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Sommarturen
Samling skedde i kolarbacken i Bergkarlås där den årliga kolarveckan pågick med en
mängd aktiviteter. Själva milan och även tjärdalen var färdigkolade men det pågick
järnframställning och milan skulle också rivas. Det var planerat det skulle bli en
lagkamp med olika huggargrenar mellan forkörare, kolare och tjärbrännare men ett
intensivt regn satte stopp för det. Regnet upphörde dock lagom till den stora middagen
där vi, och alla som på olika sätt varit involverade i kolarveckan bjöds på en fantastisk
grillmeny med olika läckra tillbehör. Familjen Hansson som håller i de mesta på
kolarbacken hade också en mästerkock från huvudstaden, i släktleden. Det blev en lång
och trivsam kväll.
Följande dag flyttades bilar och packades kol innan vi lastade vagnarna och gav oss
iväg på eftermiddagen. Målet var familjen Sundins fäbod i v:a Grunuberg ca 15 km
bort efter fina grusvägar. Där inkvarterade vi oss i stugor och på logen och hade en
skön kväll framför brasan tillsammans med får, kor och hästar.

Gruppbild på sommartursgänget

Nästa morgon drog vi iväg tidigt men stoppade efter någon timmes körning vid en
annan kolarplats vid Grunubergsågen, en vattendriven ramsåg. Där åt vi brunch och
Jonas testade badkläderna. Sen fortsatte vi österut på skogbilväg och stoppade för
lunch vid sjön Åskapen . Där det blev det bad och pizzabakning - turens tema var ju bad
och kulinariska läckerheter. Efter välbehövlig vila i ganska fint väder åkte vi vidare
mot Dalbyn där Sofia och Johanna mötte upp och tog över vägfinnarsysslan.
Nu vek vi av in på gamla körvägar genom skog och över åkrar ner mot Ore kyrka. Där
följde vi gamla kyrkstigen som dock var för smal och stenig för hästvagnar men
välvilliga ortsbor hade ställt upp och huggit ner träd, grävt bort stubbar och stenar och
fyllt upp myrar med flis så vägen blev riktigt bra.
Jättetack till bröderna Wallner med fler. Nu kom vi fram till Oresjön och följde
stranden fram till nattlägret i Vistasänget. Snabbt restes tält och hästhagar medan
Mats Fällman värmde upp stekpannorna och gräddade kolbullar till hela gänget. Sen
blev det bad och musik hela kvällen. Nästa morgon fortsatte vi en kort bit fram till

Norrboda gammelstad där fick guidning och kunde titta på de unika gamla gårdarna
som är helt bevarade med alla uthus och utrustning. På denna plats har det spelats in
flera filmer av b.la Ingemar Bergman och Vilhelm Moberg. Vi avslutade med att köra
hästar och vagnar på den gamla vägen mellan gårdarna i gammelstan och fick många
fina bilder.

Sofia och Johanna i Norrboda

Vi fortsatte söderut mot Boda på småvägar där björnen gått strax före oss och fick sen
turens värsta regnskur på oss innan stoppade vid ett gårdsbageri där vi lunchade och
kunde komplettera matsäcken med nybakat bröd. Sen var det inte långt kvar till Boda
där Rina tog över som guide och visade oss runt byn innan vi stoppade utanför
ålderdomshemmet och kunde vandra över till affären.
Övernattning skedde på danslogen på Boda gammelgård och hästarna fick gå i stora
hagar som bagaren lät oss låna. På kvällen blev det utfärd till Styggforsen där vi hade
en mycket trevlig kväll i slogboden.
Fabrikörn med hästfinka såg till att vi slapp gå. Vi hoppas att de vandrare som tänkt
sig en lugn och stillsam kväll i slogboden hade lika kul som oss. De fick i alla fall eld,
mat och kaffe och massor av musik och glada upptåg, innan vi gav oss iväg i natten på
en trolsk vandring längs Styggforsen tillbaka till gammelgården.
Nästa etappmål var Nittsjö och nu färdades vi i Rinas tassemaker på otroligt fina
gamla kärrvägar som man knappt trodde fanns bevarade. Vi passerade några ”äkta”

dalabyar och kom fram till Dalhalla -kalkstensbrottet som nu är en stor utomhusscen
för olika konserter. Vi åt lunch och njöt i solen innan vi fortsatte till Nittsjö där vi
inkvarterade i bystugan och hästarna fick gå i olika hagar i närheten. Turen kunde
förresten haft ett filmtema också för i Nittsjö bystuga spelade man in ”Masjävlar”och i
Styggforsen togs scener till Ingemar Bergmans ”jungfrukällan”. På kvällen åt vi
middag på den lokala bykrogen och fick återigen en utsökt måltid som dock tyvärr
stördes av ett rejält åskväder som gjorde att vi fick fly inomhus.
På morgonen kom ytterligare ett åskväder som sköt upp starten lite men vi var snart
iväg in mot Rättvik. Vi körde gamla kalkbanan mot Siljan och genom Sjurberg till
kyrkan och campingen. Passagen genom Rättvik gick bra trots mycket folk och trafik
då Classic car week just dragit igång. Eftersom vi var så många ekipage valde vi att
parkera vid Enån och promenerade in på gågatan för proviantering. Anna frågade
efter toa och genast kom RP farande med ett helt lass ”bajamajor” som lassades av
bakom foran.Det är flott service i Rättvik!
Färden fortsatte sen upp till Söderås . En lång ”slakmota” genom de fina byarna
Gärdebyn och Altsarbyn. Vi stoppade för lunch i det gamla missionshuset med
fantastiska tak och väggmålningar och inte minst den vackra utsikten över Siljan. Efter
goda mackor och kaffe åkte vi vidare till Bergsäng för övernattning . Vi fick äran att ta
med två passagerare, döttrarna till Dagmar Brizell, som var en hängiven beundrare av
forkörarna. Vid hennes död skänktes minnesgåvor till föreningen. Vi kunde på detta
sätt tacka och meddela att vi använt pengarna till köpet av Lomviksgården.
Framme i bystugan tog Kans Gunnar emot och bjöd på kaffe och efter att hästhagar
byggts gjorde vi en utflykt till sjön Upplimen för bad. Vi ”vandrade inte utför ängarna i
Sjugare by ” utan fick skjuts med en grålle eller gråtass med vagn. Tillbaka i bystugan
dukades upp till stort knytkalas med sill och andra delikatesser och därtill hörande
drycker. Det blev en lång och trevlig kväll med musik och sång.
Nu återstod bara en kort etapp men Sonja hade hittat på fina och äventyrliga stigar
genom skogen mot Torrberg. Där fick vi leta rätt på bysmeden för att få Sigurds
skaklar svetsade. AnnaKarin kollade noga in svetsaren men följde ändå oss vidare mot
Leksboda där vi passerade riksvägen utan problem. Sen var det inte långt kvar till
Sunnanäng där familjen Björk som vanligt tog emot hela följet.
Sommarturen blev återigen ett mycket lyckat arrangemang.Stort tack till Jonas och
arrangörsgänget. Dagarna är långa men etapperna måttliga och vi har tid att titta på
kultur och natur efter vägen. Och sen framför allt är de trevligt att hela familjer kan
följa och att man kan umgås och ha kul med folk i alla åldrar från nyfödda till
pensionärer.
Slåtterdag och Slåtterfest
Slåtterdagen genomfördes traditionsenligt på ängen i Hjortnäs. Vi slog och släpade
ihop hö med hästar och sen var de många hjälpande händer som reste 2 vacka hässjor.
Det var också underhållning med Dala femund och alla som ville fick en tur med häst
och vagn. På kvällen var det sen fest på Hjortnäs brygga med underhållning av
spelmanslaget och ett kanonbra Bluegrassband innan Jocke Lindberg tog över scenen
och spelade dansmusik med sitt band. Regnet strilade ner men vi hade kul ändå.

