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terrängen stiger och leden går längs 
höjden mellan sjöarna Husebotjärn och 
Sandvatten. Här är utsikten fantastisk 
och ögat når ända bort till havet i 
väster.  

Vid den fina badsjön Sandvatten finns 
ett vindskydd med grillplats. ta gärna 
ett dopp här, om vattentemperaturen 
tillåter.

Snart vandrar du genom ett höjdavsnitt 
med utsikt över Idefjorden, innan det 
bär brant nedåt mot fjorden. Här anslu-
ter en annan vandringsled från norsk 
sida. Den har kallats Gränsleden, men 
ingår nu också i Kuststigen. 

Krokstrand är ett gammalt stenhug-
garsamhälle som minner om den typiskt 
bohuslänska industriepoken, som 
sträckte sig från 1800-talets senare del 

fram till 1970-talet. Här finns bland 
annat Sveriges första Folket Hus, som 
byggdes redan 1902. 
 Under stenhuggarepoken, från slutet 
av 1800-talet till början av 1900-talet 
var Krokstrand en viktig ort. Härifrån 
skeppades gatsten till stora delar av 
världen, bland annat argentina. 
 Den argentinska tangon sägs ha 
kommit till Sverige med sjömännen på 
de argentinska fartyg som lastade sten 
här. Med anledning av det hålls den 
populära Krokstrandsfestivalen, med 
musik och dans och tangokurser, varje 
år i slutet av juli. Den som inte dansar 
tango (eller alls) kan i stället ta en bit 
mat på sommarrestaurangen »Stenhog-
garn«.  
 Den stora stenbrottskajen i hamnen 
och dramatiska dagbrott i naturen vitt-
nar om den gamla stenhuggartiden.

Du startar vandringen genom skön skogsterräng på en 
gammal tullväg. Här patrullerade tullmännen förr i tiden, 
för att bevaka den norska gränsen en kilometer österut. 
Bevakningen startade efter unionsupplösningen 1905 och 
upphörde efter andra världskriget.
 Leden går i kuperad natur, som erbjuder friska skogsdofter 
och svindlande vackra utsikter över både stora och mindre 
vatten. Den viker tvärt av från fjordstranden när du vandrar 
på landsvägen, den sista biten till Krokstrand. 
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Håvedalen – Krokstrand 25
medelsvår
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