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Blekinges längsta grusväg
Denna cykelled går mellan Hjorthålan och Jakobstorp, 
och består av två olika grusvägar. Halvvägs ligger en 
vacker badsjö, Bredasjön, där det även finns en grillplats. 
Området runt Gröngölsmåla har en vackert kuperad 
terräng med en del tuffa uppförsbackar, som förhopp-
ningsvis följs av en vilsam nedförsbacke. Längs Upplevel- 
sernas väg, som den också kallas, finns bland annat 
väldigt vackra stenmurar. 
This cycle path runs between Hjorthålan and Jakobstorp, and 
consists of two different gravel roads. Halfway is a beautiful lake 
to swim in, Bredasjön, it also has a barbecue spot. The area 
around Gröngölsmåla has a beautifully hilly terrain with some 
tough uphills, which is hopefully followed by a restful downhill. 
Along the Road of Experiences, as it is also called, there are, 
among other things, very beautiful stone walls.

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.

Kärringberget
Enligt sägnen ska liket efter en kvinna ha lagts under den 
här stenen när begravningsföljet överraskades av ett 
oväder på väg till kyrkogården. När de senare kom tillbaka 
var kroppen borta. Platsen sägs sedan dess vara hemsökt.
According to legend, the body of a woman must have been 
placed under this stone when the funeral procession was 
surprised by a storm on the way to the cemetery. When 
the latter returned, the body was gone. The place has since 
been said to be haunted.

Brudberget
Detta berg sägs ha en mystisk kraft. Enligt sägnen ska 
ett helt brudfölje ha blivit bergtagna när det tog skydd 
från regnet.
This mountain is said to have a mysterious power.  
According to legend, an entire bridal party must have been 
taken by surprise when it took shelter from the rain.

Kvarn, sågverk, linbasta och tjärdal
Vid en naturskön väg ligger grunden efter en gammal 
kvarn, som även fungerade som sågverk. Här kan du 
också se resterna av en linbasta, en tjärdal och ett antal 
husgrunder. Kvarnen var som en egen liten by i byn 
Gröngölsmåla.
By a scenic road, you can se the foundation for an old mill, 
which also served as a sawmill. Here you can also see the 

remains of a flax bast, a tar valley and a number of house 
foundations. The mill was like a small village in the village 
Gröngölsmåla.

Bredasjön och Skäravattnet
Här passerar du den fina badplatsen vid Bredasjön med 
sina röda näckrosor. Strax därefter ligger sjön Skäravattnet, 
där det sägs att kyrksilver ska ligga på dess botten.
Here you pass the nice bathing spot by Bredasjön with its 
red water lilies. Shortly afterwards is Lake Skäravattnet, 
where it is said that church silver should be at its bottom.
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Fact about  
Blekinges längsta  
grusväg

Fakta om  
Blekinges längsta  
grusväg
Längd: 20 km

Hur kan du ta dig runt: 
Cykel eller bil.

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

Parkering:  
Hjorthålan, Bredasjön,  
Hjortseryd och Alnaryd.  
Tänk på att aldrig lämna  
värdesaker synliga.

Grillplatser: 
Hjorthålan, Hjortseryd och  
Bredasjön.

Distance: 20 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:  
Hjorthålan, Bredasjön,  
Hjortseryd and Alnaryd.  
Remember to never leave  
valuables visible.

Barbeque spots: 
Hjorthålan, Hjortseryd and  
Bredasjön.

Brudberget Kärringberget

Kvarn i Gröngölsmåla Linbasta

Bredasjön grillplats

Bredasjön brygga

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 historia. Titta efter min 
symbol längs slingorna. Där hittar du roliga fakta och kluriga frågor.  
Och vem vet, kanske möter du en av mina igelkottskompisar 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!

Bredasjön

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
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