Anteckningar från FSVs Veteranklubbs busstur ”Siljan runt”
den 14 juni 2014.
Avresa från Falun kl 09 i strålande solsken på morgonen. Vår guide Agnetha Björkman
presenterade sig och berättade om dagens utflykt.
Vi fick information om Falun, tidigare militärstad, nu som utbildningscentrum för hälsa och om
olika idrottsanläggningar. Falun med 15000 invånare förbereder nu kommande VM-tävlingar på
skidor. Historiskt är Falun mest känt för koppargruvan som också var Sveriges skattkista.
Vi åker på Kopparleden, riksväg 69, Falun-Röros mot Rättvik.
Utsikten vid infarten till Rättvik ut över Siljan var fantastiskt vacker. Vi gör en liten sightseeing och
tittar på äldre bebyggels i Rättvik som har ca 10 000 innevånare.
Vi gör uppehåll i Sjurberg som är en speciell by. Här är nationalromantikens by med sina små fina
kyrkstallar och ankringsplatser för kyrkbåtarna.
Vi åker sedan genom Vikarbyn med sina många pensionat.
Sedan blir det uppehåll i Nusnäs som är känt för sin Dalahäst-tillverkning. Här fick vi information
och visning av tillverkningen från trä-ämne till färdig häst i olika storlekar. Här fanns också
möjlighet till shopping och förplägnad.
Därefter är målet Mora med ca 20 000 innevånare. Vi gör en rundtur och följer bl a
upploppssträckan för Vasaloppet och förbi Zorn-museet. Här finns också en Folkhögskola.
Resan fortsätter till Sollerön där vi åker på kulturstigen med alla gravfälten från vikingatiden. Här
äter vi dagens goda lunch. Sedan gör vi en avstickare till Gesundabergets-tomteland.
När resan fortsätter viker vi av till Siljansnäs och Buffils Annas fäbodar som ligger högt med fin
utsikt mot Siljan. Här fick vi höra våra guide göra en kulning (inkallning av djuren).
Vi fortsätter mot Leksand och åker genom gamla byar med fina trähus. Vi tittar också på Leksands
nya hockeyarena och det gamla ”kärringberget” som är känt för häxbränning från äldre tider
Liten sightseeing längs Leksands kulturstråk med vackra byggnader och här bor ca 15 000
innevånare.
Resan fortsätter till Tällberg där vi också gör en fika-paus och tittar och får information om äldre
fyrkants-bebyggelse. Gårdens olika hus bildar en innergård med portar för in- resp utfart. Tällberg
kallas ibland för Hotellberg, p g a alla hotellen i byn.
Sedan fortsätter resan hem mot Falun med Peter Karlssson- historier som en stunds avkoppling
under resan.
Ulf tackar guiden Agnetha som har varit en formidabel och kunnig guide under vår resa och vår
chaufför Bertil för en säker resa.
Vi applåderar för en trevlig och intressant resa som avslutades programenligt kl 17 00.
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