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Den tjugosjätte etappen startar i det lilla samhället Krokstrand 
och går vidare, upp över det mäktiga Löveråsfjället. Och det 
går verkligen uppåt, ända till Björnerödpiggens topp, 222 
meter över havet. Bohusläns högsta berg ger en suverän och 
milsvid utsikt. Den som vill se allra längst och bäst vågar sig 
upp i utsiktstornet.
 Bohusleden sträcker sig varken högre eller mer norrut än 
just här. Den vänder och bär ner för berget igen på en stig i 
sydvästlig riktning. Småvägar och stigar tar dig så småningom 
till Högstad, via de spännande fornlämningarna i Jörlov-
Masslebergdalen.

Idefjorden sträcker sig in till Krokstrand 
och har burit otaliga  skeppslaster 
gatsten härifrån. Fjorden har i alla tider 
förenat folk på båda sidor om vattnet. 
Förr var det ofta lättare att färdas över 
vattnet eller isen än att färdas landvä-
gen. Den norska staden Halden, norrut 
längs Idefjorden, och Strömstad, drygt 
två mil västerut, fanns båda inom 
räckhåll. Kontakterna över gränsen var 
– och är förstås fortfarande – många 
och frekventa.

Björnerödpiggen är Bohusläns högsta 
berg, med sina 222 meter över havet. 
Det är Bohusledens såväl högsta som 
nordligaste punkt. ett imponerande 
bronsåldersröse markerar toppen. på 
Björnerödspiggen finns vindskydd, 
grillplats och ett utsiktstorn. Utsikten är 
mer än mäktig och sträcker sig under 
klara dagar miltals in i Norge. 
 Här kan du ansluta till Kuststigen som 
leder upp till Svinesundsbron och in i 
Norge.

Om du gör en liten avstickare från le-
den, vid Massleberg och bort till Jörlov, 
får du se ett stort antal fornlämningar. 
Människor har bott och verkat här i 
området i tusentals år.  
 Vid Massleberg finns en femtusen år 
gammal grav, en så kallad gånggrift, 
från stenåldern. Här finns också en 
mängd hällristningar från bronsåldern 
(1800 f. Kr – 500 f. Kr) Den största 
ristningen innehåller omkring 160 olika 
figurer. Här syns bland annat en man 
som ensam lyfter ett helt skepp. Just 
det motivet förekommer på många 
hällristningar i Bohuslän. troligen visar 
det en händelse ur en dåtida legend. 
 Berghällen nedanför Jörlovs uthus 
visar människor, skepp, hjortar och 
skålgropar. en av figurerna kastar sig 
handlöst i en baklängesvolt. Den är en 
så kallad voltigör, som också är ganska 
vanlig på de bohuslänska hällarna.
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