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Gråstenstien  
– en vandrerute 
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Naturstyrelsen 
Sønderjylland 

Torvet 
Torvet er lyst og venligt og indbyder til et ophold. Bas
sinet er bevaret fra den tidligere indretning, men en ny  
forklædning har givet torvet en mere imødekommende  
atmosfære. Torveanlægget ved Slotssøen er endnu et dejligt  
opholdssted. Her kan man iagttage knopsvaner, blishøns  
og troldænder. Med lidt held kan man endda se en fiskeørn  
søge føde over søen. 

Pigen med svovlstikkerne 
Kommer du om aftenen, kan du glæde dig over den dæm
pede gadebelysning omkring ”pigen med svovlstikkerne”.  
Statuen er placeret her, fordi H. C. Andersen skrev even
tyret om hende på Gråsten Slot. 

Slotsparken 
Den første slotspark blev anlagt som barokhave med snor
lige stier og firkantede bede. Senere er havens stil ændret,  
så den i dag fremstår med svungne stier og fritvoksende  
træer. Dronning Ingrid var meget haveinteresseret. Med  
sin glæde over blomster, farver og vækstformer satte hun  
sit præg på haven. Slut vandreturen af med en rundtur i  
slotshaven, hvis den er åben. 

God tur. 
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Vandretur i Gråsten 
Gråsten er en hyggelig og indbydende by, præget af slottet 
og skovene. Byen er omgivet af skov og vand og i det hele 
taget masser af natur, der nærmest indgår i byens miljø. 
Denne vandretur veksler da også herligt mellem by og 
skov, og der er mange gode natur-, kultur- og byoplevelser 
at hente. Beskrivelsen af turen, der er cirka 9 km lang, 
tager sit udgangspunkt på P-pladsen over for slottet. Stien 
er skiltet i begge retninger, så du let kan lave din egen 
variant og starte et andet sted, eller lave en kortere rund
tur ved hjælp af kortet. 

Slottet 
Gråsten er nok allerbedst kendt for slottet, der ligger 
smukt ved skoven og slotssøen, omgivet af en pragtfuld 
have. Slottet blev bygget kort før år 1700, men en brand 
i 1757 lod kun slotskirken og nogle pavilloner stå tilbage. 
Det meste af slottet blev genopbygget i 1759. Slottet 
blev overtaget af staten efter Genforeningen i 1920, og 
i 1935 blev det overdraget til kronprinsparret, senere 
kong Frederik IX og dronning Ingrid. Slotskirken er den 
eneste del af slottet med offentlig adgang, men alle kan 
besøge slotshaven, når kongefamilien ikke opholder sig 
på slottet. 

Østersø, Nederstjernen  
og Fiskenæs 
Vandreturen indledes for enden af 
P-pladsen på Slotsbakken med en 
tur ad en snorlige sti, der, via en 
flot allé, ender i en tunnel under 
Kongevej. I Østersø er der næsten 
altid en fiskehejre, der står bom
stille og venter på et bytte, som  
den lynhurtigt kan snappe. Fra 
stien kan det dog ofte være svært 
at se ud over søen, der er om
givet af tagrør. Ude af skoven 
Nederstjernen er der udsigt til 
fuglebeskyttelsesområdet Nybøl 
Nor, der er udpeget for at beskytte 
trækfuglene troldand, bjergand, 
hvinand og toppet skallesluger. På 
Fiskenæs er der 2003-06 bygget 
fritidshuse og wellness-center. Der 
er også en legeplads. 

Sildekule 
Turen går videre langs bugten, der kaldes Sildekule,  
og ved havnen ligger gigthospitalet, som byen også er 
kendt for. I Sildekuleparken, der er fra starten af 2000
tallet, er der mulighed for at finde en bænk og tage sig en 
velfortjent pause. Her er Cronhammars skulptur “Pergola” 
opstillet. 

Gottes Grube og Hundsbjerg Bæk 
I Gottes Grube venter dig en intens naturoplevelse. Den lille, 
dybe kløft med tæt krat har en rislende bæk, der snor sig 
gennem den vildtvoksende skov. Her er der lavet broer og 
trapper, så det er muligt at opleve naturen helt tæt på, men 
godt fodtøj er nødvendigt på de smalle skovstier. 

Væltede træer og udskårne figurer 
Selv om Dyrehaven på den anden side af Ravnsbjergvej 
ikke vokser lige så vildt som i Gottes Grube, så får den 
også lov til at vokse naturnært. Her står bøgetræerne så 
tæt på bækken, at rødderne skyller fri, så nogle af træerne 
ligesom ”står på stylter”. Enkelte af træerne er væltet 
og får lov at ligge til glæde for spætter og mejser. Flere 
steder i skoven er der skåret spændende træfigurer ud. 
Ved indgangen til skoven er der en hornugle, og længere 
inde kan man finde en frø, en flodhest og andre dyr. 
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