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Sverige- 
     resan
Sverige- 
     resanNjut av Sommarsverige – kör 

en gammal riksväg. Motor 
tipsar om upplevelser längs 
fyra klassiska vägsträckor.
TEXT: ANNA-LENA AHLBERG OCH KARIN LÖWENCRANTZ 
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RIKSVÄG 2: TRELLEBORG–GÖTEBORG

SLÄTTARPS GÅRD

1 Stanna till på Slätt- 
arps gård och bli 

inspirerad av vacker, 
hållbar och funktionell 
design. I butiken finns en 
mix av inredning, kläder, 
blommor och leksaker.  
Här finns också kafé och 
restaurang. 
Slättarps gård, Skegrie
Tel: 0733-83 59 95
www.slattarpsgard.se

PATISSERIE DAVID

2 Är du sugen på fran- 
ska bakverk som 

macarons och tarteletter 
ska du stanna till hos kon- 
ditorn David Fernandes  
i Malmös kulturminnes-
märkta kvarter. Här ser- 
veras också lunch i form  
av crêpes och quiche.
Östergatan 7b, Malmö
Tel: 040-630 80 80
www.patisseriedavid.se

BLOOM IN THE PARK 

3 Titti Qvarnström, 
Sveriges första sven- 

ska kvinnliga kock med en 
Michelinstjärna, står för 
maten på finrestaurangen 
Bloom in the Park i Pil- 
dammsparken i centrala 
Malmö. Menyn ändras 
efter årstid och dag. På 
söndagar serveras after- 
noon tea.
Pildammsvägen 17, 
Malmö
Tel: 040-793 63
www.bloominthepark.se

SLAKTAREN 

4 I denna före detta 
bank kan du köpa 

kött från lokala bönder 
eller avnjuta en oxgryta  
på plats. Den snygga inred- 
 ningen ska påminna om  
en gammaldags mjölkaffär 
med en dos barkänsla.
Seglaregatan 2, Lomma
Tel: 040-41 03 31
www.slaktaren.nu

LÖDDEKÖPINGE 
PLANTSKOLA 

5 En grön oas där du 
kan botanisera bland 

perenner, buskar och ett 
stort utbud av pryd nads-
gräs och bambu. Matchas 
bäst med de fina egen  till- 
verkade lerkrukorna och 
fågelbaden. 
Landskronavägen 166, 
Löddeköpinge
046-70 52 02
www.plantis.org

WALLÅKRA 
 STENKÄRLSFABRIK 

6 Vacker bruksmiljö  
där stenkärl tillverkas 

i koleldad rundugn. Har  
du tur kan du få kika in i 
ugnen när keramiken står 
och svalnar. I magasinet 
intill fabriken kan du äta 
lunch eller köpa med en 
picknickkorg.
Drejarestigen, Vallåkra 
Tel: 042-990 31
www.wallakra.com

BUTIK LINNEA 

7 I ett växthus i Maria 
park utanför Helsing- 

borg säljs nya och gamla 
inredningsdetaljer häm- 
tade främst från Danmark 
och Sverige. Butiken ligger 
i anslutning till Linnea- 
trädgården där det ser- 
veras både lunch och fika. 
Mariehällsvägen 100, 
Helsingborg
Tel: 042-24 44 00
www.butiklinnea.se

STUDIO STILISTA 

8 Modebloggaren 
Jenny Hjalmarsson 

Boldsen, mer känd som  
@Frustilista, driver butik  
i ett gammalt bageri i Råå,  
i utkanten av Helsingborg. 
Shoppa noga utvalda klä- 
der enligt devisen ”cool,  
rå elegans”. Butiken är 
öppen torsdag till lördag.
Rååvägen 44, Råå
Tel: 042-26 10 44
www.studiostilista.com

GARAGE BAR 

9 Musik, mat och moto- 
rer är det gemen-

samma intresset för kill- 
arna bakom Garage Bar  
i Höganäs. För drygt tre  
år sedan började de ser- 
vera hamburgare och chili, 
inspirerade av sina många 
resor världen över. Avnjut 
maten med öl från det 
lokala bryggeriet. Öppet 
onsdag till söndag.
Bruksgatan 36, Höganäs
Tel: 042-453 94 56
www.garagebar.se

REPORTAGE
SOMMAR-SVERIGE

I dag är det motorväg mellan Trelleborg och Svinesund, 
men en bit in på 1980-talet var E6:ans sträckning iden-
tisk med rikstvåans och gick rakt igenom Falkenberg 
och Varberg. I samhället Åsen, några kilometer söder 
om Ljungskile finns en 680 meter lång bevarad sträcka 
av rikstvåan. Vägavsnittet är byggnadsminnesmärkt.

3

4

FRÖKEN HJORTS B&B 

10 Nystartat B&B i om- 
byggd Skånegård 

mitt bland åkrar och höns. 
Rummen är smakfullt och 
rustikt inredda men de är 
få så boka i tid. På gården 
finns också islandshästar. 
Långarödsvägen 289-10, 
Höganäs
Tel: 0702-07 61 49
http://froken-hjorts-bed-
and-breakfast-se.book.
direct
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9

Modebloggaren 
Jenny Hjalmarsson.

Trelleborg
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RIKSVÄG 5: GÖTEBORG-JÖNKÖPING 

Riksfemman har i dag ersatts av 
riksväg 40. Men det går att följa den 
gamla vägsträckningen från Borås, 
via Sjömarken, Hultafors, Bollebygd 
fram till Landvetter.

RÅDA SÄTERI 

20 Njut av italiensk glass 
och sorbet, egen- 

rostat kaffe eller en pann- 
kaksbuffé på säteriet från 
1400-talet. Passa på att ta 
en promenad i de fina om- 
givningarna. Varje tisdag 
under sommaren anordnas 
veteranbilsträffar.
Säteriallén 5, Mölnlycke
Tel: 031-88 48 00
www.radasateri.se

GLASETS HUS 

21 Limmareds glasbruk 
är en av få ännu akti- 

va hyttor med glasblås-
ning. Besök glasmuseet 
eller någon av sommarens 
konstutställningar. Enklare 
rätter serveras i restau- 
rangen.
Östra Järnvägsgatan 2, 
Limmared
Tel: 0325-66 00 60
www.glasetshuslimma-
red.se

TAGE ANDERSENS 
GUNILLABERG 

22 Missa inte danske 
blomsterkonstnären 

Tage Andersens herrgård, 
där hans konst och arran- 
gemang får ta plats. Som- 
martid hålls utställningar  
i orangeriet.
Gunillabergs säteri, 
Bottnaryd
Tel: 036-202 36
www.tage-andersen.com/
gunillaberg

BADA BING BURGER 

23 Är du sugen på en 
bra hamburgare är 

det ett måste att stanna till 
på Bada Bing i Jönköping. 
Burgare av kvalitetskött 
serveras med krispig cole- 
slaw och frites av sötpota- 
tis. Miljön går heller inte av 
för hackor.
Östra Storgatan 82, 
Jönköping
Tel: 036-30 03 33
badabingburger.se

TEGEL MATBAR & 
GALLERI 

24 I fabrikslokalerna i 
det gamla tändsticks- 

området i Jönköping hittar 
man numera restaurangen 
Tegel. Missa inte galleriet 
en trappa upp där det 
också finns konst och 
böcker till försäljning.
Tändsticksgränd 12-14, 
Jönköping
Tel: 036-12 89 00
www.galleritegel.se

BÄCKDALENS 
 HANDELSTRÄDGÅRD 
& CAFE 

11 I växthusen i Halla- 
vara utanför Båstad 

odlas ekologiska örtkryd- 
dor, sallader och grön- 
saker, och i orangeriet kan 
du njuta av hembakat och 
smörgåsar. Här finns också 
en liten butik med prylar 
för både hem och trädgård. 
Utsågs till ”Årets värt en 
resa” i senaste White 
Guide Café.
Hallvaravägen 188, 
Båstad
Tel: 0737-66 71 55
www.basilika.nu

SOLHAGA 
 STENUGNSBAGERI

12 Fika i den lummiga 
trädgården eller köp 

med dig nybakat sur degs- 
bröd från bageriet som är 
inhyst i ett uthus med en 
gammal stenugn. De flesta 
råvarorna är hämtade från 
lokala matföretag, bland 
annat Slöinge kafferosteri.

Ågatan 2, Slöinge
Tel: 0738-55 11 22
www.solhagastenugns-
bageri.se

ASKA

13 Matkreatören Lisa 
Lemke driver den 

populära restaurangen 
Prostens Pizza i sin präst- 
gård i Skrea. I maj fick den 
tillökning med BBQ-restau-
rangen Aska där eld, rök, 
glöd och just aska är 
tillagningsmetoderna.
Skrea backe 203,  
Falkenberg
www.prostenspizza.se

STRÖMMA 
 FARMLODGE 

14 En kort avstickare 
från Varberg hittar du 

Strömma farmlodge, ett 
B&B som också är kafé och 
inredningsbutik. I sommar 

arrangeras konserter med 
bland andra Anna Tern- 
heim och Ebbot Lundberg.
Strömma 6, Tvååker
Telefon: 0340-135 01
www.strommafarmlodge.
com

LILLA SPINNERIET 

15 Det gamla bomulls- 
  spinneriet i Lindome 

utanför Göteborg har fått 
nytt liv. Ett antal inred- 
ningsföretag huserar här 
och i februari öppnade 
restaurangen, kaféet och 
bageriet Lilla spinneriet.
Spinnmästarevägen 2, 
Lindome
Tel: 031-93 33 93
www.lillaspinneriet.se

GUNNEBO KAFFEHUS 
OCH KROG 

16 Gunnebo slott är ett 
klassiskt utflyktsmål 

men missa inte att stanna 
till på kaffehuset för en 
lunch eller fika. Alla grön- 
saker och örter hämtas 
direkt från slottets köks- 
trädgårdar. 
Christina Halls väg, 
Mölndal
Tel: 031-334 16 00
www.gunneboslott.se

ALKEMISTEN 

17 Syskonen Kristian 
och Maria gör succé 

med sin kaffebar på Hising-
en i Göteborg. Fokus ligger 
på ekologiskt kaffe och 
enklare rätter. Inspirerade 
av Paul Coelhos bok ”Al- 
kemisten” vill de förvandla 
bönor till gott kaffe.
Gustaf Dalénsgatan 14, 
Göteborg
Tel: 0700-52 29 28 eller 
0706-34 79 27
www.alkemisten kaffebar.se

NÄÄS FABRIKER 

18 År 1981 tystnade 
spinnerimaskinerna i 

fabriken från 1800-talet. 
Här kan du bo med utsikt 
mot sjön Sävelången, njuta 
av en god middag i resta- 
urangen eller en lunch i 
kaféet i det gamla pann- 
rummet.
Spinnerivägen 1, Tollered 
Tel: 031-799 63 00
www.naasfabriker.se

NOLBYGÅRDS EKO-
BAGERI OCH KAFÉ

19 Strax norr om Alings- 
ås kan du fika eko- 

logiskt i en tidstypisk miljö 
där gamla möbler och ta- 
peter minner om husets 
hundraåriga historia. Sitt 
ute i trädgården om vädret 
tillåter.
Tomteredsvägen 1, 
Alingsås
Tel: 0322-123 23
www.nolbygards.se
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Göteborg
Jönköping
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FLER TIPS?
Vill du läsa mer om 

ställena vi tipsat om?
På www.himlamyck-
etsverige.se hittar  

du mer.
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SILLEN & MAKRILLEN 

26 Strandbelägen res- 
taurang i centrala 

Helsingborg. Som namnet 
antyder serveras en hel del 
fisk men här finns också 
något för köttälskaren. Pro- 
va den populära brunchen 
under sommaren.
Fågelsångsgatan 2, 
Helsingborg
Tel: 042-28 15 53
www.sillenmakrillen.se

SUSSIES CAFÉ 

27 Vill du smaka äkta 
småländsk ostkaka 

ska du bege dig till Sussies 

lantkafé i Flattinge utanför 
Ljungby. Ostkakan bakas 
enligt mormors recept  
och serveras med sylt  
och grädde. 
Flattinge Gärdet 1, 
 Vittaryd
Tel: 070-302 92 68
www.ostkaka.nu

PM & VÄNNER 

28 Hotell, restaurang, 
bistro, takbar och 

bageri gör PM & Vänner  
till en naturlig mötesplats  
i Växjö. Maten speglar det 
småländska landskapet, 
där skog, äng och sjö 
representeras på tallriken.
Storgatan 22, Växjö
Tel: 0470-75 97 10
www.pmrestauranger.se

TYGHUSET 

29 Det är inte bara i cen- 
trala Jönköping du 

kan shoppa. Ta en sväng 
till Tyghuset i Taberg – här 
finns det mesta inom textil, 

presentartiklar och 
inredningsdetaljer. 
V. Järnvägsgatan 2, 
Taberg 
Tel: 036-632 76
www.tyghuset.se

BRUNSTORPS CAFÉ 

30 Kafé i äppellundarna 
utanför Jönköping, 

med härlig utsikt över 
Vättern. Gården med anor 
från 1300-talet lockar 
många besökare sommar- 
tid. 
Brunstorps gård, 
 Huskvarna
Tel: 036-14 50 20
www.brunstorpscafe.com

MATLUST 

31 Butik och krog i vin- 
källarvalv från 1700- 

talet nedanför torget i 
Gränna. Butiken är välfylld 
med italienska, spanska 
och franska charkuterier 
och ostar. 
Ribbagårdsgränd 1, 
Gränna
Tel: 0390-109 10
www.matlust.net

KNÄPPINGSBORG 

32 I de före detta snus- 
fabrikerna i centrala 

Norrköping kan du äta en 
god bit mat eller shoppa 
kläder, inredning och 
delikatesser. På torget 
anordnas konserter och 
teater under sommaren.
Skolgatan 1B,  
Norrköping
www.knappingsborg.se

PILGRIMSBO CAFÉ

33 Mysigt loppisinrett 
kafé i Vrena. Testa 

våfflorna eller Ångbåts-
mackan från den ekolo- 
giska och närodlade 
menyn. 
Munterhuset, Strand-
vägen 1, Vrena
Tel: 0155-910 20
www.pilgrimsbo.se

RESTAURANG 
 RÖKERIET

34 I en 1700-talsbygg-
nad längs Nykö- 

pingsån ligger fiskälskar-

nas favorit. Här kan du 
köpa fisk över disk eller slå 
dig ner på uteserveringen 
och njuta av klassikern 
rökta räkor med aioli.
Östra Skeppsbron 7, 
Nyköping
Tel: 0155-21 38 38
www.restaurangrokeriet.se

MARSIPANGÅRDEN

35 Kafé med egen cho- 
klad- och marsipan- 

tillverkning i mysig sekel- 
skiftesmiljö. Om vädret 
tillåter är trädgården öpp- 
en. Glöm inte att avsluta 
besöket i butiken där det 
finns ett trettiotal pralin- 
sorter att välja mellan.
Östra Långgatan 27, 
Trosa
Tel: 0156-139 08
www.kutterkonfekt.se

RIKSVÄG 1: HELSINGBORG-STOCKHOLM

Den 588 kilometer långa riksettan började i Stockholm 
och slutade i Helsingborg. År 1962 döptes vägen om till 
E4. I dag har vägen i stort samma sträckning som när 
det begav sig. Mellan Algutstorp och Mjölby (sväng av 
mot Grönlund) hittar du en del av riksväg 1 i originalut-
förande med orörd gatstensbeläggning.

Helsingborg

Stockholm
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ANNAS HEMBAGERI

36 I Marielundsviken i 
Mariefred bakas 

småkakor och bröd med 
mycket surdeg – och 
kärlek. Sedan i vintras 
finns en filial i nya stads- 
delen Stadsparken. Prova 
kardemummabullarna som 
man ofta får rykande varma 
direkt från plåten. 
Marielunds gård 2, 
Mariefred
Tel: 0159-318 18
www.annashembageri.se

SKOMAKARGÅRDEN 
B&B

37 Det finns mycket att 
upptäcka i Mariefred. 

Sov över på detta enkla 
men pittoreska boende i 
en tidigare skomakarverk-
stad. 
Långgatan 8, Mariefred
Tel: 076-233 00 63
www.skomakargarden.se

SCARFÓ GELATERIA

38 Till glassbaren i 
Bromma ringlar kön 

lång, och det är inte svårt 
att förstå. I de ljusa loka- 

lerna med marmordisk 
serveras egentillverkad 
glass av de bästa råvaror- 
na, utan konserverings- 
och färgämnen.
Ålstensgatan 12, Bromma
Tel: 08-25 35 05
www.scarfo.se

TEATERN

39 Ny foodcourt vid 
Skanstull. Men det är 

inte vilken snabbmat som 
helst som serveras här när 
Sveriges kockelit står ba- 
kom grytorna. Prova kvali- 
tetskorv från Fäviken eller 
Stefano Catenaccis små- 
rätter från världens kök. 
Ringen centrum, hörnet 
Götgatan/Ringvägen, 
Stockholm
www.ringencentrum.se/
teatern

ARTIPELAG

40 I Värmdö, strax utan- 
för Stockholm, ligger 

denna pärla till konsthall 
som byggdes av Björn Ja- 
kobsson, mannen bakom 
BabyBjörn. Sommarens 
stora utställning är ”Arvet 
efter Andy Warhol”, men 
även byggnaden inbäddad 
i naturen är värd ett besök  
i sig.
Artipelagstigen 1, 
 Gustavsberg
Tel: 08-570 130 00
www.artipelag.se

28

40

36
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RIKSVÄG 13: STOCKHOLM-LULEÅ

Vid namnförändringen 1962 inklude-
rades riksväg 13 i E4. Gamla vägen 
går bitvis parallellt med dagens E4, 
en del sträckor är identiska. För att 
komma på rätt spår efter Gävle, följ 
kusten genom orter som Björke, 
Hamrångerfjärden och Sandarne. 
Stanna i Lunde (Kramfors kommun, 
länsväg 332) och minns Ådalen 1931.

SMÖRGÅSTÅRTERIET

41 Den klassiska smör- 
gåstårtan har defini- 

tivt fått revansch – hitta en 
ny favorit på Smörgåstårte-
riet. Kvällstid serveras en 
avsmakningsmeny där te- 
mat är Sverige och land- 
skapens typiska råvaror. 
Dalagatan 42, Stockholm
Tel: 08-94 91 13
www.smorgastarteriet.se

RODDARHUSET

42 Kafé och galleri vid 
vattenbrynet i Vax- 

holm. Perfekt ställe att 
avnjuta en hembakad paj 
med sjölivet som under- 
hållning. I galleriet säljs 
hantverk och konst från 
tidigare utställare och från 
de egna ateljéerna. 
Östra Ekuddsgatan 21, 
Vaxholm
Tel: 0734-34 36 10
www.roddarhuset.se

NINA + ANNA 
 GARDENCAFÉ 

43 Gör en avstickare till 
Bålsta för att dricka 

kaffe, äta nybakta bullar 
och slappna av i en oas 
fylld med växter. Kafeet, 

som är inhyst i handels-
trädgården Lillsjöns träd- 
gård, har ett stort ekolo- 
giskt sortiment med bland 
annat surdegssmörgåsar 
från Sussis gårdsbageri. 
Öppet fredag till söndag.
Lillsjöns trädgård, 
 Dragrännan 2, Bålsta
Tel: 0704-92 43 33

RC CHOCOLAT

44 Bakverk, praliner och 
bröd hittar du på RC 

Chocolat i Sigtuna. Under 
sommaren är också glass- 
produktionen igång – välj 
mellan sorbet på färska 
bär eller Valrhonachoklad. 
Stora Gatan 49 och 50, 
Sigtuna
Tel: 08-594 803 85
www.rcchocolat.se

JOHANSSONS 
 GÅRDSHOTELL

45 Personligt litet hotell 
i Östhammar, nära 

havet och Roslagsnaturen. 
Vid fint väder kan du äta 
frukost under fruktträden i 
trädgården.
Kyrkogatan 4, 
 Östhammar
Tel: 0703-61 88 17
www.johanssonsgards-
hotell.se

ÄNGSHOLMENS 
GÅRDSMEJERI

46 På Ängsholmen trivs 
de italienska vatten- 

bufflarna vars mjölk blir till 
mozzarella, scamorza och 
andra ostprodukter som 
säljs i den egna gårdsbuti- 
ken. Varje lördag under 
sommaren anordnas dess- 
utom buffelsafari.
Floberga 915, Harbo
Tel: 0738-13 48 49
www.angsholm.se

MATILDAS 
 KVARTERSKROG

47 Kvarterskrog där mat 
från lokala producen- 

ter står på menyn, till exem- 
pel gårdsgris från Havor 
lantbruk och ostar från Vil- 
helmdals gårdsmejeri. Un- 
der säsong skördas örter 

och grönsaker från det egna 
trädgårdslandet i Ockelbo.
Timmermansgatan 23, 
Gävle
Tel: 026-62 53 49
www.matildas.nu

TROLLHARENS FISK

48 Längs natursköna 
Jungfrukusten hittar 

du Trollharens fisk. Med 
utsikt över sjöbodar och 
bryggor kan du avnjuta en 
av Sveriges förmodligen 
längsta och kanske mest 
välsmakande fiskbuffé.
Trollharen 805,
Ljusne
www.trollharensfisk.se

RÅ SUNDSVALL

49 Restaurang och bar 
som satsar på mel- 

lanrätter för den maximala 
smakupplevelsen. Det 
finns både varma och kalla 
rätter att välja mellan, så 
varför nöja sig med en?
Nybrogatan 16, Sundsvall
Tel: 0703-97 50 60
www.rasundsvall.se

SÅGVERKET

50 I den lilla byn Rö 
längs Höga kusten 

har Charbel Gabbour och 
David Fahlén skapat en 
oas för mat och möten.  
Här kan du bo, äta och fika 
med magiskt vacker utsikt 
över vattnet. 
Rö 303, Utansjö
Tel: 0611-640 11
www.sagverket.se

VILLA FRAXINUS 

51 Norrländsk visnings- 
trädgård för den som 

gillar gröna rum. Sommar- 
tid håller trädgårdskaféet 
och restaurangen öppet. 
Schnitzeln som serveras 
sägs vara den bästa norr 
om Wien.
Hyndtjärn 120, Nordingrå
Tel: 0613-121 45
www.villafraxinus.se

KAFE ANNO 1762

52 Tyskt surdegsbageri, 
butik och kafé med 

ekologisk inriktning. Från 
midsommar serveras ock- 
så svensk glass. Testa Väs- 
terbottenbägaren med 
glass av hjortron, blåbär 
och vanilj samt färska bär.
Olofsfors Bruk, 
 Nordmaling
Tel: 0706-75 00 26  
www.kafeanno1762.se

KÖKSBAREN

53 Köksbarens koncept 
är att servera först- 

klassig mat utifrån säsong- 
ens råvaror. Man hängmö- 
rar också sitt eget kött som 
sedan grillas i träkolsugn.
Rådhusesplanaden 17, 
Umeå
Tel: 090-13 56 60
www.koksbaren.com

HEMMAGASTRONOMI

54 Matbar i Luleå som 
drivs av stjärnkocken 

Simon Laiti. Kvällsmenyn 
består av olika mellan  rätter 
där fokus ligger på lokala 
råvaror. Här finns också ett 
bageri och en delibutik 
med både norrländska  
och internationella deli - 
 katesser.
Norra Strandgatan 1, 
Luleå
Tel: 0920-22 00 02
www.hemmagastronomi.se
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WWW.HIMLAMYCKETSVERIGE.SE

Anna-Lena Ahlberg 
och Karin Löwen-
crantz driver sajten 
www.himlamycket-
sverige.se. Där delar 
de med sig av sina 
personliga favorit-
ställen i Sverige från 
Ystad i söder till Riks-
gränsen i norr.
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