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Route 6
1588 km, de route start in Malmö en gaat door zuid-Zweden en u brengt een bezoek aan de
eilanden Öland en Gotland.
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies (län) kunt u meer informatie vinden
over de bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies.
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een
reisgids van Zweden kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren.
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen.

De route in een notendop
Wegnummer en beschrijving
101: Malmö - Anderslöv - Skivarp - richting Svarte
9 : Svarte - Ystad - Simrishamn - Brösarp
19 : Brösarp - Olseröd
118: Olseröd - Hammarslund ( Kristianstad)

Bezienswaardigheden
Malmö
Ystad

: Turning Torso, museum Kasteel Malmöhus
: internationaal bekend als de stad waar veel politieromans van Henning Mankell zich
afspelen, dit geldt ook voor de tv-serie Wallander, veel vakwerkhuizen
Simrishamn: pittoresk kustplaatsje aan de Oostzee, rotstekeningen uit het Bronzen Tijdperk
Brösarp
: het heuvellandschap Brösarp backar, toeristische spoorweg die alleen in de zomer rijdt
" Skånska Järnvägen"
Kristianstad: het laagste punt van Zweden, 2.41 meter onder de zeespiegel, ligt in deze stad, de
stad wordt beschermd tegen overstromingen door een stelsel van dijken en
waterpompen

Wegnummer en beschrijving
E22:
E22:
137:
136:

Hammarslund ( Kristianstad) - Karlshamn - Ronneby - Karlskrona
Karlskrona - Kalmar
Kalmar - Färjestaden (Öland)
Färjestaden (Öland) - Nabbelund (en/of naar het zuiden) - Ottenby

Bezienswaardigheden
Karlshamn : zalm vissen in het zalmaquarium "Mörrumsån", Eriksberg Viltpark
Karlskrona: vlootbasis staat op Werelderfgoedlijst, barokstad
Kalmar
: Kvarnholmen, de Dom van Kalmar, stadhuis van Kalmar, Kalmar Slott, Kalmar
Konstmuseum, Sjöfartsmuseum
Öland
: 140 km lang en maximaal 16 km breed, agrarisch landschap op Werelderfgoedlijst,
kasteel Borgholm

Wegnummer en beschrijving
E22
: Kalmar - Oskarshamn
veerboot: Oskarshamn - Visby
veerboot: Visby - Nynäshamn
73
: Nynäshamn - Stockholm

Bezienswaardigheden
Gotland : is het grootste eiland in de Baltische Zee, het eiland heeft een rijke en ongebruikelijke
flora en fauna, vele burchten, ruïnes, kerken en oude dorpen, ondergrondse tunnels,
druipsteengrotten, bezoek ook de grote biologische boerderij van de Nederlandse familie
ter Veer : Skymnings gård in Lärbro
Visby
: hoofdstad van Gotland (Werelderfgoedlijst), hier neemt u de veerboot naar Nynäshamn
Stockholm: diverse musea, Djurgården, Drottningholm, Vikingennederzetting Birka
(Werelderfgoedlijst), Riddarhuset
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Wegnummer en beschrijving
E4
: Stockholm - Uppsala
72
: Uppsala - Heby
67/72:Heby - Sala
256 : Sala - Norberg
68
: Norberg - Fagersta - Lindesberg

Bezienswaardigheden
Uppsala: Domkyrka, Gamla Uppsala, Botanische tuinen
Heby : Gamla Bryggeriet

Wegnummer en beschrijving
50 : Lindesberg - Fingerboda
244: Fingerboda - Nora - Gyttorp
243: Gyttorp - Karlskoge
E18: Karlskoge - Kristinehamn

Bezienswaardigheden
Gyttorp

: ligt aan het Vikernmeer, bekend vanwege de door de architect Ralph Erskine
ontworpen woningen
Karlskoga
: Bofors wapenfabriek die in 1894 in handen kwam van Alfred Nobel, Huize Björkborn
het officiële adres van Alfred Nobel waar in 1896 Nobels beroemde testament
geopend zou worden, tot op heden noemt de stad zich graag Alfred Nobels
Karlskoga, Björkborn is tegenwoordig een museum gewijd aan Alfred Nobel en zijn
experimenten, waar ook aandacht wordt besteed aan de industriegeschiedenis van
de stad en aan de producten van Bofors.
Kristinehamn: havenplaats aan het Vänermeer, bij Strandudden staat sinds 1965 een 15 meter hoog
standbeeld van de vrouw van Pablo Picasso natuurlijk gemaakt door Pablo Picasso

Wegnummer en beschrijving
26
: Kristinehamn - Gullspång - Sjötorp - Hasslerör
ongenummerd: Hasslerör - Västeräng
202
: Västeräng - Töreboda - Perstorp - Svanvik
49
: Svanvik - Karlsborg - Mölltorp

Bezienswaardigheden
Gullspång: heeft een zalmtrap in het centrum van de stad
Töreboda: ligt aan het Götakanaal
Forsvik : heeft de oudste ijzeren brug van Zweden (1815) en de eerste sluis van het Götakanaal
Karlsborg: Karlborg Festning

Wegnummer en beschrijving
195: Mölltorp - Hjo - Habo - Bankeryd - Jönköping
E4 : Jönköping - Skillingaryd - Värnamo - Ljungby
E4 : Ljungby - Traryd - Strömsnäsbruk - Markaryd - Åstorp - Helsingborg

Bezienswaardigheden
Hjo
: Vättern aquarium, mooi gerestaureerde houten stad
Jönköping : Tändstickmuseet ( lucifermuseum), radiomuseum, Jönköpings Stadspark, Dag
Hammarskjölds geboortehuis
Skillingaryd: veel gerestaureerde oude huizen met mooi houtsnijwerk, militair museum, Kaffegatan
Värnamo : woonhuis met museum van de ontwerper Bruno Mathsson, Apladalen park en
openluchtmuseum, nationaalpark Store Mosse met het bezoekerscentrum "naturum"
Helsingborg: Stortorget (gemeentehuis), Kärnan, park Slottshagen, Jakob Hansen Huis, Vikingsberg
Kunstmuseum
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Bezienswaardigheden langs deze route
Malmö
Ystad

: Turning Torso, museum Kasteel Malmöhus
: internationaal bekend als de stad waar veel politieromans van Henning Mankell zich
afspelen, dit geldt ook voor de tv-serie Wallander, veel vakwerkhuizen
Karlskrona : vlootbasis staat op Werelderfgoedlijst, barokstad
Kalmar
: Kvarnholmen, de Dom van Kalmar, stadhuis van Kalmar, Kalmar Slott, Kalmar
Konstmuseum, Sjöfartsmuseum
Öland
: agrarisch landschap op Werelderfgoedlijst, kasteel Borgholm
Oskarshamn : hier neemt u de veerboot naar Gotland
Gotland
: hoofdstad Visby (Werelderfgoedlijst), vele burchten, ruïnes, kerken en oude dorpen,
bezoek ook de grote biologische boerderij van de Nederlandse familie ter Veer :
Skymnings gård in Lärbro
Visby
: hoofdstad van Gotland, hier neemt u de veerboot naar Nynäshamn
Stockholm
: diverse musea, Djurgården, Drottningholm, Vikingennederzetting Birka
(Werelderfgoedlijst), Riddarhuset,
Uppsala
: Domkyrka, Gamla Uppsala, Botanische tuinen
Kristinehamn: havenplaats aan het Vänermeer
Vrigstad
: ongeveer 50 km ten zuiden van Jönköping en 60 km ten noorden van Växjö ligt, aan
wegnr. 30, Vrigstad. In Vrigstad kunt u Vrigstad Elandenpark bezoeken. U kunt er
elanden en rendieren voeren, aanraken en zien zwemmen. Er wordt Nederlands
gesproken.
Helsingborg : Stortorget (gemeentehuis), Kärnan, park Slottshagen, Jakob Hansen Huis,
Vikingsberg Kunstmuseum

