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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 
t 

@ Ranneberget 

@Arbol 

CD Ärbolfjället 
Branta bergssluttningar med 
ri k fl ora och fauna vid sjön 
Näsölen. Det är dock svårt 
att t a sig dit. 

Detta hus, Stenbacken, va r 
tidigare gästgiveri. En av 
gästerna lär ha varit Karl XIV 
Johan under ett fälttåg mot 
Norge. Under huset finns 
rester aven källare från 
omkring 1510. Ladugården är 
byggd kring sekelskiftet 1800. 

I Rannebergets naturreservat 
finns Dalslands största grotta, 
kal lad "H e-grottan" eller 
"Jättestöva", ca 10 meter djup. 
Området består av lättvittrade, 
näringsrika bergarter och har 
ett ri kt växt- och dju rl iv. Det är 
mycket kuperat och utsikten 
är fantastisk på fiera stä llen. 
Parkeri ng finns vid Köttsj öns 
södra ände. 

När vägen byggdes 
Fram till början av 1900-ta let 
fanns farbar väg förb i Ärbol 
fram ti ll Hallersbyn. Norr 
om Hallersbyn fick man ta 
sig fram på vindlande stigar 
mellan to rp och gårda r. 
Körvägen fram till Ränsliden 
blev färd ig år 1917 och resten 
av vägen till Mustadfors blev 
inte klar förrän 1936. 

Köllsjön 

Kulturmiljö av riksintresse 
Byarna och od lingsland-
skapet mellan Tegen och 
Hallersbyn är av riksintresse för 
kulturminnesvården. Många 
av byggnaderna är fina 
exempel på den dalsländska 
bebyggelsen från mitten av 
1800-ta let och är samlade i 
gamla bybildningar. 
Mellan åren 1856-1916 fanns 
en brunns- och badanstalt i 
Tegen med hälsobringande 
järnhaltigt vatten. 

Dalslandsstugai Ränsliden 

Parstuga i Tångebyn 
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Vykort f rån Tegen omkring förra sekelskiftet 

Byggnadstyper 
I början av 1800-talet, när 
allmogen började få det 
bättre ställt, började man 
bygga enkelst ugor med två 
våninga r. Byggnadstypen 
förekom på fiera håll men 
blev särskilt van lig i Dalsland. 
Den kom därför att kallas 
dalslandstuga. Man byggde 
även ihop två enkelst ugor till 
en s.k. parstuga. I Tångebyn 
finns en timrad parstuga där 
den äldsta delen byggdes 
redan 1760. Karakteristiskt 
för trakten är skiffertaken 
som fortfarande finns kvar på 
många hus. Skifferb rytn ing 
var förr en betydande industri 
i området. 

Slussen vid Buterud 

Buterud 
Buterud ligger mellan sjöarna 
Äklång och Råvarp. Här kan man 
göra va ndringar på båda sidor 
om Da lslands kanal, bestiga 
Buterudsklacken med vacker 
utsi kt samt besöka Buteruds 
naturreservat öster om Buterud. 

@ Flathults gård är en av @Lunnebomossen 
två gårdar j Da lsland l unnebomassen är en 
som har fasaden helt opåverkad naturmiljö med 
täckt med skiffer. Den stor vildmarkskänsla och har 
andra är Ekholmens gård ett rikt växt- och djurliv. 
vid Gunnarsnäs kyrka, 
Dals Rostock. Vägen 
fortsätter sedan mot 
Dalskog förbi den fina 
byn Norra Båsane. 

® Vid Norra Båsane finns 
ett naturreservat med 
över 300 arter mossor. 

@ Lundebo blockfält 
Vägen mot Bäckefors 
passerar ett säreget 
område med stora block 
som tros ha bildats i 
plötsliga framskjutningar 
av den sti llastående 
inlandsisen. 
Blockfä ltet och mossen 
ligger utanför kartan. 
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® Kvarnstenar på Lianefjället 
I två hundra år, från början 
av 1700-talet ti ll början av 
1900-talet, höggs kvarnstenar 
här på Lianefjället. Går man 
några hundra meter, rakt in i 
skogen mot kraftledningen, 
kan man på många ställen 
hitta påbörjade och ska,dad'li •• 
kvarnstensämnen. 
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Källhults affär pä 19S0-ta!et 

Kälihult 

Elever vid Källhu!tsskola 1896 ® 'd b d • d fi 
6 VI yg egar en nns en 

st en med skålgropar. Den 
har fiyttats hi t från sitt @ Här fanns lanthandel med 

post mellan åren 1921 och 
1968. 
Strax söder om den gamla 
affä ren fi nns en källa som 
aldrig f ryser eller sinar. Det 
är den som har gett namn åt 
byn. " Hult" betyder lövskog. 

® I Källhu lt fi nns även en ursprungliga läge. 
välbeva rad skolmiljö från 
1860-talet med småskola (]) En skogsväg ti ll höger om 
och fo lkskola. Lärarbostaden bygdegården leder ti ll ett 
från 1930-talet är senare område kallat "fiyra", vilket 
renoverad. Husen är nu innebär skoglös grusmark 
privatbostäder. som tidvis är översvämmad. 


