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Så bär det mot vägs ände. Det är dags för den sista av 
Bohusledens etapper, de avslutande 15 kilometrarna av 
sammanlagt 37 vindlande mil genom Bohuslän. 
 Här väntar dig skön skogsterräng, ett stycke landsväg, 
och sedan slingrande stigar och småvägar på vandringen 
vidare mot Strömstad. Leden passerar åtskilliga 
fornlämningar och du får gå några steg i karolinernas spår.
 Är förresten vattenglaset halvtomt eller halvfullt? Färdas 
du från norr till söder är det faktiskt i Strömstad som 
Bohusleden startar!

Strax före Bovall ligger en bronsålders-
grav ett stycke upp i skogen.

Strax norr om leden ligger Bloms-
holms säteri, nu en kulturmiljö, som 
fick sitt namn efter en tysk adelsman, 
anders Blume, som grundade säteriet 
på 1600-talet. Här finns en av landets 
största skeppssättningar, drygt 40 meter 
lång och bestående av 49 resta stenar, 
troligen från yngre järnåldern. I den 
gamla statarlängan på gården ligger ett 
sommaröppet kafé. 
 I närheten finns också ett område 
med fornåkrar och ett gravfält från 
yngre järnåldern. Den mest framträdan-
de graven är den stora domarringen, 
med det väldiga mittblocket omgivet av 
tio mindre stenar.

Öster om e6 ligger Grönehög, ett 
gravfält från järnåldern. Det består av 
sju högar, varav en är Bohusläns största 
gravhög, med runt 45 meters diameter.  
 Här korsas Bohusleden av Galärleden, 
en historisk transportled. 1718 drog 
svenska karoliner från armén och flot-
tan tolv stora galärfartyg från Strömstad 
till Idefjorden. Det skedde under Karl 
XII:s belägring av Fredrikstens fästning 
i Halden. Skeppen drogs över land och 
myrar, när de inte kunde färdas på vat-
ten, för att anfalla Norge från oväntat 
håll. Leden är idag en kombinerad 
vandrings- och kanotled. 

Här passeras ett gravfält, med ett runt 
röse och tre långrösen.

Strömstad, en charmig och utpräglad 
kust- och handelsstad. Härifrån går 
båtar för vidare utflykter, till både 
Kosteröarna och Norge. Flera av öarna i 
skärgården är naturreservat och har väl 
utmärkta vandringsleder.
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