
Vita leden är också, sommartid, 
en tipspromenad med frågor 
för både stora och små. Tips-
lappar hämtas i receptionen.

Leden börjar i den övre delen av par-
keringen vid Ramsvik Stugby & Cam-
ping och leder via vita markeringar 
uppför klipphällarna. Där leden mö-
ter blå led, följ vit led till höger. Där 
tipspromenadens fråga 4 är, var upp-
märksam på att den Vita leden svänger 
kraftigt in i skogen. 

Cirka 1 km in i skogspartiet kommer 
en korsning med fyra stigar, fortsätt på 
vit led som svänger skarpt åt höger. 

Efter cirka 50 meter syns en rosa-
vit sten på vänster sida. Spana uppåt 
vänster och du ser fler rosa-vita mar-
keringar. De visar en äventyrlig avstick-
are till jättegrytorna. Det är en spän-
nande stig som går genom en hemlig 
ravin (se nr. 5 på karta). Ravinen leder 
fram till området med jättegrytorna. 
Verkar ravinen läskig kan man gå på 
bergskammen ovanför. Ta det försik-
tigt vid jättegrytornas raviner. Det är 
lätt att halka, särskilt när det är blött. 

Området upp till jättegrytorna är 
vanskligt och därför rekommenderar 
vi inte att gå den avstickaren med små 
barn. Kom hellre tillbaka om några år.

Istället för att göra en avstickare 
går det lika bra att vandra vidare på 
den Vita leden, eftersom stigarna möts 
igen nedanför jättegrytorna. 

Den Vita leden fortsätter genom 
ett skogsparti mot stranden vid Kol-
brandsviken. Här kanske det passar 
med en liten paus, för att hämta kraft
 inför bergsbestigningen som nu vän-
tar. För här går leden uppför de rosa 
granitklipporna. Låt dig inte skrämmas.
De vita markeringarna visar bästa vägen
 upp, men var väldigt försiktig om klip-
porna är våta. Då kan det vara halt. 

Följ de vita markeringarna över 
klipphällarna och uppmärksamma 
isräfflorna i bergen. Precis som jätte-
grytorna är de lämningar från istiden. 
Det är ingen vinst att gena mellan mar-
keringarna, eftersom leden med om-
sorg lagts där det är lättast att gå. 
Snart väntar en klättring ner mot en 
ravin. Ofta hörs bäckens porlande 
vatten på långt håll. 

I Tångevik finns en strand med ste-
nar. Här kan man göra många intres-
santa fynd som flutit in från havet.

Den Vita leden går igenom en be-
byggelse, ner mot parkering och en 
strand, innan den viker tillbaka på 
asfaltvägen mot Ramsvik Stugby 
& Camping. 

Sträcka: 4 km. Tidsåtgång: ca 1,5 tim. Svårighetsgrad:
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