
Ta dig en cykeltur genom den sköna naturen i området kring Hamburgsund. Packa en 
kaffekorg och bered dig på en hel- eller halvdagsutflykt genom historiska minnen och 

bedårande skogs- och naturlandskap i vårt närområde. 

Följ vår vägbeskrivning så kommer du rätt. Glöm inte hjälm och var försiktig i trafiken!

Cykelleden – Upptäck Hamburgsunds fina omnejd i cykelsadeln

- En tur på tre mil genom härlig natur och kultur 
 

Ditt första mål blir hällristningarna i Torsbo. Du skall ta dig mot Kville ca. 3 km på 
väg 163 och sedan svänga mot Övertun och efter en stund mot Torsbo. Du kommer 
in på en liten väg där du snart finner det skyltat vänster till hällristningarna. Efter en 
stunds promenad finner du mer än 900 figurer från 3000 år tillbaka i tiden och även 
Sveriges längsta hällristningsskepp, ca 4,5 m långt. Här finns toaletter och skön plats 
att sitta ned på för en kopp kaffe.

När du känner dig nöjd, tar du dig tillbaka på den lilla vägen och svänger första 
vänster och tar dig fram mot Wrem i ungefär 5km, innan du skall svänga höger vid en 
liten busskur. På den vägen fortsätter du fram till en bondgård, där du svänger 
vänster och strax därpå höger, ut på en asfalterad väg. Efter ytterligare 2 km kommer 
du till Vrångstads fornlämningsområde. Där finns en långdös från ca 3500 år f.Kr., 
gravhögar från bronsåldern, domarringar och gravhögar från järnåldern och fram till 
vikingatid. För er som sätt serien ”Outlander” så kommer ni känna igen er, speciellt 
om dimman ligger tät och man känner mystiken i historiens vingslag. 
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Efter det stoppet följer du skylten ”Svenneby 4” på en mindre väg. När du kommer 
fram till Svenneby, vilket du gör om du bara följer grusvägen, tar du till höger mot 
Svenneby G:a Kyrka. En kyrka som uppfördes på 1100-talet och är den äldsta i hela 
Bohuslän. Den är väl värd din uppmärksamhet och är nyligen renoverad. Sommartid 
är den ofta öppen så ta tillfället i akt att se den bedårande kyrkan från insidan. 
 
Följ sedan vägen mot Svenneby och ta efter ca. 2 km mot vänster till Valön 
naturreservat. Följ vägen till dess ände så finner du ett underbart naturreservat. 
Denna halvö ger utmärkta möjligheter till fiske och bad, samt chans att se några av 
våra ovanligare blommor, växter och djur. När du strosat omkring en stund, ta dig då 
tillbaka samma väg som du kom på. Området är ganska stort varför ett återbesök är 
att rekommendera.

När du kommer fram till korsningen igen svänger du vänster mot Heestrand, när du 
efter en dryg kilometer ser ett större gult hus på vänster sida svänger du in på 
grusvägen till höger, mittemot detta hus, för att sedan ta första höger igen, efter en 
liten stund kommer du till Heebukten. Om vädret bjuder så stanna till och ta dig ett 
uppfriskande dopp vid den fina viken. 

Fortsätt sedan på den vägen du kom ifrån och ta efter 400 m höger, så kommer du 
direkt därpå till den stora vägen igen, där du tar vänster genom Heestrand, in i 
Tegelstrand. Snart finner du en skylt Gotte-Lars Stuga på vänster sida. Där kan du 
svänga in och snart finner du den gamla stugan som flyttades hit 1811, men som är 
betydligt äldre. Här sålde lille, korte Lars halstabletter och kakor, därav namnet. 

Du tar dig tillbaka på samma väg som du kom och tar sedan vänster genom 
Tegelstrand och Slottet, tills du kommer till en större korsning, där du tar vänster mot 
Hamburgsund (det är skyltat). Direkt på vänster sida har Hornborgs slottsruin, en 
tullstation som var betydelsefull för hela landskapet sedan Karl Knutsson Bondes tid. 
Under Gustav Vasas tid var borgen viktig i kampen mot Kristian II Tyrann. Ta dig tid 
och gå upp på klippan, som minner om fornstora dagar och njut av vidunderlig utsikt. 
Så fortsätter du sedan mot Hamburgsund där du är väl värd en glass på det 
legendariska glasskaféet Pipers. 

God tur!  Önskar vi på Hamburgsund Infocenter. 
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