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Skyltning 

Längs med Ridled genom Glasriket  
används tre typer av skyltar.  

• Vägvisning längs med leden  
skyltas med blå/vit hästskylt. 

• I vissa fall kompletteras  
ridledsskylten med  en pil för att 
visa ledens tänkta riktning.  

• Platser där en höbonde ställer upp 
för dig och din häst markeras med 
en höbondeskylt. 

Ridled genom Glasriket 

Var med om äventyr och upplevelser genom de småländska skogarna, öppna 
fälten och vackra sjöarna. 

Ridleden är cirka 105 kilometer lång och indelad i fem olika etapper. Den 
längsta etappen följer banvallen längs den nedlagda järnvägen mellan Nybro 
och Målerås och är cirka 32 kilometer lång. Den kortaste etappen sträcker sig 
mellan Bondetorp och ridbanan i Kristvallabrunn och är 13 kilometer lång.  

Varje delsträcka är beskriven och det finns information om var det finns grill-
platser, övernattningsmöjligheter, höbönder och annat du behöver veta inför 
din rid-, vandrings-, eller cykeltur.  



Om Ridled genom Glasriket 

Ridleden är ett samarbete mellan Nybro kommun och  markägarna längs med 
Ridleden genom Glasriket.  

Ridleden följer i möjligaste mån redan befintliga vägar och stråk genom det 
småländska landskapet. Terrängen är preparerad för att på bästa sätt passa 
både ryttare till häst, gående och cyklister, vissa etapper lämpar sig dock inte 
för cykling. Se mer information under etappbeskrivningarna.  

Att tänka på  

För att upplevelsen av Ridled genom Glasriket ska bli så bra som möjligt för 
både dig, din häst och de som kommer efter dig har vi samlat lite goda råd.  

• Planera din tur noggrant i förväg, vilken etapp ska du rida, vandra eller 
cykla? Om du ska övernatta—vilka höbönder finns tillgängliga? En 
viktig fråga att fundera över är även hur långa etapper ni orkar med.  

• Enligt Vägtrafikkungörelsen är ryttare till häst ett fordon som ska följa 
gällande trafikregler. Detta är en viktig säkerhetsaspekt för dig, ditt 
ekipage och dina medtrafikanter att ha kunskap om.  

• Har du koll på Allemansrätten och är medveten om allemansskyldig-
heten? 

• Ridleden följer i stor utsträckning befintliga vägar, även allmäna såd-
ana, varför du ska ha en trafiksäker häst. 

• Se också till att din häst är frisk inför turen, vaccinationsintyg fodras 
vid besök hos höbönderna.  

• Tänk också på att när du möter andra på Ridleden genom Glasriketär 
du en ambassadör för ridsporten. Ta därför hänsyn till andra friluftsut-
övare och markägare, särskilt vid jakt. 

• Tänk slutligen på att det är ditt ansvar som gäller när du rider.  

Matnyttig information 

Hovslagare 

Patrik Nilsén 
Kattemåla 121 
388 98 Trekanten 
Tfn. 070-519 58 54 

 

Thomas Nilsén 
Älmeberg 111 
382 94 Nybro 
Tfn. 070-555 10 63 

Veterinärer 

Kalmar Veterinärstation 
Barkestorp 
394 71 Kalmar 
Tfn. 0480-47 16 10 

 

Evidensia Hästkliniken Kalmar 
Kalmartravet 
394 70 Kalmar 
Tfn. 0480-47 12 74, 070-550 21 44 



Boende och aktiviteter utanför  
Ridled genom Glasriket 

Ödevata FiskCamp 

Bed & Breakfast, stugor och camping 
Fiske 
Hästplats 
Malin Ericsson 
Ödevata FiskCamp 
Tfn. 0471-504 30 
www.odevata.se 

 

 

Hägnens Islandshästar och Rid-
lekis 

Islandshästar 
Turridning, ridlekis och ridlektioner 
Ing-Marie Gustafsson 
Norra Sävsjö Hägnen 138, 382 94 
Nybro 
Tfn. 0481-210 92, 070-633 60 94 
hagnensislandshastar@hotmail.com 
www.hagnensislandshastar.com 



Etapp Ett - Raka vägen till Målerås 

Cirka 32 kilometer mellan Nybro och Målerås 

Den nedlagda järnvägen mellan Nybro och Målerås för dig till gamla legen-
dariska glasbruksorter som Orrefors, Gullaskruv och Målerås. Här kan man 
rasta samtidigt som man får en oförglömlig upplevelse i brukens glashyttor, 
utställningshallar och glasshopar.  

Den gamla banvallen är idag hyvlad och vältad så att grusunderlaget passar 
lika väl för vandraren, cyklisten och ryttaren.  

Längs leden finns ett antal rastplatser där den första, från Nybro räknat, är 
Gunnarsmo. Några mil längre norr ut ger det strömmande vattnet vid Håll-
dammen, vid Orranäsasjöns södra utlopp, resenären en rofylld atmosfär. Här 
finns grillplats och ett vindskydd som erbjuder skydd från både regn, sol och 
vind.  

Straxt utanför Gullaskruv finns nästa iordningsställda rastplats. Här, i 
industrialismens barndom, har järnvägens byggare skapat ett säreget land-
skap av småländsk gråsten i de märkliga och uppseendeväckande Stensträng-
arna som talar om dåtidens rallarepok.  

Sträckan sista etapp leder in i Målerås där Glasbruket de senaste hundra åren 
varit centrum i det dagliga livet. Här, intill ett av den lilla ortens två stations-
hus, finns en rastplats med bänkar och bord.  

Etapp Fem - Skogsled till Högerås 

Boende och sevärdheter 

Stämmeryd 

Stuga, box och rasthage 
Tillgång till ridhus med paddock 
Beställ frukost, fika eller lunch 
Monika Milesson 
Stämmeryd 106 
382 91 Nybro 
Tfn. 073-064 18 59 
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Etapp Fem - Skogsled till Högerås 

Cirka 26 kilometer mellan Kristvallabrunn och Hälleskalla el-
ler Smedjevik 

Denna vackra etapp går från ridsportsanläggningen i Kristvallabrunn, genom 
skogen, mot Kristvalla kyrka. Straxt innan man kommer fram till kyrkan får 
man gå cirka 500 meter på asfalterad väg.  

I anslutning till kyrkan i Kristvalla finns en av flera välbevarade kyrkstallar i 
Nybro kommun. Den mest kända finns i Madesjö där hembygdsföreningen 
idag driver ett museum i den näst längsta träbyggnaden i Sverige. I kyrkstal-
larna ställde kyrkobesökarna upp sina hästar under högmässor och andra för-
rättningar som hölls i anslutning till den lokala kyrkan.  

Ridleden fortsätter från Kristvalla på natursköna skogsvägar upp mot Slätt-
ningebygd till Högerås och vidare på fina skogsvägar ut mot leden till Smed-
jevik.  

Man kan också välja att rida på skogsvägen de cirka 2,3 kilometrarna från 
Sigtinsryd till Hälleskalla och Vilseleden som där besår av asfalts- och grus-
vägar.  

Om man väljer att cykla kan man kortare sträckor tvingas att leda cykeln då 
ridleden följer mindre stigar.  

 

Etapp Ett - Raka vägen till Målerås 

Boende och sevärdheter 

Målerås Vandrarhem 

200 meter från Glasbruket 
35 bäddar 
Öppet året runt 
Annegret Fender 
Tfn. 0481-311 75 
frank.fender@telia.com 
www.maleras.de 

 

Målerås Glasbruk AB 

Glasbruk med full verksamhet 
Glasshop 
Ånglok med information om Målerås 
Öppet året runt 
Martin Robertsson 
Tfn. 0481-314 05, 070-956 89 60  
(kontakt efter lunch) 
mail@matsjonasson.com 
www.maleras.se 

 

Wärdshuset hyttan Målerås 

I Glasbruket, lunch, fika, hyttsill                                        
Tfn. 0481-31402                                                     
kristina.addis@gmail.com                                    
hyttsillmaleras.se 

 



Etapp Två - Smedjeviksetappen 

Cirka 15 kilometer mellan Gullaskruv och Smedjevik 

Från glasbruksorten Gullskruv vindlar ridleden genom Nybro kommuns 
nordvästra skogsmarker förbi Säteriet och Applaryd där man på en sträcka av 
cirka en kilometer leds bredvid asfaltsvägen innan ridleden fortsätter mot 
Gadderås.  

Även Gadderås är en tidigare glasbruksort där den nu nedlagda glashyttan 
planerades och byggdes 1874.  

Ridleden sträcker sig vidare norrut mot naturreservatet Smedjevik och den 
vackra Stensjön. Här, i mossmarkerna kring den fiskrika insjön, kan man 
bland annat hitta de ovanliga orkidéerna moss– och sumpnycklar.  
I skogen trivs också tjäder, orre, pärluggla och trana.  

Vid Stensjöns strand finns ett vindkydd med tillhörande grillplats där resenä-
ren kan söka skydd för regn, sol och vind.  

Etapp Fyra - I-åsaleden  

Boende och sevärdheter 

Granås Gård 

Bed, Box & Breakfast 
Fika  
Höbonde 
Hyra av ridhus, paddock och corall 
Utbildning i hoppning och dressyr 
Unghästutbildning 
Gunvor Munck 
Granås Gård 215 
382 91 Nybro 
Tfn. 0481-423 00, 073-331 85 00 
www.granasgard.se 
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Etapp Fyra - I-åsaleden 

Cirka 13 kilometer mellan Bondetorp och Kristvallabrunn 

Ridleden följer Dackeleden vid Bondetorp till den vackra I-åsen som nyttjats 
som ridled sedan 1600-talet. Leden gör här ett cirka två kilometer långt uppe-
håll innan den fortsätter mot Ruskemåla.  

Ridleden följer en grusväg som tar dig till Granås, här kan du bo på lantgård 
eller få utbildning i dressyr och hoppning vid Granås Gård. Etappens slutmål 
är ridsportsanläggningen i Kristvallabrunn.  

Mellan Ljusås och Granås går leden längs en stig som är svårframkomlig 
med cykel varför cyklister måste följa den asfalterade Kristvallavägen till 
Granås för att där ansluta till ridleden.  

 

Etapp Två - Smedjeviksetappen 

Boende  

Bo på lantgård 

Boxar, hagar och foder till hästar 
Övernattning på höskulle 
Stuga/rum inkl. frukost 
Gunnel och Ove Isacsson 
Norrbäck 103 
380 41 Gullskruv 
Tfn. 0481-320 72, 070-554 26 21 
 

 

Övernattningstorp 

För 4 personer  
Ring i förskott 
Thomas Johansson 
Sigislaryd 138 
380 40 Orrefors 
Tfn. 070-359 20 07 



Etapp Tre - Dackestigen 

Cirka 18 kilometer mellan Smedjevik och Rismåla 

Ridleden går från det vackra Smedjevik och följer Dackeleden ner till 
Flerohopp på slingrande skogsvägar där du kan cykla i hjulspåren och rida i 
mittens grässträng.  

Brukssamhället Flerohopp har ett förflutet som järn– och glasbruksort där 
det, i mångas öron säregna namnet, gavs 1725 av järnbrukets tre grundare 
G.W Fleetwood, G.F Rothlieb och C.D Hoppenstedt som vardera bidrog med 
delar av sina efternamn. Flerohopps järnbruk var i drift till år 1880 och råva-
ran till bruket var sjö– och myrmalm.  

Mellan år 1892 och 1960 fanns ett aktivt glasbruk i orten. I dag finns bland 
annat skola, dagis och café i tätorten.  

Efter Flerohopp fortsätter ridleden längs med Dackeleden och en vacker 
skogsväg som går att cykla, vandra eller rida för att vid Bondetorp vika av 
och så småningom mynna ut i Rismåla och Nybro Ridklubb.   

Den sista delen av sträckan går genom ett varierat landskap med allt från de 
djupaste småländska skogarna till ett öppet odlingslandskap med grusvägar 
kantade av stenmurar. Detta är en mycket vacker etapp som lämpar sig väl 
för långa galopper.  

Etapp Tre - Dackestigen 

Boende  

Hästgård Flerohopp 

Stall med två boxar, beteshage 
Övernattning 4 personer 
dusch, toalett, kök 
Katharina Eriksson 
Djupaforsvägen 6 
382 93 Nybro 
Tfn. 0841-182 26 
katharina.eriksson@yahoo.se 

 

Bed & Breakfast med häst 

Höbonde 
Stuga för 4-6 personer 
Lena och Rune Ingvarsson 
Gangsmad 311 
382 93 Nybro 
Tfn. 0481-182 10, 070-399 97 20, 
076-245 55 93 

Gård 

Gårdshus med plats för 6-8 personer 
Vackert belägen med stor trädgård 
nära ridleden 
Erbjuder beteshage och hö vid behov 
Sonja Haas 
Appleryd 506 
382 93 Nybro 
Tfn. 0481-400 65 
sonja.haas@telia.com 

 

 

Etapp Tre - Dackestigen 
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Mellan år 1892 och 1960 fanns ett aktivt glasbruk i orten. I dag finns bland 
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Etapp Fyra - I-åsaleden 

Cirka 13 kilometer mellan Bondetorp och Kristvallabrunn 

Ridleden följer Dackeleden vid Bondetorp till den vackra I-åsen som nyttjats 
som ridled sedan 1600-talet. Leden gör här ett cirka två kilometer långt uppe-
håll innan den fortsätter mot Ruskemåla.  

Ridleden följer en grusväg som tar dig till Granås, här kan du bo på lantgård 
eller få utbildning i dressyr och hoppning vid Granås Gård. Etappens slutmål 
är ridsportsanläggningen i Kristvallabrunn.  

Mellan Ljusås och Granås går leden längs en stig som är svårframkomlig 
med cykel varför cyklister måste följa den asfalterade Kristvallavägen till 
Granås för att där ansluta till ridleden.  

 

Etapp Två - Smedjeviksetappen 

Boende  

Bo på lantgård 

Boxar, hagar och foder till hästar 
Övernattning på höskulle 
Stuga/rum inkl. frukost 
Gunnel och Ove Isacsson 
Norrbäck 103 
380 41 Gullskruv 
Tfn. 0481-320 72, 070-554 26 21 
 

 

Övernattningstorp 

För 4 personer  
Ring i förskott 
Thomas Johansson 
Sigislaryd 138 
380 40 Orrefors 
Tfn. 070-359 20 07 
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som ridled sedan 1600-talet. Leden gör här ett cirka två kilometer långt uppe-
håll innan den fortsätter mot Ruskemåla.  

Ridleden följer en grusväg som tar dig till Granås, här kan du bo på lantgård 
eller få utbildning i dressyr och hoppning vid Granås Gård. Etappens slutmål 
är ridsportsanläggningen i Kristvallabrunn.  

Mellan Ljusås och Granås går leden längs en stig som är svårframkomlig 
med cykel varför cyklister måste följa den asfalterade Kristvallavägen till 
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Boende  

Bo på lantgård 

Boxar, hagar och foder till hästar 
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Etapp Två - Smedjeviksetappen 

Cirka 15 kilometer mellan Gullaskruv och Smedjevik 

Från glasbruksorten Gullskruv vindlar ridleden genom Nybro kommuns 
nordvästra skogsmarker förbi Säteriet och Applaryd där man på en sträcka av 
cirka en kilometer leds bredvid asfaltsvägen innan ridleden fortsätter mot 
Gadderås.  

Även Gadderås är en tidigare glasbruksort där den nu nedlagda glashyttan 
planerades och byggdes 1874.  

Ridleden sträcker sig vidare norrut mot naturreservatet Smedjevik och den 
vackra Stensjön. Här, i mossmarkerna kring den fiskrika insjön, kan man 
bland annat hitta de ovanliga orkidéerna moss– och sumpnycklar.  
I skogen trivs också tjäder, orre, pärluggla och trana.  

Vid Stensjöns strand finns ett vindkydd med tillhörande grillplats där resenä-
ren kan söka skydd för regn, sol och vind.  

Etapp Fyra - I-åsaleden  

Boende och sevärdheter 

Granås Gård 

Bed, Box & Breakfast 
Fika  
Höbonde 
Hyra av ridhus, paddock och corall 
Utbildning i hoppning och dressyr 
Unghästutbildning 
Gunvor Munck 
Granås Gård 215 
382 91 Nybro 
Tfn. 0481-423 00, 073-331 85 00 
www.granasgard.se 



Etapp Fem - Skogsled till Högerås 

Cirka 26 kilometer mellan Kristvallabrunn och Hälleskalla el-
ler Smedjevik 

Denna vackra etapp går från ridsportsanläggningen i Kristvallabrunn, genom 
skogen, mot Kristvalla kyrka. Straxt innan man kommer fram till kyrkan får 
man gå cirka 500 meter på asfalterad väg.  

I anslutning till kyrkan i Kristvalla finns en av flera välbevarade kyrkstallar i 
Nybro kommun. Den mest kända finns i Madesjö där hembygdsföreningen 
idag driver ett museum i den näst längsta träbyggnaden i Sverige. I kyrkstal-
larna ställde kyrkobesökarna upp sina hästar under högmässor och andra för-
rättningar som hölls i anslutning till den lokala kyrkan.  

Ridleden fortsätter från Kristvalla på natursköna skogsvägar upp mot Slätt-
ningebygd till Högerås och vidare på fina skogsvägar ut mot leden till Smed-
jevik.  

Man kan också välja att rida på skogsvägen de cirka 2,3 kilometrarna från 
Sigtinsryd till Hälleskalla och Vilseleden som där besår av asfalts- och grus-
vägar.  

Om man väljer att cykla kan man kortare sträckor tvingas att leda cykeln då 
ridleden följer mindre stigar.  

 

Etapp Ett - Raka vägen till Målerås 

Boende och sevärdheter 

Målerås Vandrarhem 

200 meter från Glasbruket 
35 bäddar 
Öppet året runt 
Annegret Fender 
Tfn. 0481-311 75 
frank.fender@telia.com 
www.maleras.de 

 

Målerås Glasbruk AB 

Glasbruk med full verksamhet 
Glasshop 
Ånglok med information om Målerås 
Öppet året runt 
Martin Robertsson 
Tfn. 0481-314 05, 070-956 89 60  
(kontakt efter lunch) 
mail@matsjonasson.com 
www.maleras.se 

 

Wärdshuset hyttan Målerås 

I Glasbruket, lunch, fika, hyttsill                                        
Tfn. 0481-31402                                                     
kristina.addis@gmail.com                                    
hyttsillmaleras.se 

 



Etapp Ett - Raka vägen till Målerås 

Cirka 32 kilometer mellan Nybro och Målerås 

Den nedlagda järnvägen mellan Nybro och Målerås för dig till gamla legen-
dariska glasbruksorter som Orrefors, Gullaskruv och Målerås. Här kan man 
rasta samtidigt som man får en oförglömlig upplevelse i brukens glashyttor, 
utställningshallar och glasshopar.  

Den gamla banvallen är idag hyvlad och vältad så att grusunderlaget passar 
lika väl för vandraren, cyklisten och ryttaren.  

Längs leden finns ett antal rastplatser där den första, från Nybro räknat, är 
Gunnarsmo. Några mil längre norr ut ger det strömmande vattnet vid Håll-
dammen, vid Orranäsasjöns södra utlopp, resenären en rofylld atmosfär. Här 
finns grillplats och ett vindskydd som erbjuder skydd från både regn, sol och 
vind.  

Straxt utanför Gullaskruv finns nästa iordningsställda rastplats. Här, i 
industrialismens barndom, har järnvägens byggare skapat ett säreget land-
skap av småländsk gråsten i de märkliga och uppseendeväckande Stensträng-
arna som talar om dåtidens rallarepok.  

Sträckan sista etapp leder in i Målerås där Glasbruket de senaste hundra åren 
varit centrum i det dagliga livet. Här, intill ett av den lilla ortens två stations-
hus, finns en rastplats med bänkar och bord.  

Etapp Fem - Skogsled till Högerås 

Boende och sevärdheter 

Stämmeryd 

Stuga, box och rasthage 
Tillgång till ridhus med paddock 
Beställ frukost, fika eller lunch 
Monika Milesson 
Stämmeryd 106 
382 91 Nybro 
Tfn. 073-064 18 59 



Boende och aktiviteter utanför  
Ridled genom Glasriket 

Ödevata FiskCamp 

Bed & Breakfast, stugor och camping 
Fiske 
Hästplats 
Malin Ericsson 
Ödevata FiskCamp 
Tfn. 0471-504 30 
www.odevata.se 

 

 

Hägnens Islandshästar och Rid-
lekis 

Islandshästar 
Turridning, ridlekis och ridlektioner 
Ing-Marie Gustafsson 
Norra Sävsjö Hägnen 138, 382 94 
Nybro 
Tfn. 0481-210 92, 070-633 60 94 
hagnensislandshastar@hotmail.com 
www.hagnensislandshastar.com 



Om Ridled genom Glasriket 

Ridleden är ett samarbete mellan Nybro kommun och  markägarna längs med 
Ridleden genom Glasriket.  

Ridleden följer i möjligaste mån redan befintliga vägar och stråk genom det 
småländska landskapet. Terrängen är preparerad för att på bästa sätt passa 
både ryttare till häst, gående och cyklister, vissa etapper lämpar sig dock inte 
för cykling. Se mer information under etappbeskrivningarna.  

Att tänka på  

För att upplevelsen av Ridled genom Glasriket ska bli så bra som möjligt för 
både dig, din häst och de som kommer efter dig har vi samlat lite goda råd.  

• Planera din tur noggrant i förväg, vilken etapp ska du rida, vandra eller 
cykla? Om du ska övernatta—vilka höbönder finns tillgängliga? En 
viktig fråga att fundera över är även hur långa etapper ni orkar med.  

• Enligt Vägtrafikkungörelsen är ryttare till häst ett fordon som ska följa 
gällande trafikregler. Detta är en viktig säkerhetsaspekt för dig, ditt 
ekipage och dina medtrafikanter att ha kunskap om.  

• Har du koll på Allemansrätten och är medveten om allemansskyldig-
heten? 

• Ridleden följer i stor utsträckning befintliga vägar, även allmäna såd-
ana, varför du ska ha en trafiksäker häst. 

• Se också till att din häst är frisk inför turen, vaccinationsintyg fodras 
vid besök hos höbönderna.  

• Tänk också på att när du möter andra på Ridleden genom Glasriketär 
du en ambassadör för ridsporten. Ta därför hänsyn till andra friluftsut-
övare och markägare, särskilt vid jakt. 

• Tänk slutligen på att det är ditt ansvar som gäller när du rider.  

Matnyttig information 

Hovslagare 

Patrik Nilsén 
Kattemåla 121 
388 98 Trekanten 
Tfn. 070-519 58 54 

 

Thomas Nilsén 
Älmeberg 111 
382 94 Nybro 
Tfn. 070-555 10 63 

Veterinärer 

Kalmar Veterinärstation 
Barkestorp 
394 71 Kalmar 
Tfn. 0480-47 16 10 

 

Evidensia Hästkliniken Kalmar 
Kalmartravet 
394 70 Kalmar 
Tfn. 0480-47 12 74, 070-550 21 44 



Skyltning 

Längs med Ridled genom Glasriket  
används tre typer av skyltar.  

• Vägvisning längs med leden  
skyltas med blå/vit hästskylt. 

• I vissa fall kompletteras  
ridledsskylten med  en pil för att 
visa ledens tänkta riktning.  

• Platser där en höbonde ställer upp 
för dig och din häst markeras med 
en höbondeskylt. 

Ridled genom Glasriket 

Var med om äventyr och upplevelser genom de småländska skogarna, öppna 
fälten och vackra sjöarna. 

Ridleden är cirka 105 kilometer lång och indelad i fem olika etapper. Den 
längsta etappen följer banvallen längs den nedlagda järnvägen mellan Nybro 
och Målerås och är cirka 32 kilometer lång. Den kortaste etappen sträcker sig 
mellan Bondetorp och ridbanan i Kristvallabrunn och är 13 kilometer lång.  

Varje delsträcka är beskriven och det finns information om var det finns grill-
platser, övernattningsmöjligheter, höbönder och annat du behöver veta inför 
din rid-, vandrings-, eller cykeltur.  
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din rid-, vandrings-, eller cykeltur.  



www.nybro.se 






