BENSÅSLEDEN
Välkommen att vandra hela eller delar av Bensåsleden!
Leden är totalt ca 19 km och går i en rundslinga från Garpenberg till byn Bensåsen
och den intilliggande Bensåsgruvan, med gruvorten Erkers-fars ort (även kallad
Morfars ort). På tillbakavägen följer leden en gammal kyrkstig.
Markering, skyltning & underlag
Leden är markerad med orange färg på träd
och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar
vägen och informationsskyltar. Leden går
mestadels på stig, men även en del grusväg
och inne i byn Garpenberg på asfalt.
Rastplatser
Rastplatser finns exempelvis vid FinnhytteDammsjön, Stora Jälken, Bensåsen, Erkersfars ort, Högtjärn och Stora Gransjön. Vid
flera av dessa finns även grillplats och vindskydd.
Parkeringar
Parkeringar finns exempelvis i Garpenberg
vid Gammelgården eller kyrkan, i Bensåsen,
Konnsjön eller vid Krokbäcksvägen.
Karta
Förutom kartan här intill finns kartan digitalt
via appen och webbsidan Naturkartan. Du
kan även ladda ner kartan från vår hemsida,
se adress under rubriken Förvaltare.
Konnsjöleden
Som förlängning och en etapp 2 rustar
föreningen en 4 km lång led som vi kallar
Konnsjöleden, se blå linje på kartan.
Sponsorer & bidragsgivare
Hedemora kommunbygderåd, Sveaskog,
Boliden, Hummelbo Skogsenergi AB, Lukas
Mosmann-Steinbach, Bengt Ruth. Konnsjö-

leden sponsras av Södra Dalarnas Sparbank
och Avesta Naturvårdsstiftelse.
Förvaltare
Garpenbergs hembygdsförening.
Hemsida med kontaktuppgifter:
hembygd.se/garpenbergs-hembygdsf-rening.
Sevärdheter
Leden passerar ett flertal lämningar efter
skogs- och bergsbruket, som milplatser och
gruvor. Den går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, som utgör en del av
Södra Dalarnas finnbygd, med många torplämningar och spår efter tidigare brukad
mark.

___________________________
1. Milplatsen
Här anlägger hembygdsföreningen varje år en kolmila. Fin kolarkoja som går att övernatta i och grillplats.
2. Smältarmossgruvan
Från början kallad Strångelsbogruvan. Var i drift till
1977. Numera finns bara gruvkontoret kvar. Leden
går genom det gamla gruvområdet och följer även en
tidigare järnvägsbank, ett stickspår till GruvgårdenFors järnväg.
3. Kolbotten och kolarkoja
Tydliga lämningar efter skogsbruket i form av en
kolbotten och ett spismursröse efter en kolarkoja.
4. Jelktägtsgruvan
Mindre gruvområde med gruvhål och högar av
malm, som ligger alldeles intill leden.

BENSÅSLEDEN är utritad med orange linje. KONNSJÖLEDEN med blå linje. Parkeringar blå prick
Rastplatser grön prick
Sevärdheter röd prick

5. Bensåsen
I Bensåsen bosatte sig på 1600-talet finska invandrare. Vid 1800-talets mitt bodde ca 100 personer i
byn. När gruvdriften minskade och till sist lades ner
helt på 1930-talet minskade befolkningen kraftigt.
Idag finns en handfull gårdar kvar. Leden passerar
här många gamla torplämningar och genom äldre
hagar, som åter hålls öppna av betande djur.
6. Bensåsgruvan & Erkers-fars ort
Ett större gruvområde med ett tiotal gruvhål. I drift
fram till 1930-talet. Här hittar du det spännande
besöksmålet Erkers-fars ort, en gruvort som går ca
80 meter in i berget. Med bra skor och ficklampa går
det att ta sig ända in. Kanske stöter du på fladdermöss!
7. Högtjärn
Precis som Bensåsen befolkades Högtjärn av finska
invandrare på 1600-talet. I början av 1900-talet
bodde ett tiotal personer här. Idag finns bara en av
gårdarna kvar.
8. Gransjögruvorna
Ett större gruvområde med flera gruvhål på båda
sidor om leden.

9. Rönningen
Platsen har bebotts åtminstone sedan 1600-talet.
Många stenmurar och rösen påminner här om äldre
tiders bruk av marken. I närheten ligger den 140
meter långa och 3,5 meter breda Brännvinsmuren.
Här finns även Dalarnas största ask.
10. Kalkbrottet
I Kalkbrottet har det brutits kalk åtminstone sedan
1700-talet, möjligen ännu tidigare. Det har skapat en
dramatisk miljö, med höga klippväggar och mäktiga
stenblock. Den ståtliga kalkugnen är bevarad.
11. Finnhyttan
Finnhyttan är det ursprungliga namnet på kyrkbyn i
Garpenberg, där leden börjar och slutar. Här går du
genom den äldre delen av byn och passerar byggnader som Fridhem, Rosenkulle, prästgården, klockarbostaden, gästgiveriet med skjutsstation och inte
minst kyrkan från 1786. Om du tittar noga kan du se
en öppning i berget rakt under kyrkan när du går
förbi på vägen. Det är gruvorten Carls Stoll som går
ca 50 meter rakt in i berget!

