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Vackra Byars Väg 
Sevärdheter · Kultur · Natur 
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. 

Dalskog 
I 

@Ranneberget 

@Ärbol 

CD Årbolfjället 
Branta be rgss luttninga r med 
rik fl ora och fauna vid sjön 
Näsölen. Det är dock svårt 
att ta sig dit . 

Detta hus, Stenbacken, va r 
tidigare gästgiveri. En av 
gästerna lär ha varit Ka rl XIV 
Joh.m under ett fälttåg mot 
Norge. Under huset fi nns 
rester aven källare från 
omkring 1510. ladugården är 
byggd kring sekelskiftet 1800. 

I Ranneberget s naturreservat 
fi nns Dalsla nds största grottJ, 
kall ad " He-grottan" eller 
"Jättestöva", ca 10 meter djup. 
Området består av lättvitt rade, 
nä rings rika berga rter och har 
ett ri kt v5xt- och djur l iv. Det j r 

mycket kuperat och utsikten 
är fantastisk på fl era stä llen. 
Pa rkeri ng finns vid Köttsj öns 
södra ände. 

När vägen byggdes 
Fram ti ll början av 190Q-ta let 
fan ns farbar väg förbi Årbal 
fram till Hallersbyn. Norr 
om Hallersby n fick man t a 
sig f ra m på vindlande stigar 
mellan torp och gårdar. 
Körväge n fram ti ll Ränsliden 
blev färdig år 1917 och resten 
av vägen ti ll Mustadfors blev 
int e klar förrän 1936. 

Källsjön 

Kulturmiljö av riksintresse 
Byarna och odlingsland-
skapet mellan Tegen och 
Hal lersbyn är av riksintresse för 
kulturminnesvården. Många 
av byggnaderna är fi na 
exempe l på den dalsländska 
bebyggelsen f rå n mitten av 
lSDO-talet och är samlade i 
gam la bybildn ing;H. 
Mellan åren 1856·1916 fanns 
en brunns- och ba danstalt i 
Tegen med hä lso bringa nde 
järn haltigt vatte n. 

Dalsla rd;sW&a iRanS.idt:n 

Vykort fr~ n l~gen (] mkrr.;: förra setelsklftet 

Byggnadstyper 
I början av 1800-talet, när 
allmogen började fä det 
bättre st ällt, börj ade man 
bygga enkelst ugor med två 
våninga r. Byggna dsty pen 
fö rekom på flera håll men 
blev sä rskilt van lig i Dalsland. 
Den kom dä rför att kallas 
dalslandstuga. M an byggde 
även ihop två enke lst ugor til l 
en s.k. parstuga. I Tånge byn 
fi nns en ti mrad pars t uga där 
den äldsta delen byggdes 
redan 1760. Karakter istis kt 
fö r t rakten är skiffer ta ken 
som fo rtfarande finns kvar på 
många hus . Skifferbrytning 
va r förr en bet yda nde industri 
i området. 

S I~ '$cn 'lid B~terll d 

Buterud 
Bute rud ligger mellan sjöarna 
Äklång oc h Råvarp. Här kan man 
göra vand ringa r på bå da sido r 
om Dalsland s ka nal, bestiga 
Buterudsklacken med vacker 
uts ikt samt besöka Bute ruds 
nat urrese rva t öster om Buterud. 

@ Flathult s g~rd är en av @lunnebomossen 
t vå gå rdar I Dalsland Lunnebo mossen är en 
som har f asaden he lt opåverkad natu rmi ljö med 
tä ckt med sk iffe r. Den stor v il dmarkskänsla och har 
andra är Ekho lmens gå rd ett rikt växt- och djur liv. 
vid Gunnars näs kyrka, 
Dals Rost ock . Vägen 
fo rtsä tte r sed an mot 
Dalskog förbi den f ina 
byn Nor ra Båsa ne. 

@ Lundebo blockfält 
Väge n mot Bäckefors 
passerar ett säreget 
område med stora block 

@Kvarnstenar på Lianefjältet 
I två hund r<l år, från börj ,m 

@ Vid Norra Båsane finns 
ett natu rreservat med 
över 300 arter mossor. 

Käl lhu lt 
@ Här fan ns lanthande l med 

post mellan åren 1921 och 
1968. 
Strax söde r om den gamla 
affä ren finns en käll a som 
aldrig f ryser eller sinar. Det 
är den som har gett namn åt 
byn. "Hult " betyder lövskog. 

som tros ha bi ldats i 
p löt sliga f ramskjut ninga r 
av den sti llaståe nde 
in landsisen . 
Bl ockfältet och mosse n 
ligger utanför karta n. 

@ 

av 170D-ta let till början av 
1900-ta let, höggs kvarnstena r 
här på lianefjä lle t. Går man 
några hundra meter, rakt in i 
skogen mot kraftledningen, 
kan man på många stä llen 
hitta påbörjade och sk' ,dadlli •• 
kvarnstensämnen. 
OrdeV',.®I" beteckna,-in ~:eN' 
fjäl lnat ur utan 
benämning på 

Elever 'lid QI"ult~ !kola 139 6 ® Vi d bygdegå rden finns en 

sten med skålgropar. Den 
har fl yttats hi t från sitt ® I Källhu lt fin ns även en urs prungliga läge . 

vä lbevarad skolmiljö från 
1860-Q let med smjskoJ<l (j) En skogsväg ti l l höger om 
och fol kskola. Lärarbostaden bygdegården leder till ett 
från 1930-talet är senare område kallat "flyra", v i lket 
renovera d. Husen är nu innebär skoglös grusmark 
priva tbostäder. som tidvis är översvämmad . 

Li ljeko ...... alj 

@Ränsliden - titjekonvaljens ri ke 
Värdefu ll t kul tur landskap med små 
åkerstycken och spår av ålderdomliga 
brukningsmetoder t.ex. hamlade träd, 
fägata, odlingsrösen och blomrika ängs-

® Södra Hedetjärnet 
Närheten till norska grånsen gjorde 
att man under beredskapstide n 
under and ra världskriget byggd e 

och hagm arker. Stora områden med 
liljekonvalj. Detta är ett fin t 
exempel på ett välbevarat äldre 
odli ngslandskap. Namnet Ränsliden 
betyd er l iden (s luttningen) vid sj ön 

stridsvagnshinder på många 
platse r. Två pirar i tjärnet vi ttnar 
o m att här funni ts vägbommar. 
På berget ovanför finn s ett berg-
rum för bevakning. Detta är 

Fornminnen 
och graffiti 

® På höj derna väster om 
Käl lhu lt finns stenrösen 
f rån yngre järnålde rn . 

® Norr om Kä l lhults sk? la, 
omkring 60 met er vaster 
om vägen mot Hal lersbyn 
finn s ett fl ertal r ist ningar 
i berget, gjorda p~ senare 
tid. De tidigast e ä r från 
1700-talet. En skyl t visar 
vägen ti ll r istn inga rna. 

@ 
Haltersbyn och Håbolsbyn 
Tvåvåningshu sen med 
ljusm ålad e fasader 
är efterfö ljare til l 
Dalsland sstugan och t ypiska 
fö r jord bruksfastigheter 
f rån 18S0-talet och framåt . 
Må nga av husen har skiffertak. 
Gårdsnamnet Halle rsbyn 
kom mer san nolikt av 
mansnamnet Halvor. 

@ Bäckarna gav kraft 
Väster om vägen vid 
pausplatsen i Hall ersbyn 
finns spår efter ett vatten
kraftverk. T ill höge r om 
bäckfåran är en tunnel 
sprängd genom berget 
och på andra sidan 
fi nns en damm. Utefter 
bergssluttn ingen r inner 
många bäckar vi lka , som 
denna, fli tigt ha r ut nyttjats 
att ge kraft ti ll kvarnar, 
sågverk, spånhyvlar, 
sm idesham mare sa m t 
vad mals- oc h benst ampar. 

Mot Odskölt ... 

S I U$~e n IMust"dfoJ'$ 

Dalslands Kana l 
A r 1868 invigdes Dalslands kanal, 
en drygt 25 mil lång vattenled 
från Vänern u pp ti l l Värm land. 
Kanalen revolutionerade 
kommunikationerna och gav 
möj l igheter att sjövägen ta sig ut 
i hela världen. Den är idag mycket 
po pu lär bland t urister. 
Endast en mil av st räckan är 
grävd kan al, resten går genom 
långsmala, t ro lska sjöar. 
Nivås ki l ln aden ti ll Vä nern är 

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

Da ls Långed 
Dals l ånged är som namnet 
anger en mycket I~ ng st räckt 
tätort. Orten är känd för sin 
långa tradition inom konst 
o ch hantverk. Här bor många 
konstnärer och hantverkare och 
här fi nns Stenebyskolan som 
bedr iver hantverksut bildningar 
med konstnär l ig inri ktning . 

Mustadfors 

@sågeviken och 
Hallersby kvarn 
En trevlig promenad kan 
gö ras på en skogsväg f ram 
till Hallersbyns kvarn, en 
underfallskvarn med inbyggt 
hju l. Kvarnen har åtminstone 
funnitssedan 1700-talet och 
användes fram till 1940-ta let . 
Den har senare bliv it upprustad. 
Vid ett vattenfa ll intill har det 
f unnit s en såg. Runt Sågeviken 
oc h v id Rännens sydä nde finn s 
skogs- och kärrmarker med 
int ressant flora och f auna . 

I M ustadfors tillverkas 
häst sko söm, en un ik industri 
där maskiner från l 800-t alet 
fortfaran de kommer ti ll 
användning. 

@Änäsebäcken 
Natu rreservat et Ånäse-

Blomr ika torrängsmarker 
och värdefull ku lt urmilj ö 
med vä lbevarade byggnader 
runt det ursprungliga by
läget. Vacke r utsikt över 
sjön Råva rp och Da lslands 
Ka na l. 
Ramdalen va r förr svår att nå 
landvägen men var mycket 
lättillgä nglig f rån sjön. Här 
brukades många små gårdar 
och det fanns både skola och 
affär. 

bäcken är en bäckravin 
med ängsgra nskog och rik 
lundfl ora. Strövtåg kan göras 
längs gamla stiga r i ravinen. 

BI~sipp~ 

Mot Åmål 

SYMBO LE R: 

Bebygge lse 

~ Fornminne 

® Pausplat s 

••••••• Gångstig 

C!) Information 

Stor revmosu. Oi lsl3nds 1 3nds~;psm OSS3 

Berggrund och flora 
Berggrunden i området bildades 
för 1 100 m iljoner år sedan och 
best år av många olika bergarter 
i en viss lagerföl jd. Berggrunden 
har sedan veckat s och spricko r har 
uppstått. Detta ha r gett tyd liga spår 
i landskapets topografi, med sma la 
no rdsyd liga sjöa r och branter med 
omväxlande nat urtyper. Lättvittrade 
kalkhaltiga skifferbergarter har gett 
upphov ti ll artri ka ängsgranskogar; 
su mpskogar med r ikkärr, lövskogar 
och blom rika torrängar. De hårda 
kvartsitiska berga rterna ger en karg 
vegetation där hällma rkstal lskogen 
är den mest säregna. 

In landsisen har också satt sina spår 
i landskapet. Väste r om Tro llungebyn 
finns spår efter högsta kust linjen i 
form av strand hak och terasser. 

Nära vägen på vänster si da, norr 
om sista boningshuset i Tångebyn, 
finns två j ättegry to r som bildats 
under inlandsisen. 

Vätmarker 
I söd ra delen av området fi nns fle ra 
lövskogska ntade bäckdalgångar där 
markägare med ekonomiskt stöd 
ska pat vå tmarksdammar fö r att 
gynna växt- och djurl ivet . Besök till 
exempel Trollu ngebyns och Kärrs 
våtmarker och Sj ögobäcken med 
Arbols vå tmark. 

ö 

fij rK~tflli g~j 

O~ I ~I"nd> limdlh psb!ornm" 

Skogskni ppro i 

Kaveldun 

o 300 600 900 meter 
I , I" I " I 

Röd linje visa r Vackra Byars Våg, route 2218 
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