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Karlsnäsleden
Följ Ronnebyåns dalgång, från Ronneby torg, 
genom Kallinge, vidare till Karlsnäs. Leden bjuder 
på spännande historia, berättelser från tidigare 
generationers vardagsliv och industrihistoriska 
byggnader varvat med naturupplevelser. Vid 
Karlsnäsgården finns bland annat bad, grillplats 
och flera kortare vandringsslingor.
Follow the Ronnebyån valley, from Ronneby square, 
through Kallinge, on to Karlsnäs. The trail offers exciting 
history, stories from previous generations’ everyday 
life and industrial historic buildings interspersed with 
nature experiences. At Karlsnäsgården there are, among 
other things, bathing spots, Barbeque area and seve-
ral shorter hiking trails.

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.

Kockums Jernverk AB
Intill vattenfallet startades Kockums Jernverk AB år 
1849. Här tillverkades allt från lantbruksmaskiner till 
gjutjärnsgrytor. Gjuteriet hade som mest 2 000 
anställda och avvecklades år 1991.
Next to the waterfall, Kockums Jernverk AB was started 
in 1849. Everything from agricultural machinery to cast 
iron pots was manufactured here. The foundry had a 
maximum of 2,000 employees and was closed down 
in 1991.

Lin-snuggan
En ”snugga” användes för att bereda lin. Den här 
snuggan bestod av en låg mur som byggdes intill 
en bergvägg, med en grop för elden över vilken 
linet torkades.
A “pipe bowl” was used for processing flax. This snag 
consisted of a low wall built next to an outcrop of 
rock, with a hollow for the fire over which the flax 
was dried.

Brantafors vattenfall
Här låg tidigare ett pappersbruk som anlades år 
1886 av Caspar Wrede. Bruket lades ner år 1915 
och har i dag ersatts av en kraftstation för elpro-
duktion.
Here used to be a paper mill that was established in 
1886 by Caspar Wrede. The mill was closed down in 
1915 and has today been replaced by a power station 
for electricity production.

Djupaforsklyftan
Den smala men väldigt djupa förkastningssprickan 
bjuder på ett skådespel när vattnet pressar sig 

igenom. Här stannade Nils Holgersson till under 
sin resa genom Sverige.
The narrow but very deep thrust fault crack offers 
a spectacle when the water pushes through. Nils 
Holgersson stopped here during his journey through 
Sweden.

Djupafors pappersbruk
Med inspiration från Paris anlades pappersbruket 
år 1868. Gick från slipad trämassa till omfattande 
kartongindustri innan det lades ner efter nästan 
150 år i drift. 
Inspired by Paris, the paper mill was established in 
1868. It went from ground wood pulp to extensive 
cardboard industry before it was closed down after 
almost 150 years in operation.

Karlsnäsgården
En anrik gård från 1700-talet som i dag är en  
populär fritidsanläggning med aktiviteter, mo-
tions- 
spår, grillning, kanotpaddling och längdskidåkning.
An ancient farm from the 18th century which today 
is a popular leisure facility with activities, exercise 
tracks, bbq-ing, canoeing and cross-country skiing.

Fakta om  
Karlsnäsleden

Facts about  
Karlsnäsleden

Längd: 15 km

Hur kan du ta dig runt: 
Vandra och området vid  
Djupadals gård funkar även  
bra till häst.

Tillgänglighet:  
Barn mellan 8–12 år kan gå  
obehindrat.

Parkering:  
Ronneby, Kallinge, Värperyd 
och Karlsnäs. Tänk på att aldrig 
lämna värdesaker synliga.

Grillplatser: 
Karlsnäsgården och Värperyd.

Vindskydd: 
Karlsnäsgården.

Distance: 15 km

How you can get around: 
Hike and the area at Djupadal’s 
farm also works good on  
horseback.

Accessibility:  
Children between 8-12 years can 
walk unhindered.

Parking:  
Ronneby, Kallinge, Värperyd 
and Karlsnäs. Remember to  
never leave valuables visible.

Barbeque spots: 
Karlsnäsgården and Värperyd.

Windbreak: 
Karlsnäsgården.

Karlsnäsleden

Kockums Jernverk AB,  
foto: Blekinge Museums arkiv

Lin-snugga, foto: Barbro Engkvist

Djupafors pappersbruk,  
foto: Tommy Nilsson Karlsnäsgården

15 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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