Helgonleden
genom

Hamrångebygden

Upptrampade stigar
hittar själva
till målet.
Du behöver bara gå dem.
ur Hans-Erik Lindströms
bok Pilgrimsliv

Iggövägen- Bergby, ca 15 km
Strax norr om avfarten mot Iggön, väster om väg 583, börjar vandringen på Kristinastigen. Leden går genom skogsterräng och på mindre grusvägar vid sidan av
väg 583, därefter landsväg fram till Hagalund. Där kan man köpa ekologiska grönsaker. Vägen för oss sedan genom Åbyn och Bergby med Hamrånge kyrka, affärer, restaurang, konditori, bankomat, apotek, hälsocentral och kanotuthyrning.
Här finns möjlighet till övernattning på vandrarhem eller bed and breakfast.
Värt att se: Hamrånge kyrka med medeltida träskulpturer och Hamrånge hembygdsgård.
Västerhaga Islandshästar i Hagsta nära Hamrångefjärden, erbjuder kortare och
längre ridturer i anslutning till leden. Hakkegård i Hagsta serverar mat och erbjuder även catering.

Kontakter:
Bed & Breakfast 0297-10077, 0297-10212
Hakkegård tel.0297-10555
Ica Bergby tel.0297-10105
Hembygdsföreningen tel. 0297-10380, ordf. 0297-10483
Hamrånge församling tel. 0297- 572090
Knutpunkten Bergby Vandrarhem tel. 0297-10106, 076-1382302
Kanotuthyrning Bergby tel.0297-10450
Västerhaga Islandshästar 0297-46020

Bergby- Viksjö, ca 13 km
Leden går vidare genom Bergby, följer mindre
landsväg över E4 nordväst mot Viksjö.
Efter vägen passeras byn Sjökalla och Sjökalla
fäbodar innan de båda sjöarna Viksjön och StorDammsjön. Tillfälle till rast och kanske bad. En
kanotled passerar också här. I byn Viksjö finns
möjlighet till övernattning i vindskydd vid stranden.

Viksjö-Småströmmarna, ca 15 km
Nu väntar mer och mer skogsväg och leden går genom det område mellan Gästrikland och Hälsingland som kallas Ödmården. Om Ödmården berättar bland
andra författaren Per Wikberg i boken Stigman Sote.
Byn Romsen, som är en gammal skogsarbetarby, har endast ett fåtal bofasta
invånare kvar. Här är en örtagård belägen, där man bland annat kan köpa färska,
torkade och inlagda grönsaker, bär och svamp.
Efter Romsen följer en behaglig vandring längs en stig fram till byn Småströmmarna. Där finns ett vackert beläget pilgrimshärbärge med möjlighet till bastu
och bad i ån.
Kontakter:
Päivi Quist, Småströmmarnas Pilgrimshärbärge tel 070-2863683
www.smastrommarna.se
Alexander Smirnov, Romsens Örtagård tel 073-8180889
www.romsensortagard.com

Småströmmarna-Själstuga, ca 15 km
Leden går norrut genom Ödmården och följer
därefter en större väg österut. I byn Älgnäs, nära
leden, finns också bed and breakfast. Vidare norrut
passeras Hamnäsfäbodarna, en fin gammal fäbodvall. Här finns möjlighet att rasta i en del av fäbodstugorna.
Vandringen fortsätter efter en stig fram till väg 83,
där den via en mindre väg runt Själstugsjön når
slutmålet, Staffansstenen i Själstuga. Här berättas
om Staffan, Hälsinglands apostel som enligt sägen
led martyrdöden. Hamrångedelen av Helgonleden
slutar här, men leden fortsätter mot Trondheim.

Kontakter:
Älgnäs B&B Carin Gisslén-Schönning, tel. 0270-422083, 0703-983783
Hamnäs fäbodar Anders Ohlsson 0270-420134
Stall Stråtjära Rum & Frukost tel.0270-420057
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Frågor, hjälp att hitta kontakter:
Pilgrimsgruppen i Hamrånge cina@pilgrimstid.nu; marianneudd63@gmail.com

HAMRÅNGE FÖRSAMLING

Fotografi: Ulrica Källström

Hamrånge hembygdsgård tel. 0297-10380, ordf. 0297-10483
Totrakastalen i Totra ordf. tel. 0297-10726
Arbetarteater och museum i Norrsundet tel. 0297-23000
Saltharsfjärdens fiskeläge i Norrsundet, Sjöboden tel. 0297-22601
Axmarbruk och hytta, kulturreservat tel. 070-244 78 29
Axmarbrygga havskrog tel. 0297-32000
Wij Trädgårdar i Ockelbo tel. 0297-55420

Formgivning: Peter Voxström

Värt att besöka; se även: www.hamrange.nu

