
 

 
 
 
Pressmeddelande 2023-02-07 
 
Adam & Albin öppnar sin nya restaurang 
SOLEN i april  
 
Adam Dahlberg och Albin Wessman öppnar under våren upp sin nya 
restaurang SOLEN, en ny gastronomisk destination med inspiration från 
soldränkta matparadis som Tel Aviv, Santa Fe, Oaxaca och Neapel. 
SOLEN slår upp dörrarna i mitten av april i Slakthusområdets nya mat- 
och kultursatsning Hus 26. “Vi vill att SOLEN ska vara en mötesplats för 
människor som älskar livet, mat och kultur”, säger den Guide Michelin-
prisade kockduon. 
 
Idag offentliggör Adam Dahlberg och Albin Wessman namnet och konceptet bakom den nya 
restaurangsatsningen i Slakthusområdet. Restaurangen går under namnet SOLEN, med idén om att 
skapa en tillgänglig och avslappnad krog där solen och värmen är genomgående i menyn, 
tillagningen, arkitekturen och atmosfären. 
  
– SOLEN är vår tolkning av en stökig och familjär volymkrog i Los Angeles. Menyn består av vad vi i 
köket skämtsamt kallar “solens mat”, en samling av de bästa rätterna vi inspirerats av från våra många 
resor söderut och skapat enligt vår egen prisma, säger Albin Wessman. 
  
Förhållningssättet till matlagningen är fritt inspirerat av råvaror, rätter och tillagningssätt från köken i 
Mexiko, Mellanöstern, Italien och Kalifornien med stort fokus på värme, rök och eld. Här kombineras 
vedeldat, kolgrillat och den klassiska öppna spisen för att ta fram olika smaker och texturer. 
 
SOLEN kommer servera olika typer av smårätter och spreads att dela, oststinn och sprödbakad pizza, 
handgjord pasta, hängmörat kött, mycket grönt, intensiva kryddor och söta bakverk. Dryckesmenyn 
erbjuder cocktails från baren, inspirerade av soldränkta regioner, samt viner från den egna, breda 
vinkällaren fylld av naturliga viner och soliga appellationer. 
 
– Alla våra restauranger, från Adam/Albin, ÖN och Misshumasshu, har varit drömprojekt utifrån sina 
olika koncept och gastronomiska ambitioner. Vår styrka ligger mycket i att vi vågar satsa på det vi vill 
och brinner för, där kontrasterna varit en stor drivkraft och inte minst ett vinnande koncept. Drömmen 
kring “solens mat” har länge varit med oss och när vi såg lokalen i Slakthushallarna visste vi direkt att 
det var dags, säger Adam Dahlberg. 
 
Arkitekturen följer idén om himlakropparnas omloppsbanor kring solen och således välver sig väggar 
och möbler med en lager-på-lager-effekt, till ett cirkulärt rum. Restaurangen har 150 sittplatser och 
varje plats erbjuder ett nytt perspektiv. SOLEN blir en plats som kan upptäckas, där inte allt avslöjas 
med en gång. Väggarnas kulör är inspirerad av hur solljus faller på en vit vägg och värmer den. För 
restaurangens interiör står den internationellt erkända designbyrån Specific Generic. 
 
– Solen och elden är central i rummet, rent bokstavligt. En mäktig eldstad är placerad mitt i den 
väldiga salen med sina tretton meter i tak. Det är så ursprungligt och fundamentalt att samlas kring 
elden för att äta och umgås, säger Maja Bernvill och Andreas Bozarth Fornell, Specific Generic. 
 
SOLEN är en i raden av handplockade restaurang- och barkoncept som snart öppnar i Hus 26 i 
Slakthusområdet, ett projekt av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. I Hus 26 huserar även Hosoi med 
lyssningsrum, bar och restaurang, samt Stockholm Roast som utökat sin verksamhet med restaurang, 
vinbar och bageri. Byggnaden kommer successivt fyllas på med fler restaurangaktörer.  



 

 
Hus 26 är en del av Slakthushallarna, en samling industribyggnader från 1912 som binds samman av 
den ikoniska Förbindelsehallen. Tillsammans utgör de hjärtat i Slakthusområdets satsning på mat, 
kultur och upplevelser.  
  
SOLENs öppningsdatum är beräknat till mitten av april. 
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Albin Wessman och Adam Dahlberg. Foto: Andreas JOhansson 
 
 
 
 
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, 
kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1 miljoner kvadratmeter fördelat på ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 60 
miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och 
lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 40 miljarder kronor. Atrium Ljungberg 
är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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