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Sundsbron
Där Östersjön och Ellenösjön möts ligger Sundsbroområdet. Här finns 
ett av Sveriges rikaste fiskevatten, och vill du uppleva naturen på nära 
håll kan vi rekommendera  en kanottur eller en promenad längs sjöns 
stränder. 

SundsbronSundsbronSundsbron
Bada - Fiska - Vandra - Paddla

Kinks badplats är barnens självklara favorit, med 
sandstrand och badbrygga på grunt vatten. Ett stenkast 
från badet - eller en hårt slagen drive om du så vill - ligger 
Färgelandas golfklubb. I klubbhuset finns också en 
restaurang där du kan äta en god lunch eller middag. 

Ellenösjöns gösfiske är vida känt och sjön tillhör en av landets fiskrikaste sjöar, men för att få fiska 
här krävs fiskekort. För inköpsställen, vänd dig till Meborgarkontoret. De kan också hjälpa till med 
kartor över området, och även förmedla kontakt med kanotuthyrare. 

Efter maten kan du pro-
menera till fågeltornet vid 
Ellenösjöns strand och 
spana efter den sällsynta 
Fiskljusen, som häckar i 
området. 
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Ödeborgs Fornsal

Utfl yktsmål
Upplev - Utforska - Lär

Färgelanda kommun är en kulturbygd med rik och 
spännande historia. Ödeborgs Fornsal har över 6000 
föremål i sina samlingar, som berättar en spännande historia 
om livet förr. I närheten ligger också Brötegårdens 
gårdsmuseum med många välbevarade föremål. 
Vinnsäters hembygdsgård i Järbo är en 1800-talsgård 
med ett spännande skolmuseum där besökarna får en 
ögonblicksbild av en vanlig skoldag anno 1920. Råggärds 
hembygdsgård utgör en viktig del i Råggärds rika 
kulturhistoria, med bland annat fornlämningar och kyrkby. 
I anslutning till gården finns en liten minigolfbana och en 
boulebana. Under sommaren håller Caféet och kiosken öppet. 
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Gravfältet på Ättehögskullen är från järnåldern och består av ca. 20 fornlämningar: Tio högar, sex 
runda stensättningar, tre resta hällar och en domarring. Den mesta kända stenen, som ofta syns 
på vykort etc. från Färgelanda är Håvestenen. Denna kan ses från väg 172, om man kör norrut.

en Historia

En skatt som är i allra högsta grad verklig, är silverskatten från Stora Ryk mellan Färgelanda och 
Ödeborg. Den innehåller några fantastiska smycken från vikingatiden. Fyndet gjordes i novem-
ber 1936 och i skatten finns både halsband, spännen och ringar. Idag förvaras silverskatten från 
Stora Ryk på Historiska museet i Stockholm. 

Under nyåret 1645 ledde den norske fältöversten Bilde sin trupp in i Valbo. Efter att ha plundrat 
och bränt ner gårdarna forsatte hären mot Vänersborg, lastad med bytet från plundringarna. 
Befolkningen, som sökt sig till fjälls för att rädda sina liv, sitt boskap och sin egendom, lade sig 
under ledning av prosten Rolander i bakhåll för norrmännen. I en smal ravin på Stigsfjället 
slog uppbådet till. Träd fälldes över vägen, och den norska truppen jagades ut på en frusen 
skogstjärn. Valbokarlarna hade försåtligt nog sågat sönder isen, så de norska 

soldaterna gick en säker död till mötes och män, hästar och vagnar - och 
med dem hela krigsbytet - sjönk till botten i det iskalla vattnet. Åren efter 

denna händelse ansågs Färgelandaböanderna vara de mest 
välbärgade inom häradet. Möjligen på grund av det byte de 
lyckades bärga från tjärnen den där kalla vinterdagen. Än idag 
kan man se minnensstenen som restes till Bildes minne, 
och vem vet, kanske finns det fortfarande skatter kvar i 
sjön!  
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