
VANDRA I STEHAG!

Böljande fält varvat med ekdungar och bokskogar 
karaktäriserar Stehagsområdet. Här finns många 
lättvandrade promenadstigar att välja mellan, de allra 
vackraste lokaliserade till Gyaskogen. Börja gärna med att 
ta trappan upp på Gyaberget, där trollgumman Gyatrollet 
enligt gamla sägner huserar. Vill du sedan fortsätta finns 
allt mellan en dryg kilometer och fyra kilometer långa 
slingor att välja mellan. Väljer du den längre kommer du så 
småningom till lökarnas dal där det under våren doftar starkt 
av ramslök. Kanske plockar du med dig lite hem och lagar 
till en soppa eller pesto? Bland växterna märks även de 
många sipporna i nyanser av blått, gult och vitt. Dessutom 
huserar här en mängd olika orkidéarter och en av Sveriges 
mest sällsynta växter – den purpurfärgade humlesugan.

Är du sugen på en gratis konsert är detta också det rätta 
stället att befinna sig på. Under våren hörs nämligen 
bofinkar, taltrastar, gärdssmyg, gransångare och rödhake 
sjunga ikapp bland trädkronorna. Hackspettarna kompar 
med sina trumvirvlar på murkna stammar. Är du ute och 
nattvandrar på vårvintern kan du istället höra kattugglan 
ropa. Den är vanlig i skogar i stora delar av Europa, och 
trivs i näringsrika lövskogar som den här i Gyaskogen.

I och omkring Stehag sägs det finnas mer än 100 
olika fornlämningar – allt från runristningar till 
stenåldersboplatser och gravfält. Ett av dem, ett gravfält 
från järnåldern, hittar du längs den röda och gula slingan, 
en knapp kilometer från spårcentralen vid Skogsvägen. 
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Utgångspunkt: Slutet av Skogsvägen i Stehag.
Längd: 1-4 km (se kartan på sidan 3 för längder och markeringar).
Svårighetsgrad: Alla slingor är lättvandrade och barnvagnsvänliga, med undantag av den gula 
slingan som går på mindre stigar där det ofta är lerigt.
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Tips!
Precis vid skogskanten finns en 
grillpaviljong där du kan grilla korv eller 
något annat gott! Flera olika recept 
på sådant som är gott att laga över 
öppen eld hittar du på hemsidan! 
Där finns även recept på 
ramslökspesto!

Humlesuga - ett universalmedel
I Stehagstrakten växer en av Sveriges mest sällsynta 
växtarter – den fridlysta Humlesugan. Växten kan 
knappast förväxlas med andra vilda arter på grund av 
dess högresta stjälk (de kan bli uppemot en meter höga) 
och distinkt purpurfärgade blommor. Arten finns omnämnd 
redan under medel-tiden, och betraktades nästan som ett 
universalmedel som kunde lindra och bota en rad olika 
sjukdomar. Omslag av de färska bladen användes till 
exempel för att påskynda sårläkning och växten ansågs 
även vara febernedsättande och kunna bota huvudvärk. 
Dess latinska namn är Stachys officinalis (L.) Trevis, där 
officinalis kommer av latinets officina som betyder just 
verkstad eller apotek och syftar på dess användning 
som läkeväxt. Redan år 1755 skrev dock Carl Linné 
att humlesugan används allt mer sällan för medicinska 
ändamål.

Blidka trollen!
Tron på troll var förr vanligt förekommande i södra och 
mellersta Sverige. Några av de mest berättade i detta 
område är sägnerna om trollkärringen Gya och trollgubben 
Thule som huserade i trakterna kring Stehag. Har du riktig 
tur kanske du får se en skymt av dem! Blidka dem gärna 
genom att lägga ut en slant eller något annat av värde 
när du passerar trollens berg Gyaberget! Skulle de ändå 
jaga dig: Rita ett kors på marken! Då kan de inte följa efter 
dig längre. Om du ändå blir tagen: Säg inte ditt namn och 
vägra äta och dricka! Då blir du släppt till slut! Eller så kan 
du läsa en bön eller sjunga en psalm. Guds ord sägs göra 
trollen så kraftlösa att de inte orkar bevaka porten ut! 
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