
Texter till orienteringstavlan

 1  Utsiktsnipan tavlans plats

Till denna miljö har 
koncentrerats Ramsele 
hembygdsgård med ett 20-tal 
byggnader, Hantverkshuset 
med försäljning av traditionellt
hantverk samt Forskarcentrum 
med forskarsal där släkt och 
hembygdsforskning kan 
utföras.

2  Brunns parken 

Under tidigt 1900-tal anlades 
en park på en nipa i Vikens by, 
till förströelse för ortens   
tjänstemän och skogsfolk. 
Nipan kom att kallas 
Brunnsnipan där man bl.a. 
kunde roa sig och dricka 
vatten.



3  Nylandsbäcken 

Till Nylandsbäcken hade 
bönderna i tre byar 
koncentrerat sina kvarnar, 
stampar och sågar. Nyland, 
Krången och Vikens byar. Inte
mindre än 17 vattenverk fanns
i bäcken. Vissa fundament 
finns ännu kvar. Väg 331 
korsar bäcken.

4 Gamla kyrkan

På Grannäset i Faxälven finns 
Ramsele Gamla kyrka 
bevarad. Den har enligt 
traditionen tillkommit vid 
mitten av 1200-talet. På en 
höjdplatå intill kyrkan finns en
klockstapel uppförd enligt 
förebild i en äldre klockstapel 
belägen i omedelbar 
anslutning till kyrkan.



5 Kyrkstig

I väglöst land fick allmogen via
stigar ta sig fram till 
sockenkyrkan. En stig går från 
gamla kyrkan på Grannäset 
över prästbordet och upp över 
Rågåsen via Lafsjön till Vallen.
På vägen passerar man 
liktallen. På den syns inhuggna 
initialer på lik som burits på 
väg till begravning i Ramsele 
från bl.a. Lungsjön. 

 
6  Västvattentjuven

På andra sidan Västvattnet lär 
enligt traditionen Västvatten 
tjuven och hans band ha haft 
sitt tillhåll under någon tid. Ett
bygdespel framfördes på sin 
tid i Borgvattnet, som 
speglade västvattentjuvens 
illgärningar.

 
7  Liktallen 

Efter vägen till Lövlund och 
Lavsjöviken och fram till 
Lungsjövägen kan man bl.a.  se 
liktallen, kronstugan, en kolugn 
och ett skogsreservat, 
Slammerstan, samt 
Nöttjärnsbodarna. Längst in i 
viken finns rester av ett torp 
med spår av slåtterängar. 



 8 Kvarnselet

Vid Kvarnselet kan man se 
rester från bäckflottningens tid, 
flottardamm, flottarränna och 
rester av ett elkraftverk. Vissa 
tider på sommaren arrangeras 
här festligheter bl.a. under 
Ramsele-Edsele veckan 
anordnas den sk. 
Lungsjödagen.

9  Bryggeriet 

Efter Krångvägen ligger en 
byggnad som inrymde Ramsele 
Ångbryggeri och nederlag. 
Husets arkitekt var den från 
Sollefteå kände arkitekten Niklas 
Wahrberg. Byggnaden uppfördes 
i slutet av 1800-talet och var i 
bruk fram till 1970-talet.

 10  Lappgraven 

Enligt tradition skall en lappkvinna 
vara begravd inne på mon ca 1,5 km 
från väg 345. Graven är endast utmärkt
med några stenar. Efter samma 
avfartsväg finns rester av ett fångstgrop
system. I området skall även Ramsele 
skans ha varit uppförd under 1640 talet.
Den exakta platsen har ej kunnat 
lokaliserats.



11 Nordantjäls såg 

Söder om bron över 
Fjällsjöälven på vänster sida av
väg 331 ligger Nordantjäls såg.
Varje by hade egna kvarnar 
och sågar där så var möjligt. 
Såghuset finns ännu kvar.

 

 

12  Avrättningsplatsen Gråtsvedjan 

Efter väg 331 i byn Söredsta 
låg avrättningsplatsen 
Gråtsvedjan. Sista kända 
avrättningen skedde 1840 då 
drängen Petrus Carlsson, född 
1820, från Lövviken i Tåsjö 
avrättades för brodermord.

 
13 Tegelbruket Ovanmo 

En av de få industrimiljöer som 
finns i Ramsele är tegelbruket i 
Ovanmo som drevs fram till 
1950 – talet av familjen Edmo.



14 Stensättning vid Ovanmo bron 

 När bil- och busstransporter vid 
början av 1900-talet ställde allt 
större krav på bättre vägar och 
broar blev det nödvändigt att 
bygga en bro som band ihop 
vägen söder om Faxälven med 
den norr om älven befintliga 
vägen, nuvarande väg 331. 
Nedfarterna till bron blev branta 
och stensättningar som stöd för 
att förhindra nipras byggdes. 
Denna bro med stensatta 
nedfarter uppgavs vara  
Skandinaviens dyraste 
vägsträcka på sin  tid.

15  Naturreservatet Raskberget 

 Efter väg 345 ca 1 km från 
vägskälet vid 331 på vänster 
sida ligger ett naturreservat 
med urskog sträckande sig från 
vägen ner till ödebyn Bäck. 

 

16 Lokal för Nipsippor i Nässjö 
En växt som finns kvar sedan 
tiden efter istiden är nipsippan, 
en blomma som uppges finnas 
enbart i Ramsele, Gotland samt
Sibirien. Den blommar genast 
efter snösmältningen och kallas
lokalt för tjälablommor. En 
lokal finns i västra delen av byn
Nässjö. Platsen är väl utmärkt.



 17 Nässjö kvarn

Kvarnen var en tullmjölkvarn, 
vilket betyder att den som lät 
mala sin säd vid kvarnen 
betalade i mjöl till kvarnägaren
s.k. tull. I kvarnen fanns även 
en cirkelsåg som sågade till 
avsalu för den lokala 
marknaden. Ramsele första 
elverk var också inrymt i 
kvarnen.

 18 Räbbstuguforsen 

Forsen är känd för sina 
jättegrytor, dvs. urgröpningar i
urberget efter stenar som legat 
i forsen och fåtts att rotera av 
det forsande vattnet. Även här 
finns stensättningar på andra 
sidan om forsen, lämningar 
efter epoken med 
timmerflottning. Ett stycke 
efter älvfåran från 
jättegrytorna, växer en sällsynt
växt nämligen klådris.

 
19  Storfinnforsens kraftverk 

1954 stod Storfinnforsens 
kraftverk färdigt för invigning.
Det uppges att 
kraftverksdammen var 
Europas största jorddamm. 
Byn är ett bra exempel på 
1950-talets 
anläggarsamhällen.



20 Brattforsen 

I Vängelälven vid Brattfors 
kan ett av de sista fritt 
strömmande vattenfallen 
ses. Nere vid forsen finns en
skvaltkvarn. Strax innan 
man kommer till bron över 
älven och till höger finns 
pilar som visar till ett 
område med hällmålningar.

 

21 Bofors hällmålningar 

Ned mot Vängelälven vid 
Bofors finns ett 
klipputsprång med 
hällmålningar från 
stenåldern. Hällmålningar är
ca 2000 år äldre än 
hällristningar, dvs. ca 
6000 - 8000 år gamla.



22 Sörånäset stenålders boplats 

Efter vägen mot Vängel vid 
Sörånäset har identifierats en 
omfattande stenåldersbosättning.
Arkeologer har utgrävt den del 
som fortfarande ligger ovanför 
dämningsområdet.
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23 Stenviksstrand Bastuloken 

Bastuloken är en 
stenåldersboplats där det har
påträffats sådana mängder 
av bl.a. älgben, att platsen 
måste ha haft en central 
betydelse.



24 Meåfors kyrkstig 

På västra sidan Fjällsjöälven 
vid Meåfors gick en kyrkstig 
använd av byarna på östra sidan
älven. Stigen går upp över 
Krångberget sedan ned mot 
Hagavägen och byn Krången 
sedan ned mot Hagavägen och 
byn Krången.

 
25 Skogsnäs  

I byn Strömnäs nedsatte sig på 
1970 talet det s.k.  
Skogsnäskollektivet.  Här kan 
ses hus med en säregen 
arkitektur. Kollektivet speglade
den grönavågs ideologi som 
växte fram inom hippierörelsen
under 1960-talet.

26 Imnäs kvarn       
           

I Imnäs kan man se exempel på en 
välbevarad skvaltkvarn där 
byborna malde sitt korn när vatten  
tillgången var tillräcklig.                 



27  Lafsåns damm 

Efter väg 346 mot vallen passerar 
man  Lafsån från vägen syns åns 
lopp utför Kvarnberget. Vackra 
stensättningar syns samt högre upp 
mot Lafsjön syns en bevarad damm.

 

28  Sandviken kyrkstig

Inne i Sandviken börjar traktens 
kyrkstig. Stigen passerade Lafsjöedet 
där man var tvungen att ha båt för att 
ta sig över. Stigen går slutligen över 
Rågåsen för att sluta vid gamla 
kyrkan. Korstallen kan beses efter 
stigen.

 
29 Finnfors strövområde 

Från Vallen kan man ta stigen 
till Finnfors. Det är ett område 
där nybyggen och torp var upp- 
tagna. Namnet leder tankarna 
till den finnbebyggelse som 
tillkom under 1600 talet. Kvar 
finns endast byggnader från ett 
1800-tals nybygge, men grunder
och andra lämningar från andra 
byggen syns i naturen.



30 Rensjön vattensåg

I Rensjö by finns en 
restaurerad vattensåg. En 
vattensåg fanns nästan i varje 
by om lämpligt vattendrag var 
att tillgå. Sågarna var anlagda 
som regel under andra halvan 
av 1700-talet. Man sågade till 
husbehov och ibland till 
avsalu.

31 Kilsta skvaltkvarn 

Denna kvarn är ett exempel 
på en kvarn som i likhet 
med andra är avsedd att 
mala hemmanets mjöl till 
husbehov.

32 Skogsreservatet vid Flybränna, Stockberget

Sedan man passerat 
Storfinnforsens samhälle vid 
väg 345 efter ca 2 km når man
ett reservat som anlagts under 
de senare åren. Det är det 
största reservatet inom 
Ramsele socken.



33 Skogsreservatet Slammerstan 

Slammerstan är ett exempel på 
ett skogsreservat med gammal 
brandskadad skog.

 
34 Nöttjärnsbodarna 

Dessa hus är ett exempel på 
en kvarvarande fäbod avsedd 
för ett hemman. Med bostuga, 
mjölkbod och 
sommarladugård.

35  Hällmålning vid Nässjö 

Vid vägen ned till badplatsen i 
Nässjö kan man se en 
hällmålning samt fångstgropar 
vid ett bergsstup.



36  Nordantjäls fäbodar

Fäbodarna som delvis är 
välbevarade ligger på södra 
sidan av Fjällsjöälven.

37  Flybodarna

Byn Flyn har sina fäbodar på 
Skamflyberget. 3 bodar kan 
ännu beses. En av bodarna har 
rasat.

38  Mattisbodarna

Dessa bodar hör till byn 
Vallåsen och är de bäst 
bevarade. Infart från vägen 
Ramsele – Hammerdal. 2 km 
efter man passerat byn Vallen. 



 39  Kolugnarna vid Vallen

Ugnarna är av en ovanlig typ. De 
är tillverkade helt av stål. En 
påminnelse om den omfattande 
kolning som skedde under andra 
världskriget. Infart från Vallens 
by.

40  Kvarnbränna

I Kvarnbränna låg ursprungligen ett 
nybygge mitt i skogen. Platsen blev 
med tiden centralt belägen med 
tanke på att där förlades traktens 
skola.


