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När vägen byggdes
Fram ti ll b örjan av 190Q-ta let
fan ns farb ar väg f örbi År bal
fra m till Hallersbyn. Norr
om Hallersby n fick man t a
sig f ra m på vi ndlande sti gar
mellan to rp och gårdar.
Körväge n fram ti ll Ränsliden
blev färdi g år 1917 och resten
av väge n till M ustadfors blev
int e klar förrän 1936.

Upptäck Dalsland vid sidan om de stora stråken!
Färdas genom gamla byar och odlingsmarker. Se den
omväxlande naturen med djupa skogar, små tjärnar och
virvlande bäckar. Njut av utsikter över sjöar och berg.
Stanna gärna till och gå på kortare eller längre strövtåg.
D alskog

I börj an av 1800-talet, n är
allmoge n började fä det
bättre st ällt, b örj ade man
bygga enkelst ugor me d två
våninga r. Byggna dsty pen
fö rekom på flera håll men
blev sä rskilt van lig i Dalsland.
Den ko m dä rför att kallas
dalslandstuga. M an byggde
även ihop t vå enke lst ugor til l
en s.k. parstuga. I Tå nge byn
fi nns en ti m rad pars t uga där
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den äldsta de len byggd es
redan 1760. Karakte r istis kt
fö r t rakt en är skiffer ta ken
som fo rtfarande fin ns kvar på
m ånga hus . Skiffer brytning
va r förr en bet yda nde industri
i området.
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@lunn ebomossen
t vå gå rd ar I Dalsland
Lu nnebo m ossen ä r e n
opåve r kad natu rmi ljö m ed
so m h ar f asaden he lt
tä ckt med sk iffe r. Den
stor v il dmar kskänsla och har
andra är Ekho lme ns gå rd
ett rikt växt- och djur liv.
vid Gunn ars näs kyrka,
Dals Rost ock . Vägen
Lundebo blockfält
fo rtsä tte r sed an m ot
Väge n m ot Bäckefors
passerar ett sär ege t
Dalskog fö rbi den f ina
@Kvarnstenar på Lianefjältet
byn Nor ra Båsa n e.
område med stora bloc k
I två hund r<l år, från börj ,m
som tros ha bi ld ats i
av 170D-ta let till b örja n av
Vid Norra Båsan e fin ns
plöt sliga fra mskj ut ni nga r
1900-ta let, höggs kvar nstena r
ett natu rr eserva t med
av den stillaståe nde
här på lianefjälle t. Går man
över 300 arter m oss or.
inlandsisen .
några hun dra met er, rakt in i
Bl ockfält et och m osse n
skogen mot kraftledninge n,
li gger utanför karta n.
kan man på många stä llen

hitta påbörjade och sk' ,dadlli• •
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kva rnstensämn en.
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Li ljeko ...... alj

@Ränsliden - titjekonvaljens ri ke
Vä rdefu ll t kul t ur landskap med små
åkerstycken och spår av ålderdomliga
brukningsmetoder t. ex. h amlade träd,
fägata, odlingsrösen och blomrika ängsoch hagm ar ker. Stora om råden med
liljekonvalj. Detta är ett fin t
exemp el på ett välbeva rat äldre
odli ngslandskap. Namnet Rä n sli den
betyd er liden (s luttninge n) vid sj ön
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® Södra Hedetjärnet
Närhet en till norska grånsen gjorde
att man under b eredskapstide n
under and ra världskriget byggd e
stridsvagn shinder på m ånga
platse r. Två pira r i tj ärnet vitt nar
o m att här funni ts väg bommar.
På berget o va nför finn s ett bergrum för bevakn ing. Detta är

I de g~m l ;:o upp ",stad e ~fbe :;:orbos~lide rn;l bor
m ånga SQm 51ud elar p~ Stene by>l<olan

Dalslands Kana l

...

Mot Odskölt

fjäl lnat ur utan
benämning på

A r 1868 invigdes Dalslands kanal,
en drygt 25 mil lång vatten led
från Vä nern u pp ti ll Vä r m land.
Kanalen revolutionerade
kommu nikation ern a och gav
m öj ligheter att sj övägen ta sig ut
i hela vä rlden. Den är idag mycket
po pu lär bland t urister.
Endast en mil av st räcka n är
grävd kan al, resten går genom
långsm ala, t ro lska sj öar.
Nivås ki lln aden ti ll Vä nern är

BI~si pp~

Stor revmosu. Oi lsl3n ds 1 3nds~;psm OSS3

Da ls Långed
Dals l ånged är som namnet
anger en mycket I ~ ng st räckt
täto rt. Orten är kä nd för sin
långa trad itio n inom konst
o ch hantverk. Här bor m ånga
konstn ärer och hantve r ka re och
h är fi nns Sten ebys kolan som
b ed r iver ha ntverksut bildningar
med konstn är lig inri ktning .

Berggru nd och flora

fij rK~tflli g~j

Bergg r unden i området bildades
för 1 100 m iljone r år sedan och
best år av m ånga oli ka bergarter
i en viss lagerföl j d. Bergg runden
har sedan veckat s och spricko r har
up pstått. Detta ha r gett tyd liga spår
i landskapet s topografi, med sma la
no rdsyd liga sjöa r och branter med
omväxlande nat urtyper. Lättvittrade
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limd lh psb!ornm"

ka lkhaltiga skiffer berga rt er ha r gett
up phov ti ll artri ka ängsgranskogar;
su mpskogar med r ikkärr, lövs kogar
och blom rika to rrängar. De hård a
kvartsitis ka berga rterna ger en karg
vegetatio n där hällma r kstal lskogen
är den mest säregna.
In landsisen har också satt sina spår
i landskapet. Väste r om Tro llungebyn
finns sp år efter högst a ku st linjen i
form av strand ha k oc h te rasser.
Nära väge n på vänste r si da, norr
om sista boningshuset i Tångebyn,
finns två j ättegry to r so m bildats
under inlandsisen.

Skogskni ppro i

Vätmarker
I söd ra delen av området fi nns fle ra
lövs kogska ntade bäckdalgångar där
markägare med ekono mi skt stöd
ska pat vå tm arksda mmar fö r att
gynna växt- oc h dj urlivet . Besök till
exempel Tro llu ngebyns oc h Kärrs
våtm ar ker oc h Sj ögob äcken me d
Arbols vå tm ar k.

Mot Åmål

Mustadfors
I M ustadfor s tillverkas
häst sko söm, en un ik industri
där maskiner från l 800-t alet
f ortfa ran de kommer ti ll
användning.

Kaveldun

SYMBO LE R:
Bebygge lse

@ Bäckarna gav kraft

Källsjön
Kulturmiljö av riksintresse
@Ranneberget
I Ranneberget s naturreser vat

Hallersbyn är av riksintresse för
kulturmi nnesvårde n. Många

fi nns Dalsla nd s största grottJ,

@Ärbo l
Detta hus, Stenbacken, va r

CD Årbolfjället

Bra nta be rgss lutt ninga r med

rik fl ora oc h fa una vid sj ön
Näsölen. Det är dock svårt

att t a sig d it .

tidigare gästgive ri. En av

gästerna lär ha varit Ka rl XIV
Joh.m un der ett fälttåg mot

kall ad " He-grottan" eller

"Jättestöva", ca 10 mete r djup.
Om rådet består av lättvitt rade,
nä rings rika berga rter och har

Norge . Under huset fi nns
reste r aven källare från
omkring 151 0. ladugården är

ett ri kt v5xt- och djur liv. Det j
mycket ku perat och u tsi kten
är fa ntastisk på fl era stä llen.
Pa rkeri ng fin ns vid Köttsj öns

byggd krin g sekelskiftet 1800.

söd ra ä nd e.

Fornminnen

och graffiti

Byarna och odlingslandskapet mellan Tegen och

r

Elever 'lid

av byggna de rna är fi na
exempe l på den dalsländska

S I~ '$c n

Buterud

bebygge lsen f rå n mitten av

lSDO-talet och ä r sa ml ade i
gam la bybildn ing;H.
M ellan åren 1856·1916 fanns
en brunns- och ba danst alt i
Tegen med hä lso bringa nde

järn haltigt vatte n.

'lid B~terll d

Vykort

fr~ n l~gen

(] mkrr.;: förra setelsklftet

Bute rud ligger mell an sjöarna
Äklång oc h Råvarp. Här kan m an
göra vand ringa r på bå da sido r
om Dalsland s ka nal, bestiga
But erud sklacken med vacker
uts ikt samt besöka Bute ruds
nat ur rese rva t öst er om Buter ud.
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® Vi d b ygdegå rd en finns en

Käl lhu lt
Här f an ns lanthande l m ed
post m ellan åren 1921 oc h

1968.
Strax söde r om den gam la
affä ren fi nn s en käll a som
aldri g fr yser eller sin ar. Det
är den som har gett n amn åt
byn. " Hult " bet yder lövsko g.

st e n me d skålgropar. Den
har fl yttat s hi t från sitt
urs prungli ga läge .

® I Källhu lt fin ns även en
vä lbeva rad sko lmiljö från
1860 -Q let me d smjs koJ<l
och fol kskola. Lärar bostaden
från 1930-talet är sena re
renovera d. Husen är nu
priva tb ostäder.

(j)

En skogsväg ti ll höge r om
bygdegården leder till ett
område kallat "flyra", vilket
innebär skoglös grusmar k
som tidvis är öve rsväm m ad .

® På höj dern a väst er om
Käl lhu lt fin n s stenrösen
f rån yngre järnålde rn .

® Norr om Kä l lhults sk? la,

omkring 60 met er vast er
om väge n m ot Hal ler sbyn
finn s ett fl ertal r ist nin gar
i berget, gjorda p~ senare
tid. De ti digast e ä r från
1700-talet. En skyl t visar
väge n ti ll r istninga rn a.

@ Haltersbyn och Håbolsbyn
Tvåvån ingshu sen med
ljusm ålad e fasade r
är eft erfö ljare til l
Dalsland sst ugan och t ypi ska
fö r jord br uksfastigheter
f rå n 18S0-talet och fram åt .
Må nga av husen har skiffertak .
Gårdsnamn et Halle rsbyn
kom mer san nolikt av
m an snam ne t Halvor.

Väster om väge n vid
p ausplatsen i Hall ersbyn
finns spår efter ett vattenkraftverk . T ill höge r om
b äckf år an är en t unnel
sprängd gen om berget
oc h på andra sidan
fi nns en da mm . Ut efter
b ergssluttn ingen r inner
många bäckar vilka , so m
den na, fli tigt ha r ut nyttj ats
att ge kraft ti ll kva rnar,
sågver k, spånh yvlar,
sm idesham mare sa m t
vad mals- oc h benst ampar.

@sågeviken och
Hallersby kvarn
En trevlig prome nad kan
gö ras på en skogsväg f ram
till Hallersbyn s kvarn, en
underfallskvarn med inbyggt
hju l. Kva rnen har åtminst one
funnitssedan 1700-t alet och
anvä ndes fram till 1940-ta let .
Den har sena re blivit uppru stad.
Vid ett vattenfa ll intill har det
f unnit s en såg. Runt Sågeviken
oc h v id Rännens sydä nde finn s
skogs- oc h kärrmarker med
i nt ressant flora oc h f auna .

@Änäsebäcken
Blom r ika to r rängsmarker
och vä rdefull ku lt urm ilj ö
m ed vä lbeva rade b yggnader
r unt det urspru ngliga byläget. Vacke r ut sikt över
sjön Råva rp oc h Da lslands
Ka na l.
Ramdalen va r förr svår att nå
landväge n men va r mycket
lättillgä nglig f rån sj ön. Här
brukades många små gård ar
och det fanns både skola och
affär.

Natu r reservat et Ånäse bäcken är en bä ckravin
med ängsgra nskog oc h rik
lundfl ora . Strövt åg kan göras
längs gam la stiga r i ravinen.
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®

Paus plat s

•••••••

Gångstig

C!)

ö
o
I

300

600

, I" I "

900 meter

I

Information
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