer dan zeshonderd stukken 
en de grote bibliotheek.

06 Uppsala 
Hier stelde Anders Celsius de tem-
peratuurclassificatie vast en legde 
Carl von Linné de basis voor de bo-
tanie. Wetenschap heeft een lange 
traditie in Uppsala; de eerbiedwaar-
dige sfeer van de universiteitsstad is 
hier overal voelbaar. In 1477 werd 
in Upp sala de meest noordelijke 
universiteit ter wereld gesticht en 
daarmee de oudste van Scandinavië. 
Alleen de kathedraal steekt hem een 
beetje naar de kroon. Met 302.000 
inwoners is Uppsala de op drie na 
grootste stad van Zweden, en het is 
er alleen rustig tijdens de semester-
pauze. De hoofdstad van Upp land 

7 VAN STOCKHOLM
NAAR HUDIKSVALL

Afstand: circa 665 km.
Duur: circa 1 week.

Route (belangrijkste 
plaatsen): Stockholm, 
Lidingö, Slot Skånelaholm, 
Sigtuna, Slot Skokloster, 
Uppsala, Gamla Uppsala, 
Nationaal Park Färnebo-
fjärden, Österfärnebo, 
Aves ta, Borlänge, Falun, 
Sundborn, Sandviken, 
Gävle, Ockelbo, Söder-
hamn, Järvsö, Delsbo, 
Hudiksvall.

Scan de QR-
code voor de
gps-track

Vikingagården Gunnes gård
De jongere ijzertijd wordt in Zweden vaak de Viking-
tijd genoemd. Het openluchtmuseum Vikingagården 
Gunnes gård laat op indrukwekkende wijze zien hoe 
opwindend deze tijd is en kan zijn tot op de dag van 
vandaag. Aan het begin van de 11e eeuw had het er 
hier zo kunnen uitzien – maar de huizen zijn recon-

structies. Bijzonder levendig en echt daarentegen zijn 
de dieren die het terrein bewonen – ook al komen 
ze natuurlijk niet uit de Vikingtijd: hier leven kippen, 
schapen, varkens en koeien, net zoals ze deden in de 
Vikingtijd, toen ze ervoor zorgden dat de mens kon 
overleven.

UITSTAPJE

Als je het eiland Lidingö bezoekt, kom je een waar natuurparadijs tegen dat zich 

ook graag in een dichte mist hult en dan een mystieke sfeer verspreidt.

De wijdvertakte armen van het Mälarenmeer reiken tot aan de stad Sigtuna. 

Bijzonder mooi is hier de dageraad, die het water laat glinsteren.
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ligt 70 km ten noordwesten van 
Stockholm aan de oevers van de 
rivier de Fyrisån. Vroeger speelden 
de haven en de handel een grote 
rol, tegenwoordig nodigen cafés 
en winkels op de oostelijke oever 
uit om te flaneren en te winkelen. 
Het tweede deel van het stadscen-
trum ligt ten westen van Fyrisån: het 
kerkelijk- academische gebied met 
de kathedraal en de universiteit.

07 Gamla Uppsala 
Ongeveer 5 km ten noorden van 
het centrum van Uppsala ligt Gamla 
Upp sala, de kern van de huidige 
stad. Hier, tussen weiden en velden, 
ligt de historische nederzetting van 
Upp sala met belangrijke grafheuvels 
en een kerk. Het hele gebied dateert 
uit 400 n.Chr. Er zijn veel legendes 
over. Volgens de mythologie en het 
volksgeloof zouden hier drie van de 
oude Zweedse koningen van de fa-
milie Ynglinger liggen. Sommige le-
gendes wijzen de graven echter toe 
aan drie Scandinavische goden (Thor, 
Odin en Frey). De kleine rotskerk da-
teert uit 1145. Naast het graf veld 
verbergt Gamla Uppsala sinds 2000 
ook een museum met een aardige 
tentoonstelling die ook leuk is inge-
richt voor kinderen. Hij vertelt over 
de mythen rond de plaats en toont 
vondsten van opgravingen.

08 Nationaal Park Färnebofjärden 
Veel meren, uitgestrekte wetlands, 
woest wild water en diepe bossen 
– het Nationaal Park Färnebofjärden 
heeft veel te bieden op het gebied 

Boven: het Uppsala slott werd in 

1935 onder staatsbescherming 

geplaatst als een cultureel en histo-

risch waardevol gebouw. Midden: 

zicht in de driebeukige kathedraal 

van Uppsala. Onder: rechts en links 

van de rivier de Fyrisån nodigen 

bars en cafés uit tot verpozen.

Slot van Uppsala
Het machtige complex van het Slot van Uppsala is 
werkelijk een historische plek. Vóór 1550 werd begon-
nen met de bouw van een fort, dat Gustaaf Wasa had 
gepland als bolwerk tegen vijanden. In 1702 brandde 
het kasteel af en werd het gebruikt als steengroeve 
voor de bouw van het Slot van Stockholm. De weder-
opbouw verliep traag. Tegenwoordig zie je hier een 
eenvoudig en indrukwekkend, felroze gebouw met 
een park en een botanische tuin. Binnen vind je een 

museum over de bewogen geschiedenis van het kas-
teel. Tenslotte deed koningin Christina hier in 1654 
afstand van de troon en hier werd ook besloten dat 
Zweden een strijd zou aangaan die de geschiedenis 
inging als de Dertigjarige Oorlog. Er is ook een vredes- 
en kunstmuseum, de regeringspresident bewoont 
een deel en sommige ruimtes worden gebruikt door 
de universiteit.

UITSTAPJE

TANTOLUNDENS HUSBILSCAMPING
In het zuidwesten van de wijk Södermalm ligt de betaalde staan-
plaats voor campers op ongeveer 600 m van het dichtstbijzijnde 
metrostation. Door de centrale ligging is het terrein snel volgeboekt, 
dus reserveer tijdig. 

Ringvägen 24, 11867 Stockholm
GPS: 59.31255, 18.05386

SIGTUNA GÄSTHAMN
Vanaf de staanplaats kunnen camperliefhebbers genieten van een 
prachtig uitzicht op de haven. Er is een bar in de buurt. De toiletten 
en douches zijn niet alleen erg schoon, maar ook ruim en ‘s winters 
verwarmd.

Hamngatan 2, 193 30 Sigtuna
GPS: 59.61359, 17.71812 

STÄLLPLATS SKOKLOSTERS KYRKA
Op een geweldige locatie vlak bij Slot Skokloster kun je hier over-
nachten. Je vindt er een benzinepomp, een dixi en een restaurant. 

Skoklostervägen 93, 746 96 Björklinge
GPS: 59.70563, 17.62343

GAMLA UPPSALA
De goed geoutilleerde staanplaats heeft een modern toiletgebouw, 
waar ook het zwarte water in een aparte ruimte geloosd kan wor-
den. De picknickplaats heeft nieuwe banken en tafels. Je kunt hier 
gratis overnachten.

Ärnavägen 8, 754 40 Uppsala
GPS: 59.89853, 17.63419
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van afwisseling. De benedenloop 
van de rivier de Dalälven treedt in 
de vlakke omgeving van het noor-
delijke Uppland en het zuidelijke 
Gästrikland regelmatig buiten zijn 
oevers, en bepaalt zo het landschap. 
Hier loopt de biologische noordgrens 
‘Limes norrlandicus’ en de verande-
ring van flora en fauna van Zuid- naar 
Noord-Zweden is alomtegenwoor-
dig. Het rijke bestand aan loofbossen 
geeft het landschap een magische 
sfeer. Je vindt er een uitkijktoren en 
een vogel observatiepunt voor bezoe-
kers. Het nationale park staat vooral 
bekend om zijn extreem rijke vogel-
populatie: binnen zijn grenzen leven 
205 vogelsoorten, waarvan bijna de 
helft hier regel matig broedt. Een 

waar paradijs voor ornithologen, 
maar ook vissers komen hier aan 
hun trekken. Snoek, baars en snoek-
baars vinden hier optimale leefom-
standigheden, evenals aland, brasem 
en ruisvoorn. Ook bevers, otters en 
lynxen komen hier voor.

09 Österfärnebo 
Het oude parochiedorp Österfär-
nebo heeft niet echt veel te bieden, 
als je de 185 steenzettingen negeert 
die te vinden zijn op de landtong in 
de rivier de Dalälven. Ze dateren uit 
de 5e eeuw en vormen het groot-
ste prehistorische grafveld in de 
historische provincie Gästrikland. 
De steenzettingen waren ooit graf-
markeringen of een bovenbouw van 

de graven en zijn zeker spannend 
voor iedereen die geïnteresseerd is 
in relikwieën uit het verleden – maar 
ook voor degenen die deze interesse 
willen ontdekken.

10 Avesta 
Een kleine stad omzoomd door 
grote industriële complexen – dat 
is de eerste indruk van Avesta. En 
zo vreemd is dat niet. De bouw van 
een metaalsmelterij begon immers al 
in de middeleeuwen, later kwamen 
een koperfabriek, een muntfabriek 
en in 1874 een ijzerfabriek, die te-
genwoordig nog steeds bestaat. Het 
slaan van munten is dan wel lang 
voorbij, maar heeft in ieder geval een 
souvenir achtergelaten: de grootste 
munt ter wereld, een 10 talerstuk 
van bijna 20 kg. Een beetje prestige 
telde ook mee voor het grootste 
Dalapaard ter wereld. Het typische 
souvenir, meestal van hout, is in dit 
geval van beton, ruim 13 m hoog en 
bijna even lang.

11 Borlänge 
Op het gebied van toerisme heeft 
Borlänge pas op het tweede gezicht 
iets te bieden. De grootste stad in de 
provincie Dalarna draait in de eerste 
plaats om industrie en spoorwegen. 
De metaal- en papierindustrie domi-
neert en Borlänge is ook een spoor-
wegknooppunt. Buiten de regio ook 
bij jongeren bekend werd de stad 
echter vooral door het Peace & Love 
Festival en de uit Borlänge afkom-
stige band Mando Diao. Spannend 

CAMPING FÄRNEBOFJÄRDEN
Deze camping maakt indruk met zijn camperplaatsen aan het water 
en de rustige ligging, grenzend aan het natuurgebied Färnebo-
fjärden, ideaal voor uitstapjes. Er is ook een kano- en motorboot-
verhuur. 

Berreksvägen 19, 810 20 Österfärnebo
GPS: 60.28512, 16.80787

STÄLLPLATS FALUN
Op de betaalde staanplaats, die het hele jaar door kan worden ge-
bruikt, kunnen 24 campers parkeren in de buurt van het UNESCO- 
Werelderfgoed Falu Gruva. Alle benodigde camperfaciliteiten zijn 
aanwezig, de sanitaire voorzieningen zijn schoon. 

Krongårdsvägen 16, 791 61 Falun
GPS: 60.60153, 15.61531

Koversta gammelby
Als de reis tot nu toe niet idyllisch genoeg is geweest 
en je je nog meer wilt onderdompelen in de charme 
van het originele Zweden, moet je een omweg plan-
nen naar het openluchtmuseum Korvesta gammelby 
in Österfärnebo. Hier zijn vijf boerderijen herbouwd 
op hun oorspronkelijke locatie: Åker-Ollas, Norrgårn, 
Mellangårn, Sörgårn en Ollas på Åsen zijn hun al-
oude namen. De typische houten huizen en de an-
dere artefacten zoals putten, schuren en meer nemen 

bezoekers mee naar het midden van de 18e eeuw, 
voordat een landelijke hervorming het leven en werk 
van de boeren aanzienlijk veranderde. Vooral een 
bezoek tijdens Midzomer is aan te raden. Zoals overal 
in Zweden wordt deze dag ook hier gevierd, samen 
met mensen uit alle hoeken van de regio. Maar ook 
op andere dagen in de zomer zijn er activiteiten en 
festiviteiten. Je kunt deelnemen aan rondleidingen en 
ook voor kinderen is er veel te beleven.

UITSTAPJE

Boven: een fazant. 

Midden: in de herfst strekken de 

knoestige bomen zich uit naar 

de laatste warme zonnestralen.

Onder: de met gras begroeide 

grafheuvels rijzen machtig op in 

het landschap van Gamla Uppsala.
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