


Sydost om Insjön, drygt 1,5 mil från Leksand finns spännande lämningar från gruvdrift i Åhls socken. 
Sedan mer än 500 år och fram till 1860-talet har bergsbruk bedrivits här. Både Gruvvandringen, ca 5 km, 
och Järnfyran, ca 4 km, följer lättvandrade stigar men det är kuperat och förekommer fuktiga stråk. 

Gruvvandringen och Järnfyran
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Märkning och svårighetsgrad
Leden är märkt med orange färg och träskyltar pekar 
ut vägen.  Svårighetsgrad: blå
Ett nationellt standardiseringsarbete för märkning,
skyltning och klassificering pågår. I Leksand vill vi prova 
att ange svårighet (liknande i alpina sammanhang). 
Grön = Mycket lätt,  Blå = Lätt, Röd =Medelsvår, 
Svart = Svår
Tycker du något om detta? kundtjanst@leksand.se

Fler vandringstips: www.leksand.se/vandringsleder

Hitta hit:  Gruvvandring: Åk från Insjön mot Rexbo. I Ne-
dre Helgnäs ta vänster mot Rönnäs, efter ca 2 km, sväng 
höger mot Solberga. Parkering vid stora kraftledningen 
på höger sida.  Järnfyran: Åk från Insjön mot Rexbo. Vid 
badplatsen i Helgbo ta vänster mot Djuptjärnbo, efter en 
km ta skogsbilväg rakt norrut (kan vara bommad under 
tjällossning). 

GRUVVANDRINGEN
Utgår från Fiskdammarna vid Solberga. Det första 
man ser är fundamentet till det stora vattendrivna 
konsthjulet -”Kônsta”- som drev en stånggång till 
gruvorna någon km längre bort. Fundamenten till 
stånggången syns. Leden går vidare till Blackbergets 
gruvfält, där järnmalm bröts. Sedan kommer man 
till Insjöns koppargruva med stora gruvhål. Där 
fanns också ett konsthjul, som drevs med vatten 
från Kônsta. Man följer den kanal som byggdes för 
att leda vattnet dit. I juli månad ordnar Åhls hem-
bygdsförening  guidade vandringar onsdagar kl 18. 
www.hembygd.se/ahl

JÄRNFYRAN
Den börjar två kilometer norr om Helgbobadet och 
går förbi fyra olika järngruveområden. Man kom-
mer till de 40 Svedjegruvorna. I Båtgruvan bröts 
malmen på väggar och tak från en flotte. Där finns 
också lämningar efter flera byggnader.
Lite längre fram ligger Stålgruvorna. Från den 
gruvan fanns det en linbana samt spelverk och 
rälsbanor. På Sommarberget finns Svanmyre- och 
Predikstolsgruvan. I Stora Sommarbergets övriga 
13 gruvor har man brutit järn som innehöll Vanadin 
och var av mycket bra kvalitet. 

          The mines of Åhl parish
In Åhl parish there are several interesting hiking trails that show the remains of old mines in the area. 
Mining has been conducted in this area for 500 years leading up the the 1860s. Both Gruvvandringen 
(approx. 5 km) and Järnfyran (approx. 4 km) follow relatively well prepared trails though they are hilly 
and sometimes damp.    


