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Nu kan ordet lättvandrad användas för första gången sedan 
Bohusledens inledande etapp nere i söder, vid gränsen till 
Halland. Vid det geologiska naturreservatet Harska startar 
Nordsjöleden/Bohusledens sjuttonde etapp.
 Hör du till flerdagsvandrarna kanske du rentav tillbringat 
den gångna natten i vindskyddet vid den idylliska 
Harskabukten och upptäckt den fina källan i sluttningen ner 
mot Kärnsjön.
 Leden passerar inte bara flera stensättningar och gravfält 
utan också idylliskt belägna och högst levande gårdar.

Harska är en mäktig grusås som bildades 
när inlandsisen drog sig tillbaka. platsen 
är ett geologiskt reservat. 

Gör gärna en kort avstickare åt öster 
i höjd med Heevattnet. Här ligger en 
utsiktspunkt som bjuder på en vid och 
vacker vy över Kärnsjön. 

Svarteborgs kyrka tronar uppe på top-
pen av den mäktiga israndsavlagringen. 
Kyrkan har rötterna i 1100-talet, men fick 
sitt nuvarande utseende under 1700-
talet.
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Harska – Svarteborg 17
lätt

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

En känd sägen om platsen är 

den om mötet mellan Kung Rane 

och Drottning Hud. Drottningen, 

som var imponerad av kungens 

mod, hade lovat honom sin hand. 

Men när hon anlände till Kung 

Rane, på höjden där Svarteborgs 

kyrka nu ligger, hade han ändrat 

sig. Hon brände i vredesmod ner 

kungens borg och sa: »Hittills 

har den kallats Raneborg men 

hädanefter skall det heta Svarte-

borg«. 

Kungen hämnades genom att 

först mörda drottningen och där-

efter hela hennes flyende brud-

följe, som han hann i kapp på 

platsen som nu heter Stenehed. 

Sägnen säger att stenraden där 

restes till minne av de mördade.

 Kung Rane är en mytologisk 

person, men tros ha varit en 

lokal vikingahövding eller stor-

man.

Hur Svarteborg fick sitt namn
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