Natuurlijk, onze Wadden zijn prachtig. Maar langs de Zweedse
oostkust pakken ze het grootser aan. Eilanden, eilanden en
nog eens eilanden. De Stockholmse scherenkust telt er maar
liefst 24.000. Ruimte en rust volop. En hoe verder uit de kust
je komt, hoe ruiger en ongerepter ze worden.
Tekst Harmke Kraak Fotografie Esther Quelle Illustratie René van Asselt
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Eilandhoppen
op z’n Zweeds
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e gaan aan boord van de

Cinderella, een van de talrijke veerboten die tussen
de Stockholmse haven en
de scherenkust pendelen.
Onder de Zweden is de
archipel een begrip. Velen
hebben een zomerhuis op een van de 24.000 eilandjes,
en ook bij watersporters en golfers zijn ze erg in trek. De
archipel is onderverdeeld in noordelijke, middelste en
zuidelijke eilanden, en strekt zich uit van Arholma in
het noorden tot Öja in het zuiden.
Er heerst een uitgelaten stemming aan boord. Midzomernacht is in aantocht. De Zweden vieren dit feest al even
uitbundig als Kerstmis. Aan dek worden flessen wijn
ontkurkt en er wordt vrolijk geproost. Als we Stockholm
uit varen, verbazen we ons over de uitgestrekte kustlijn,
bezaaid met appartementen en villa’s. Heel wat Zweden
die zich gelukkig kunnen prijzen met een huis aan het
water! We passeren zeilboten en vissersboten. Mannen op
waterscooters racen achter de Cinderella aan, profiterend
van de hekgolven. Ook komt er een enorme veerboot
langszij, een drijvende flat van maatschappij Viking.
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Met elk eiland laten
we de bewoonde wereld
verder achter ons
Wij zetten koers naar het stille Möja, een tocht van ruim
drie uur. Op weg erheen maken we tussenstops bij verschillende eilanden, zoals hoofdeiland Vaxholm met zijn
oude fort. Passagiers komen en gaan. En naarmate we
verder de Oostzee opvaren, maken de huizen plaats voor
meer bebossing en rotsen. De afstanden tussen de eilanden worden steeds groter, en langzaam maar zeker lijken
we de bewoonde wereld te verlaten.
Möja bestaat uit een paar oude vissersdorpjes en enkele
goed onderhouden havens. In het plaatsje Berg gaan we
van boord. Op een gemotoriseerd karretje – auto’s zijn er
op Möja nauwelijks – worden we naar ons logeeradres

gereden. Met onze koffers passen we maar net in de
laadbak. Eerst gaat de rit over een zanderige hoofdweg,
vervolgens over hobbelige, stenige bospaadjes.
We logeren bij kennissen van kennissen, in een idyllisch
huis aan het water. Hanna, geboren op Gotland, en
Michael, uit Stockholm, hebben geboft met hun woning,
want de huizen op Möja zijn erg gewild. Het is een schaars
goed, dat vaak lang in de familie blijft. Möja is al eeuwenlang in handen van dezelfde vissersfamilies en boeren.
Voor buitenstaanders is het moeilijk hier een huis te
bemachtigen. Ons logement ligt lieflijk aan een kreek en
is ingericht in typisch Zweedse stijl, met veel hout en
lichtblauwe stoffen. Er is een buitenzwembad; het enige
zwembad van de archipel, volgens Michael.
Wie rust zoekt, komt op Möja volop aan zijn trekken.
Er zijn slechts driehonderd permanente bewoners. In de
zomermaanden trekt het eiland meer publiek: fietsers,
wandelaars en watersportliefhebbers. Wij besluiten om
meteen een wandeling te maken over het eiland, en lopen
langs de prachtige geelhouten villa’s van het plaatsje Löka.
Verderop zijn drie zoetwatermeren, waar lisdodden
bloeien. Via stille landweggetjes komen we uit in Ramsmora. Het is een vriendelijke haven met wat zeilbootjes
en speedboten, een paar spelende kinderen en houten
boothuisjes in donkerrood; “faluröd”.
Op het zonnige terras van Vikströms Fisk, een van de
weinige restaurants op Möja, genieten we van vissoep,

witvis in wijnsaus en verrukkelijke, versgeplukte bessen.
Dit restaurant met idyllische tuin zou het favoriete visrestaurant van de Zweedse koning Carl Gustaf zijn, als
we Hanna en Michael mogen geloven. Lang, heel lang
blijft het licht vandaag. In de zomer gaat de zon ook hier
in het zuidoosten van Zweden maar een paar uur onder.

links: Op weg van
Stockholm naar
de archipel.
Waterscooters
racen achter onze
veerboot aan
boven: Het geweldige visrestaurant
Vikströms Fisk in
de haven van Möja

Vroeg in de ochtend ontbijten we op de steiger aan “onze”
kreek. Er waait een zacht briesje. We kijken uit op de rietpluimen in het water. Aan de overkant staat tussen de
ronde rotspartijen met naald- en loofbomen een enkel
houten huisje in donkerrood.
Michael en Hanna hebben een speedboot en nemen ons
mee het water op. Het doel van vandaag zijn de buitenste
eilanden, waar de natuur het meest ongerept is. De blonde
Hanna zit aan het roer en bedient de boot met het grootste
gemak. De afstanden die we afleggen, zijn enorm. Met een
reguliere veerdienst of taxiboot zijn de buitenste eilanden
zijn niet bereikbaar. Wie erheen wil, is op privé-vervoer aangewezen. Verder dan het noordelijke Rödlöga komen de
reguliere bootdiensten niet. Dit eiland is geliefd vanwege
de goede zwemlocaties, al zijn de mooiste zandstranden 4
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te vinden op het zuidelijke Nåttarö. Wij beperken ons tot
de middelste eilanden die tot ver in de Oostzee reiken.
Na enige tijd minderen we vaart, en kunnen we de schoonheid van het eilandenrijk in ons opnemen. Op een stille
plek bij een steile rotswand gaan we voor anker. Dobberend op het water zien we arenden en futen overvliegen.
In de rotswanden zijn nestkasten gemaakt voor zwaluwen.
Hanna serveert koffie en kaneelbroodjes. Een tijd lang
genieten we met volle teugen van de rust en de natuur.
Dan gaat het weer volle kracht vooruit. Nu en dan maken
we gebruik van het navigatiesysteem aan boord, dat het
doolhof van de vele duizenden eilanden voor ons moet
ontsluiten. Op de terugweg passeren we Ostholmen.
Daar vind je saunahuisjes die alleen vanaf de boot zijn te
bereiken. En na een heerlijke dag op het water zetten
Hanna en Michael ons af op het lommerrijke Grinda,
waar ons volgende logeeradres zich bevindt.
Grinda behoort, evenals Möja, tot de middelste eilanden

onder: Uitzicht op
de archipel vanaf
Grinda; (links) Een
van de afgelegen
saunahuisjes

strandjes, maar ook bossen en weilanden met schapen
en geiten. Het ligt relatief dicht bij het centrum van
Stockholm en is daardoor een zeer geliefde weekenden vakantiebestemming onder de Stockholmers, van wie
een op de tien een eigen boot heeft.
De geschiedenis van het enige hotel op het eiland,
Grinda Wärdshus, is een verhaal op zich. De villa –
gebouwd in 1906, in art-deco stijl – was ooit het zomerhuis van de eerste voorzitter van het Nobel Comité,
Henrik Santesson. Henrik stierf jong en liet vrouw en
kinderen achter. Uiteindelijk zou zij zich verdrinken.
‘Haar geest doolt hier nog rond,’ vertelt hotelmanager
Eric Lund, met gevoel voor sensatie. Zelf heeft hij haar
al twee keer gezien, beweert hij, vlak bij de eetzaal.
Eric neemt ons nu mee op een korte wandeltocht naar
het hoogste punt van het eiland. We moeten ons een weg
banen over amper zichtbare paadjes tussen laaghangende
takken. De klim wordt beloond. Boven op de rots zien
we zover het oog reikt bosrijke eilanden tegen een helder-

van de archipel. Het wordt ook wel aangeduid als “het
midden van het midden”. Op Grinda zijn enkele zand-

Grinda is erg
populair onder
de Stockholmers
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Onze klim wordt
beloond met een
geweldig uitzicht
links: Nestkasten
in de rotswand
onder: Trainen
voor de volgende
Gotland Runt

blauwe zee. De aanblik is overweldigend. De eilanden
liggen als zachte, groene vlekken over het intens blauwe
water verspreid. ‘Zie je dat stipje daar?’ wijst Eric. ‘Het
is een privé-eiland. Er wonen maar zes mensen. Abba
heeft er een aantal liedjes geschreven.’
Op het water varen tientallen zeilboten. Ze trainen voor
de Gotland-regatta, die elke zomer wordt gehouden.
Deze Gotland Runt is de zeilrace met bijna het grootste
deelnemersveld ter wereld. Niet alleen wat betreft het
aantal boten, maar ook wat betreft het aantal klassen
overtreft de Gotland Runt veel andere races. Rond
de haven van Grinda wemelt het intussen van de kano’s,
zeilboten en plezierjachten. Ook op het grote terras van
het havencafé heerst grote bedrijvigheid. Midzomernacht
is duidelijk in aantocht.
Als we de volgende dag het bordes van Grinda Wärdshus
afdalen, zien we hoe de meiboom wordt opgetrokken
op het gazon voor het hotel. De paal is versierd met
groene takken en kleurige linten. Meisjes in zomerjurken
plukken veldboeketten en vlechten bloemenkransen in
hun haar. Bandjes spelen op het gras, troubadours zingen
liederen en er wordt gepicknickt. Ook wij storten ons
vol overgave in het feestgedruis.
voorbij zijn, aanvaarden
we vanaf Grinda de terugtocht naar Stockholm. Veerboot
Cinderella zet ons netjes af bij Strömkajen, de vertrek- en
aankomsthaven van de meeste grote boten naar de archipel.
Stockholm zelf is ook gebouwd op eilanden, veertien in4
Als de festiviteiten daags erna
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totaal. Het is een schone stad, met prachtige theaters
en paleizen, waar je ook heerlijk kunt slenteren langs de
kaden vol privéjachten en veerboten. Op loopafstand van
Strömkajen bevinden zich luxueuze winkelstraten als de
Birger Jarlsgatan en de Biblioteksgatan. De cafés in deze
buurt ademen een mondaine sfeer, die aan Parijs doet
denken. We bekijken de etalages van Louis Vuitton en
Mulberry, bewonderen de glaskunst van Kosta Bode en
Orrefors en nemen een kijkje in de Sturegallerian, waar
de prachtige oude spa Sturebadet is gevestigd.
Toch gaat het al snel weer kriebelen. We kunnen geen
genoeg krijgen van de boten en het water. Dus stappen
we een dag later aan boord van de Prins Carl Philip.
Het motorschip zet koers in westelijke richting en vaart
ons vervolgens naar het eiland Drottningholm, een tocht
van ruim een uur.
Het bijzondere van Drottningholm is niet alleen het
koninklijk paleis, maar ook het bijbehorende Chinese
paviljoen en theater. Het paleis dateert uit 1662 en is
sinds jaar en dag de residentie van de Zweedse koninklijke familie. Het Chinese paviljoen was een verjaardagspresentje van koning Adolf Fredrik aan zijn echtgenote
Lovisa Ulrika in 1753. Het elegante gebouwtje is versierd
met gouden draken.

De cafeetjes van de
hoofdstad ademen
een Parijse sfeer

links: Grinda is
onder de Zweden
een heel geliefd
vakantie-eiland
boven: Midzomernacht op Grinda

Het meest onder de indruk zijn we echter van Drottningholms Slottsteater, uit 1766. Het is van dezelfde architect
als het Chinese paviljoen, Carl Fredrik Adelcrantz. Als we
er binnengaan, is het alsof we een stap terugzetten in de
tijd. De kaarsen die het theater ooit verlichtten, zijn
inmiddels vervangen door elektrische lampen, maar ze
bootsen het flakkerende kaarslicht exact na. Het toneel
is uitgerust met de oorspronkelijke handgeschilderde
decors, die via een ingenieus mechaniek in een oogwenk
verwisselbaar zijn. Ook de wind- en dondermachines
werken nog als vroeger, zoals een gids demonstreert. Het
Chinese paviljoen en het theater waren redenen voor
UNESCO om Drottningholm aan de Werelderfgoedlijst
toe te voegen. Als we weer aan boord gaan van de Prins
Carl Philip, staat één ding inmiddels wel als een paal
boven water: Stockholm heeft ons hart veroverd.
4
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Sommige eilanden die dicht bij het vaste land liggen,
zijn ook per auto en bus bereikbaar. Een zogeheten Waxholmsbolaget’s Boat Hiking Card geeft recht op vijf dagen
onbeperkt varen. www.waxholmsbolaget.se
Slapen
-Hotel Stureplan zit in een voormalig bankgebouw vlak
bij de haven van Stockholm en winkelstraat Birger Jarlsgatan. Er zijn kamers in Gustaviaanse en moderne stijl.
Inpandig bevindt zich de enige Bollinger-champagnebar
ter wereld. www.hotelstureplan.se
-Grand Hotel geldt al jaren als een van de beste hotels
van Stockholm. De stijl is er tijdloos klassiek. In 2007
opende sterrenrestaurant Dahlgren hier zijn deuren.
www.grandhotel.se
-Het eiland Möja heeft een groot aanbod aan pensions
en B&B’s. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor het
huren van een zomerhuis. www.visitskargarden.se
-Grinda Wärdshus is het enige hotel op het vakantieeiland Grinda. www.grindawardshus.se
Eten en drinken
Café Breeze is een kleine uitspanning in de haven van
Stockholm, voor wie behoefte heeft aan een snelle,
smakelijke lunch of koffie met bonbons, alvorens naar
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Bootdiensten
Strömkajen, in de haven van Stockholm, is het vertrekpunt
van de meeste boten naar de archipel. In de zomer varen
de boten frequenter dan in de winter. De taxiboten komen
verder dan de grotere veerdiensten. De buitenste eilanden
en de eilanden buiten de gangbare routes zijn alleen met
(al dan niet gecharterde) privé-boten aan te doen.
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Gotland Runt
De Gotland Runt, oftewel ÅF Offshore Race, is het grootste en meest prestigieuze offshore racing event van de
noordelijke landen. Was de start voorheen vanaf het eiland
Sandhamm, sinds 2011 wordt er vanaf Stockholm gevaren
en is de naam veranderd in ÅF Offshore Race. Dit jaar
vindt het evenement plaats van 28 juni tot en met 4 juli.
De klassieke regatta verloopt in twee etappen. Het eerste
deel van de race gaat van Stockholm dwars door de archipel naar het eiland Sandhamn. Vanaf Sandhamn volgt de
tweede etappe, waarbij het eiland Gotland wordt gerond.
Organisator is The Royal Swedish Yacht Club (Kungliga
Svenska Segel Sällskapet, KSSS), de grootste en oudste
zeilvereniging van Zweden. www.ksss.se

de archipel af te reizen (Strandvägskajen 20).
Dahlgren in Stockholms Grand Hotel (tegenover het
koninklijk paleis) ontving vlak na de opening in 2008
zijn eerste Michelinster, en kreeg er in 2010 een tweede
bij. Chef-eigenaar Mathias Dahlgren werkt met de beste
natuurlijke ingrediënten. www.mathiasdahlgren.com
Wikströms Fisk, op het eiland Möja, heeft veel vis op
het menu staan en plaatselijke specialiteiten als wilde
bessen met room. In plaats van een mandje stokbrood
krijgen gasten knäckebröd in alle denkbare varianten.
www.wikstromsfisk.se
Spa
Sturebadet (anno 1885) is een exclusieve spa & health
club. Er is keuze uit tal van beautybehandelingen en
massages. Gasten van Hotel Stureplan kunnen tegen
gereduceerd tarief gebruikmaken van de spa.
www.sturebadet.se
Golf
-Wermdö Golf & Country Club op het eiland Värmdö
heeft een goede reputatie. www.wgcc.se
-Saltsjöbaden Golf Club ligt in Erstavik National Park
(20 minuten van Stockholm). Old Course (9 holes) en
New Course (18 holes). www.saltsjöbadengk.se
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