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Ljustjärn - Kopparberg 10 km

Etapp

4
Etappmål Ljustjärn
Vid etappmål Ljustjärn finns 
vindskydd med ved. 

Rastplatser
Vid Olovsjön finns rastplats vid 
Bergslagsleden. Vindskydd, Eld-
plats. Torrtoalett. 

Etappmål Kopparberg
Kopparberg är centralort i Ljus-
narsbergs kommun. Här har brutits 
koppar- och järnmalm sedan 1600-
talet och fram till 1975. Gruvom-
rådet är en intressant sevärdhet, 
liksom den vackra miljön i centrum 
med tingshus och kyrka. Idag är 
bryggeriet en stor arbetsplats. 



Vandra Postleden
Ett bra start är Hurtigtorpets motions-
anläggning i östra delen av Hällefors. De 
första 17 kilometrarna följer leden Silver-
leden fram till platsen Forshuvudet strax 
söder om Sävsjön. Från Sävsjön går sedan 
Postleden i öst-västlig riktning. Den 
passerar de fem naturreservaten och går 
fram till Olovsjöns rastplats, strax utanför 
Kopparberg där leden går samman med 
Bergslagsleden. 

Från Sävsjön fram till 1,5 km före 
etappmål Sassalampi, går leden längs den 
gamla postvägen mellan Hällefors och Sil-
ken. Här gick forna tiders brevtransporter 
till fots eller till häst, långt före det att 
moderna vägar byggdes. 

I Kopparberg stämplades det unika gula 
tre skilling banco-frimärket år 1857. 
Frimärket var länge världens dyraste och 
mest kända frimärke. Det såldes för 15 
miljoner kronor i slutet av 1990-talet. 
Frimärket är ett feltryck och skulle varit 
grönt. I Kopparberg finns ett litet muse-
um som berättar mer om historien. 

Du kan avsluta i Kopparberg och ta buss 
eller tåg tillbaka. Du kan också fortsätta 
vidare på Bergslagsleden mot Kloten, eller 
gå söderut. 

Sevärt längs leden
Gammal torpruin
Vid Kvarnbäcken, som leden passerar un-
gefär mitt på etappen finns en lämning av 
ett gammalt torp. Rester av husgrunden, 
en källare och en gammal stenbro finns 
fortfarande kvar.

Opera på Skäret 
Sedan starten 2004 har en rad av ope-
rahistoriens mest älskade verk satts upp 
och spelats i det säregna operahuset vid 
sjön Ljusnarens strand – ett före detta vir-
kesmagasin.  Internationella storstjärnor 
har bjudit på operaupplevelser i absolut 
toppklass. 

Tänk på när du vandrar
Dricksvatten finns inte längs leden, men  
bäckarnas och sjöarnas vatten är så rent 
att det kan användas till matlagning eller 
att dricka efter kokning. 

För att underlätta för oss som sköter 
leden, vädjar vi till dig att ta med dina 
sopor när du lämnar rastplatsen. 

Den svenska allemansrätten ger oss unika 
möjligheter, men också en skyldighet 
att vårda naturen och visa respekt för 
markägarna. Du får tälta en natt utan 
tillstånd, men inte nära privat mark. 

Gör  upp  eld  bara  på  de  iordningställda 
eldplatserna. Förvissa  dig  alltid  om  att  
elden  är  släckt innan du går vidare och 
elda aldrig under sommarens  torrperioder  
då  brandfaran är stor.

Utsikt från  
Petter-Nilsberget.

Postleden är en 56 km lång vandringsled som går mellan Hällefors och Kopparberg i norra Örebro 
län. Leden går genom några av de stora naturreservat som avsatts för kommande generationer. Vand-
ringen bjuder på vidsträckta utsikter, stora myrar, gammelskog och med goda möjligheter att söka 
såväl stillhet och äventyr. Leden passerar också ett antal brukslämningar, kolbottnar, torpställen och 
andra minnen från en tid då skogs- och bergsbruk var de viktigaste sysselsättningarna i Bergslagen. 

Fakta om Postleden
Postleden knyter samman Silverleden i 
Hällefors kommun med Bergslagsleden. 
Postleden går genom fem vilda naturre-
servat – Ställbergsmossen, Kaljoxadalen, 
Nittälvsbrännan,  Genstigsbrännan och 
Ljustjärnsskogen. En lämplig vandring 
kan vara 2-3 dagar. 

Service längs leden
Hällefors och Kopparberg har livs-
medelsbutiker och många affärer. Tåg, 
bussförbindelser och taxi finns. 

Bergslagsleden
Med sina 280 km är den en av Sveriges 
längsta vandringsleder. Leden är indelad 
i 17 etapper som är mellan 7 och 23 
km långa. Leden startar i Kloten, vid 
gränsen till Dalarna, och slutar vid 
Stenkällegården, långt nere i västgöta-
delen av Tiveden.

Silverleden
Silverleden är en drygt 65 km lång 
vandringsled som går i rundslinga med 
start och mål vid Hurtigtorpet i Häl-
lefors. Den passerar Silvergruvan, med 
gruvområde där silverbrytning ägt rum 

från 1600-talet fram till 1880, samt ett 
kvartsbrott, ett dagbrott där det bröts 
kvarts i början av 1900-talet. Övriga 
sevärdheter i området är Knuthöjds-
mossens naturreservat känd för sina 
häckande smålommar samt Krokborns-
parken, Sveriges äldsta folkpark. Parken 
började anläggas år 1796.

För mer information
För mer information om Postleden, 
kontakta turistbyråerna i Hällefors, 
turist@hellefors.se, 0591-120 01 eller 
Kopparberg, turism@ljusnarsberg.se, 
0580-805 55.


