
På land och vatten i Bohuslän 
2017



Under 2017 besökte vi Bohuslän vid två 
tillfällen, först i form av en tredagars-

kryssning i början av augusti och sedan 
som en del av en lite längre biltur mot 

slutet av  september.

Ramsvik



I Marstrand höjer sig Carlstens fästning över resten av samhället.



Lars Larsson Molin föddes 
1785 och blev ryktbar 

som tjuv och bedragare, 
ofta iklädd kvinnokläder. 
Från 1813 satt han som 

livstidsfånge på Carlstens 
fästning, och fullgjorde en 

del av straffet som kock i 
detta kök.

”Lasse-Maja” rymde 1823 
men åkte snart fast igen. 
Han benådades 1838 av 

Carl XIV Johan.



Fiskebäckskil ligger på Skaftö vid Gullmarens mynning. Det grundades under 1500-talets rika sillperiod, 
och blev ett förnämt skepparsamhälle och senare en populär bad- och kurort. 



xxxxxxxxx





Med Lysekil som bakgrund är M/S Nya Skärgården på väg att hämta upp resenärer i Fiskebäckskil.



Frisk vind och höga 
vågor kräver noggrann 

ruttplanering.



Ofrivillig duschning.



Sillsalteri och trankokeri var en gång viktiga näringar i Lysekil. Idag förknippas 
väl staden vid Gullmarsfjorden mest med turism och oljeraffinering.



Väster om bebyggelsen i Lysekil ligger Stångehuvuds naturreservat.



Det före detta fyrhuset är ett omtyckt utflyktsmål.
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En 400 meter lång bro förbinder fiskeläget Smögen med fastlandet.



Sjöbodarna sätter sin prägel på Smögen, liksom allt gott som hämtas från havet.
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En och annan känd 

person kan också dyka 
upp, som t.ex. Jan Rippe.



På klipporna norr om Smögen kan man vid tjänlig väderlek äta middag på medhavda skaldjur med tillbehör.



Ramsvikslandet separerades från fastlandet på 1930-talet, då Sotenkanalen anlades 
för att skapa en skyddad led innanför den mycket olycksdrabbade Sotenfjorden. 
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Några hundra meter från svängbron till Ramsvikslandet ligger Mor Lenas stuga, uppförd på 1700-talet. 
Carolena ”Mor Lena” Andreasdotter (död 1896) var en av flera färgstarka personer som bott här.



Öster om Hunnebostrand 
ligger Nordens Ark. Där 

arbetar man för att ge 
utrotningshotade djur en 

framtid, som denna mindre 
panda. Men här finns också 

persisk leopard, pallaskatt 
och amurleopard.
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I Ramsvik finns fina vandringsleder i det omväxlande landskapet. Den svarta leden bjuder 
på såväl pausmöjlighet vid Grosshamn som branta klippväggar att ta sig uppför.
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Fjällbacka är ytterligare ett populärt turistmål, präglat av Vetteberget 
och på senare år vidare känt genom Camilla Läckbergs deckarromaner.



Vid Vitlycke i Tanum finns en stor mängd hällristningar som tillkom för ca 2 500–3 000 år sedan. 
För tydlighets skull har de blivit imålade betydligt senare.
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Till sjöss igen. Kapten 
Tommy och styrman 

Dan tar oss vidare mot 
Kosteröarna.
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Kummel är beteckningen på sjömärke som inte är en fyr, som till exempel detta stenröse.



Detta är emellertid uppenbarligen en fyr.



Här möter vi räktrålaren SD 262 Carona från Resö.
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Södra Koster.



I starkt solsken och kraftig vind i Smögen assisterar vi besättningen genom 
att hindra skaldjurslådans lock att blåsa bort. Foto: Lennart Nilsson. 
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