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GRAFSTADIN
PARIVALJAKKO
Danny Sivermalm
ja Phoebe-koira.
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ARKKITEHTI
ALBIN Bragin
piirtämät
satavuotiaat talot
ovat haluttuja.

2 LITTLE SPOONSIN
takahuoneessa valmistetaan
messinkivalaisimia.

MURUNEN
MIMMI Staafin
valikoimasta.

Sisustajan

KRANSEN
TUKHOLMASSA

Tukholman Midsommarkransen on muuttunut Södermalmin kupeessa
sijaitsevasta nukkumalähiöstä kiinnostavaksi kaupunginosaksi.
Teimme kierroksen alueen kahviloissa ja sisustuskaupoissa.
PINJA ROSENBERG KUVAT PINJA ROSENBERG, BJÖRN TESCH, DANNY SIVERMALM,
MAGNUS RAGNVID JA JANNE HARTIKAINEN
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AMERIKKALAISIA LELUJA
2 little spoonsinssa.

V

ain muutaman
metropysäkin
päässä Söderistä sijaitseva
Kransen tunnetaan keltaisista 1910-luvun
kivitaloistaan.
Asunnot ovat alueella hinnoissaan, ja
liiketiloihin on tunkua. Kransenin eteläkärjessä Telefonplanilla on enimmäkseen 1930-luvulla LM Ericssonin puhelintehtaan työntekijöille rakennettuja
taloja. Ericssonin entisessä pääkonttorissa majailee taidekoulu Konstfack ja muita luovan alan toimijoita.

Designia ja
skandityyliä
Mimmi Staaf Möbelmakeri

2 little spoons

2

Sata vuotta nikkarinverstaana ollut liiketila
myy nyt tyynynpäällisiä ja torkkupeittoja,
astioita kuten Mimoun kannellisia
keramiikkapurkkeja sekä Mini Empire
Swedenin puuleluja. Katosta roikkuu
monihaaraisia messinkivalaisimia, joita
toinen omistajista valmistaa takahuoneessa.

GRAFSTADIN VEIKEÄ
Mr. Watson -valaisin

Vattenledningsvägen 42, 2littlespoons.com,
@2littlespoons
1

Pariovet pajan puolelle ovat auki. Työn
alla on Alvar Aallon Tankki-tuolien
verhoilu. Välillä kalusteet kokevat villin
muodonmuutoksen ja päätyvät kaupan
puolelle sisustustuotteiden rinnalle
myyntiin. Kauppa pulppuilee kepeää
skandityyliä kuten Ferm Livingin kelimejä.
Vattenledningsvägen 57, mimmistaaf.com, @
mimmistaaf

Grafstad
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Graafisen suunnittelijan työhuone kokeilee
myös kauppana oloa. Seinille kehystetyt
valokuvat ja julisteet ovat omaa tuotantoa.
Ne pakataan hienoihin pahviputkiin.
Myynnissä on myös muun muassa
Waiting for the Sun -merkin bambupuisia
aurinkolaseja sekä hauskoja Mr Wattson
-pöytävalaisimia.
Ringdansvägen 3D, grafstad.se, @grafstad
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YHTEISTYÖ H&M HOMEN
KANSSA ON TEHNYT DUNKE
DESIGIN KALUSTEISTA
KYSYTTYJÄ.
DUNKE DESIGNIN
omistajapariskunta Jörgen
Brorsson ja Sara Ahdrian
Brorsson. Liikkeen vintageesineet on hankittu Belgiasta
ja Hollannista.

KIRPPIKSET,
KONSERTIT ja
muut tapahtumat
herättävät uneliaan
Svandammsparkenpuiston eloon.

VINTAGEFABRIKEN

VINTAGEFABRIKENIN
VALIKOIMASSA on paljon
myös paperitavaraa.

DUNKE DESIGN

DUNKE DESIGN

Vintagefabrikenin
1940-luvun
muotia mukailevat
uimapuvut ovat
kaupan hittituote.

VINTAGEFABRIKEN

PÅ ANDRA VÅNINGEN
-myymälän hyllyiltä löytyy
myös suomalaista muotoilua.

Kaunista vintagea
Koffertmannen
KOFFERTMANNEN on
lavastajien suosikkikauppoja.
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”Matkalaukkumiehellä” on päivätyö
paloturvallisuuden parissa, joten kauppa on
auki vain lauantaisin ja sopimuksen mukaan.
Puristepaperisia, metallisia ja nahkaisia
matkalaukkuja ja -arkkuja on pinottu
lattiasta kattoon. Myymälään mahtuu myös
opetustauluja, karttoja sekä täytettyjä
eläimiä kuten pullea norppa.
Aprilgatan 4, @koffertmannen.

Dunke Design

SVENSKA
ARMATURER myy
vintagevalaisimia ja
uustuotantoa.
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Svenska Armaturer
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Vietnamilaisen District Eight -merkin
sänkyjä, sohvia ja pelipöytiä piipahdetaan
katsomaan viereiseen showroomiin.
Yhteistyö H&M Homen kanssa on tehnyt
kalusteista todella kysyttyjä. Kiinnostavat
vintage-esineet on hankittu enimmäkseen
Belgiasta ja Hollannista.

Entisen tupakkakaupan korkeasta
katosta roikkuu lähes sata värikästä
lasivalaisinta, kaikki vanhoja ruotsalaisia
malleja. Seinustalle on koottu opaalilasisia
teollisuusvalaisimia. Lattialta löytyy
kasa suupuhallettujen lasikupujen
metallimuotteja.

Svandammsvägen 8, dunkedesign.se, @
dunkedesign

Svandammsvägen 8, svenskaarmaturer.com, @
svenskaarmaturer
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Vintagefabriken

7

Sisustukseen ja ruokaan erikoistuneiden
stylistien putiikki on suloinen. Rekeillä on
naisten vintagevaatteita karamelliväreissä
sekä lastenvaatteita pussipöksyistä
hattuihin. Kampauspöydillä on hiuskoruja
ja samppanjalaseja. Janna Drakeedin
1940-lukua mukailevat uimapuvut ovat
kaupan hittituote.
Svandammsvägen 8, vintagefabriken.se, @
vintagefabriken

På andra våningen
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Kransenin uusimmassa vintagekaupassa
tavarat ovat kauniisti ojennuksessa ja
seinistä erottaa yhä vienon maalintuoksun.
Korikalusteet ovat kysyttyjä ja saavat
kodin nopeasti. Lasiesineitä löytyy lisää
nettikaupasta: pafemtevaningen.com.
Svandammsvägen 15, @paandravaningen
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KOLONIN
HERKKUJEN
kylkeen saa
luomuviiniä ja
-olutta.

KOLONI
LANDET on suosittu
lounas-paikka ja baari.

MAALAISROMANTTINEN
KOLONI TARJOILEE
MUHKEITA KAKKUJA.
A.B. CAFÉ

KRANSEN
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Sushiköketistä saa monen mielestä
parasta sushia keskustan ulkopuolella.
Hamburgerköketin pihvit ovat lihaisia,
kasvispihvi mehevä ja kalapihvikin on
kunnon lohta. Oluita löytyy 150 erilaista.

Sisustajan sormet syyhyävät: 1920-luvun
elokuvateatterimiljööstä saisi stailattua
todella ihastuttavan. Tellus on harvoja
edelleen käytössä olevia korttelikinoja
keskustan ulkopuolella. Näytösten
yhteydessä avoinna on myös aulakahvila,
josta saa voileipiä ja kanelikierteitä.
Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin ja
tunnelma on kodikas.

Tellusborgsvägen 76 ja 78, hamburgerkoket.se,
sushikoket.se

Vattenledningsvägen 46, @biocafetellus

Lm Ericssons väg 27, landet.nu
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Vastapäätä Konstfackia sijaitseva Landet
on iltaisin suosittu baari ja ruokapaikka.
Lounasaikaan (klo 11–14) tarjolla on aina
kala- ja liharuoka sekä kasviskeitto. Nimi jää
piiloon kattolipan alle, älä kävele ohi!
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Lisää tietoa: kransenkartan.com
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Biocafé Tellus

Svenska sushiköket & Svenska
hamburgerköket 12
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BIOCAFÉ TELLUKSEN
aulakahvila on kodikas.

Rentoa ruokaa

Näin pääset: Kransenille
pääsee kätevästi metrolla.
Valitse punainen metrolinja, jää
pois Midsommarkransen- tai
Telefonplan-pysäkillä.
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Valborgsmässovägen 34, @ab.cafe

Telefonvägen 22, @koloniab

SVENSKA HAMBURGERKÖKET
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Korttelikahvilassa lorvii alueen tyypillisimpiä
asukkaita, kransenhipstereitä. Annokset
tarjoillaan Arabian Ruska-lautasilta,
retrofiilistä luovat myös lounaslistan
maut anjoviksesta häränposkeen.
Paikka on kahviloiden ja ravintoloiden
sisustuskonsepteihin erikoistuneen
sisustusarkkitehtiparin huolella suunniteltu
silmäterä. Kahvikupeista jää omaa
tuotantoa olevien pöytien nahkapintoihin
kuvauksellisia rinkuloita. Kokeile
kahvin kanssa kasvisleipää, tahmaista
suolatoffeebrownieta tai voisulalla siveltyä
banaanileipää.
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Maalaisromanttinen kahvila tarjoilee
muhkeita kakkuja kuten gluteenitonta
pähkinä-polentatorttua. Lounas vaihtelee
lammaslasagnesta kasviscurryyn. Brunssi
kootaan erillisistä annoksista kuten
munakokkelista ja pannukakuista.
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Koloni
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A.B. Café

Tel
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Kahvin paikka

Midsommarkransen eli
tuttavallisemmin Kransen
sijaitsee Södermalmin
kaupunginosasta länteen. Kransen
on yksi Tukholman vanhimmista
kaupunginosista ja sen nimi
on peräisin samannimisestä
krouvista, joka sijaitsi alueella
1700-luvulla.
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A.B. CAFÉN
sisustus ja
ruokalista
henkivät
retroa.
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