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En resa i tiden
En led som tar dig tillbaka till utgångspunkten, 
oavsett varifrån du startar. Med början vid Naturum, 
går leden genom centrum, förbi en brant upp-
försbacke vid Djupafors och inåt skogarna där 
Anglestue passar för medhavd fika och nyfikna 
barn. Följ vackra grusvägar och stenmurar, genom 
naturreservat och förbi stenrösen från brons-
åldern, ända ner till Ronneby hamn och vänd 
därefter upp mot Ronneby Brunn igen.
A trail that takes you back to the starting point, no 
matter where you start. Starting at Naturum, the trail 
goes through the center, past a steep uphill slope 
at Djupafors and into the forests where Anglestue is 
suitable for a sandwich break and curious children. 
Follow beautiful gravel roads and stone walls, through 
nature reserves and past cairns from the Bronze Age, 
all the way down to Ronneby harbor and then turn up 
towards Ronneby Brunn again.

Urval av sevärdheter
Det finns mycket att se och upptäcka längs vägen. 
Här följer ett axplock av alla sevärdheter.
There is a lot to see and discover along the way. 
Here is a selection of all the sights.

Naturum
Naturum Blekinge är ett besökscenter som ligger 
mitt i Ronneby Brunnspark. Här finns utställningar 
som passar både vuxna och barn, där du kan lära 
dig mer om Blekinges natur, växter och djur.
Naturum Blekinge is a visitor center located in the 
middle of Ronneby Brunnspark. Here are exhibitions 
that are suitable for both adults and children, where 
you can learn more about Blekinge’s nature, plants 
and animals.

Silverforsen/Blekingestugan
Pausa en stund intill Silverforsens strömmande 
vatten och besök Blekingestugan där poeten  
Rebecka Andersson levde under åren 1879–1953.
Pause for a while next to Silverforsen’s flowing water 
and visit Blekingestugan where the poet Rebecka 
Andersson lived during the years 1879–1953.

Naturskogen Tallet
En av Blekinges få urskogsartade barrskogar med 
imponerande höga träd och en nästan komplett 
fågelfauna av barrskogsarter.
One of Blekinge’s few primeval coniferous forests 
with impressively tall trees and an almost complete 
bird fauna of coniferous forest species.

Skuremåladeltat
Naturreservat där du kan se hur den senaste 
inlandsisen påverkade landskapet med ås- och 
deltabildningar.
A nature reserve where you can see how the latest  
ice sheet affected the landscape with ridge and  
delta formations.

Anglestue
En spännande plats för stor och liten. Utforska 
grottorna och lär dig mer om deras roll i Blekinges 
intressanta historia. Ta gärna med en fikakorg!
An exciting place for big and small. Explore the 
caves and learn more about their role in Blekinge’s 
interesting history. Feel free to bring a coffee basket!

Bronsåldersrösen
Se stenrösen och fornlämningar från brons- 
åldern fram till järnåldern. Det stora antalet visar 
att platsen var en populär boplats under denna 
tidsperiod.
See cairns and ancient remains from the Bronze  
Age to the Iron Age. The large number shows that 
the place was a popular settlement during this  
time period.

Fakta om  
En resa i tiden

Facts about  
En resa i tiden

Längd: 25 km

Hur kan du ta dig runt: 
Cykla eller köra bil.

Tillgänglighet:  
Denna led passar cyklister i alla 
åldrar. Det finns en del tuffa 
backar att ta sig uppför.

Parkering:  
Ronneby centrum, Silverforsen, 
Djupadalsklyftan, Kallinge  
centrum, Lönnamohagen,  
Anglestuegrottorna, Gärestad, 
Ekenäs och Villa Vassen. 
Tänk på att aldrig lämna  
värdesaker synliga.

Grillplatser: 
Viltdammen vid Tallet.

Distance: 25 km

How you can get around: 
Cycling or driving.

Accessibility:  
This trail is suitable for cyclists 
of all ages. There are some 
tough slopes to get up.

Parking:  
Ronneby centrum, Silverforsen, 
Djupadalsklyftan, Kallinge  
centrum, Lönnamohagen,  
Anglestuegrottorna, Gärestad, 
Ekenäs and Villa Vassen. 
Remember to never leave  
valuables visible.

Barbeque spots: 
The game pond at Tallet.

En resa i tiden

Naturum Blekingestugan, foto: Tommy Nilsson

Anglestue Bronsåldersrösen

25 km

Fler slingor för vandring,  
cykling och ridning finns på  
ronneby.se/ronnebyslingor
More trails for hiking, biking and 
horseback riding can be found at 
ronneby.se/ronnebyslingor

Tagga gärna dina bilder och dela  
dina upplevelser med andra!
Feel free to tag your photos and share 
your experiences with others!

#ronnebyslingor

Hej!  
Jag heter Hedda Igelkott. Vill 
du följa med på äventyr?
Vi igelkottar är väldigt kloka djur 
som har funnits på jorden i 65 miljoner år. Så 
jag kan lära dig allt om djur, natur och histo-
ria. Titta efter min symbol längs slingorna. Där 
hittar du roliga fakta och kluriga frågor. Och 
vem vet, kanske möter du en av mina igelkott-
skompisar eller andra djurvänner längs vägen? 
Vi ses!

My name is Hedda Igelkott. 
Do you want to go on adventures?
We hedgehogs are very wise animals that have 
been on earth for 65 million years. So I can teach 
you all about animals, nature and history. Look 
for my symbol along the loops. There you will find 
fun facts and tricky questions. And who knows, 
maybe you’ll meet one of my hedgehog friends or 
other animal friends along the way? See you!

Håll utkik efter de här skyltarna 
som är utsatta på delar av spåret.
Look out for these signs that are 
exposed on parts of the track.

Ta gärna med penna och papper!
Feel free to bring pen and paper!
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