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Gribshundsleden
En trevlig tur som går lika bra att uppleva till 
cykel som med bilen för den som behöver. Se 
Gribshundens förlisningsplats, grilla och bada i 
Saxemara naturpark, besök det gamla båtvarvet 
och ta dig vidare längs kusten till Bussevik för 
övernattning eller fikapaus i vindskydd. 
Är du intresserad av Saxemara båtvarv?  
Gå in på ronneby.se/ronnebyslingor.
A pleasant ride that is just as good to experience by 
bike as by car for those who need it. See Gribshunden’s 
wreck site, bbq and swim in Saxemara nature park, 
visit the old boatyard and continue along the coast to 
Bussevik for an overnight stay or coffee break in a 
windbreak.
Are you interested in Saxemara shipyards? 
Go to ronneby.se/ronnebyslingor.

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.

Busseviken
Den breda och grunda viken användes under 
medeltiden som tilläggsplats för fartyg. Här finns 
både grillplats och vindskydd för övernattning.
The wide and shallow bay was used during the Middle 
Ages as an additional place for ships. There is both a 
Barbeque area and windbreak for overnight stays.

Bustorp tegelbruk
Under 1800–1900-talen låg här ett betydelsefullt 
tegelbruk, vars historia även speglar industrialiser- 
ingen i Sverige.
During the 1800s and 1900s, there was a significant 
brickyard here, whose history also reflects industria-
lization in Sweden.

Byggeplatsen vid Risanäs flyttblock
Under flera generationer användes de stora flytt-
blocken för att ge skydd vid bygge av både mindre 
båtar och fartyg. 
For several generations, the large moving blocks were 
used to provide protection when building both smaller 
boats and ships.

Svartpoppel
Dessa två svartpopplar härstammar från det 
kända Flugträdet i Ronneby, som omnämnts i 
skrifter av både Carl von Linné och Erik Tuneld.
These two black poplars originate from the famous 
Flugträdet in Ronneby, which is mentioned in writings 
by both Carl von Linné and Erik Tuneld.

Kallvattenkuren
I den tidigare badanläggningen visas utställningar 
för barn och vuxna, där du kan följa byggnationen 
av Ronnebys framtida museum.
The former bathing facility displays exhibitions for 
children and adults, where you can follow the 
construction of Ronneby’s future museum.

Fakta om  
Gribshundsleden

Facts about  
Gribshundsleden

Längd: 15 km

Hur kan du ta dig runt: 
Vandra, cykla eller köra bil. En 
alternativ sträcka med vandring.

Tillgänglighet:  
Denna led passar cyklister i alla 
åldrar. Vissa sträckor går även 
bra att vandra. 

Parkering:  
Saxemara naturpark, Saxemara 
hamn, Ekenäs, och Kallvatten-
kuren. Tänk på att aldrig lämna 
värdesaker synliga. 

Grillplatser: 
Saxemara yttre badplats,  
Busseviken, och Brunnsparken.

Vindskydd: 
Busseviken.

Distance: 15 km

How you can get around: 
Hiking, cycling or driving. An  
alternative route with hiking.

Accessibility:  
This trail is suitable for cyclists 
of all ages. Some stretches are 
also good for hiking.

Parking:  
Saxemara naturpark,  
Saxemara hamn, Ekenäs, and 
Kallvattenkuren. Remember 
to never leave valuables visible.

Barbeque spots: 
Saxemara outdoor bathing area 
Busseviken, and Brunnsparken.

Windbreak: 
Busseviken.
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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!

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

Skanna, ladda ner appen 
och lyssna på historien om  
Gribshunden.

Scan, download the app and  
listen to the story about   
Gribshunden.
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