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Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt 
till. Den femtonde etappen av Nordsjöleden/Bohusleden går i 
ett område med en blodig historia av krig och oroligheter.
 Sjön Övre trästickeln med omgivningar var (trots freden i 
Roskilde 1658) gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och 
Norge ända in i 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var 
tyttebärskriget, så sent som 1788–89.
 I dag är det mest bara naturen som är dramatisk i 
området. Den är bitvis ganska krävande och kuperad, 
men mycket vacker.

Här låg gränsen mellan Sverige och 
Norge fram till 1658. Nu är detta i stäl-
let gränsen mellan landskapen Bohuslän 
och Dalsland. Det är också gräns mellan 
Uddevalla och Munkedals kommuner.

Sjön Övre trästickeln.

Vid Viksjöns strand ligger en närmast 
pastoral idyll som också är naturreser-
vat. Här finns ett gravfält från järnål-
dern (500 f.Kr–1300 e.Kr.) och en privat 
begravningsplats från 1800-talet. en 
avstickare härifrån, cirka 500 meter sö-
der om Nordsjöleden/Bohusleden, visar 
resterna av Vågsäter gamla herrgård. 
Husgrunden och allén finns kvar. 

Här korsar leden den gamla nations-
gränsen mellan Sverige och Norge före 
1658. tillika sockengräns mellan Foss i 
Bohuslän och Valboryr i Dalsland. Båda i 
Munkedals kommun.

Fältspat användes förr till porslinstill-
verkning. Här ligger en gammal fält-
spatgruva där man än i dag kan se det 
så kallade kråkguldet glimma.

Övernattningsstugan Modalen har två 
avdelningar: en mindre som alltid är  
öppen och en större som kan hyras.  
Se www.frilufts.se/munkedal 
 Här delar sig leden och går på ömse 
sidor om Munkedalsälven.

Fingals grotta består av två samman-
bundna jättegrytor. 
 en jättegryta är ett hålrum i berget, 
som bildats genom att strömmande 
vatten fått en sten att rulla runt i en 
fördjupning under lång tid. Många 
jättegrytor skapades under istiderna 
genom att stora stenar »borrades« ner i 
berget när glaciären rörde sig.

Vid Kaserna låg författaren pontus 
Wikners barndomshem. Det är nu en 
hembygdsgård.  
 Om du vill hyra kanot, kontakta 
Friluftsfrämjandet på 0524-122 22 eller 
besök deras webbplats www.frilufts.
se/munkedal
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Metsjö – Kaserna 15

Rune andersson
Munkedals kommun
0524-182 33
rune.andersson@munkedal.se
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