
Cykelturistveckan
Rättvik 2018

Centrumrundan - onsdag 8 augusti 

Naturskönt vid Siljan, Sveriges sjätte största sjö, ligger Rättvik. 

För 377 miljoner år sedan drabbades området av ett kraftigt meteoritnedslag. Nedslaget 
skedde med sådan kraft att stora delar av urberget smälte eller ställde sig på högkant. 
Rättvik ligger i den 5 mil stora krater som bildades och än idag finns tydliga spår. Rättviks 
socknen bildades 1321 men bygden har varit en bebodd plats mycket längre än så. På kyr-

kudden har förhistoriska fynd från både stenålder och vikingartid gjorts. 

Rättviks historia är både lång och rik och många är de som haft vägarna hit. Som turist-
destination har Rättvik varit en populär besöksort i över hundra år och 1894 stod Sveriges 
första turisthotell färdigt här, men även före dess har Rättvik lockat upptäcktsresande 
från både när och fjärran. Flera kungligheter och celebriteter har under åren njutit av 
utsikten över sjön Siljan och de blånande bergen i fjärran. Rättviks stolthet Långbryggan 
har kommit att bli ett populärt besöksmål för såväl långväga besökare som Rättviksborna 

själva, detsamma har utsiktstornet Vidablick på Hedsåsberget gjort.



BRA ATT VETA
Start/ mål:  Stiftsgården
Starttid:  Gemensam start kl. 10:00
Kansli:   08:00-10:00 & 14:00-16:00
Cykeljour:  070-598 23 29 (Janne)
Telefonjour: 073-505 65 25 (Ulrica)

Morgondagens tur:
  Orerundan, Furudal. OBS! Start/mål   
  sker på Oreparken i Furudal. Möjlighet 
  finns att boka transport för dig som 
  inte kommit med egen bil till Rättvik.
  Bokas på kansliet senast onsdag kl. 
  16:00. OBS! Begränsat antal platser.  

1 Stiftsgården
Tidigare klockargård som 1952 invigdes som svenska kyrkans kurs- och lägergård 
av dåvarande biskop John Cullberg. Än idag en viktig plats för barn och unga, men 
även populärt hotell och lunchrestaurang. En mötesplats till glädje. 
www.stiftsgardenrattvik.se  

2 Rättviks kyrka
Äldsta delar från 1400-talet men en kyrkoliknande träbyggnad stod på plats redan 
på 1200-talet. Nuvarande utseende från 1793. I tornet hänger Dalarnas äldsta 
klocktrio. www.rattvikspastorat.se

3 Kyrkstallarna
87 K-märkta kyrkstallar varav det äldsta är från 1470-tal. Många hade långt till 
kyrkan och behövde ibland börja vandra dagen före. I kyrkstallen kunde de ställa 
sina hästar och också själva få tak för natten.

4 Stiernhööksstenen
Johan Olofsson Dalkarl (senare Stiernhöök), adlad 1649. Drottning Kristinas jus-
titietåd och Sveriges första rättshistorier. Anses vara Sveriges rikes lags fader. 
Hans ord om yttrandefrihet var unika för hans tid; ”Att vara fri att tänka vad man 
vill och yttra vad man tänker”. 

5 Wasastenen
Restes 1893 till minne av Gustaf Eriksson Wasa som i december 1520 talade till 
dalfolket och 1521 tillsammans med dem medverkade i ett slag mot danskarna här. 
Detta anses vara början till Sveriges självständighet. 

6 Långbryggan
Rättviks långbrygga, eller det liggande Eiffeltornet som det också har kallats, 
byggdes 1895 och renoverades 1992. Med sina 628 meter kom den att bli världens 
längsta insjöbrygga. www.visitrattvik.se

7 Kyrkbåten
Rättviks äldsta kyrkbåt är från 1700-talet och har fått sin sista vila på Skansen i 
Stockholm. Byggnadskonstruktionen har anor ända från vikingatiden. Varje söndag 
under sommaren ros en kyrkbåt traditionsenligt till kyrkan.

8 Lustigsgården
Långväga gäster har hittat sin övernattning här ända sedan slutet av 1800-ta-
let. Idag ägs och drivs Lustigsgården av Ulrica och Niclas Björklund som om-
sorgsfullt renoverat gårdens 14 rum. De flesta med vacker utsikt över Siljan. 
www.lustigsgarden.se 
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9 Dalens naturreservat
Vackert naturreservat på Hökolbergets sluttning. Blandning av gammal 
granskog och lövskog. Rikt på fågel, bland annat spillkråka och tretåig hack-
spett. Under våren blommar området upp då tusentals vitsippor fyller bäck-
dalen. www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack/naturreservat/
rattvik/dalen-hokolsberget.html

10 Pellusgården
En av byn Lerdals sista kringbyggda gård som fortfarande står kvar på sin 
ursprungsplats. Gården är från 1700-talet. 

11 Rättviks kulturhus och naturmuseum
En samlingspunkt med såväl bibliotek som bildarkiv, konsthall och naturmu-
seum. I utställningen går det att följa Rättviks utveckling, från jordens fö-
delse fram till idag. www.rattvik.se/kultur-fritid-och-turism/kulturhuset

12 Fontänen
Fontänen med de tre dansande Rättvikskullorna och tre spelmännen med fiol 
symboliserar folkmusiken som har ett starkt fäste i bygden. 

13 Minnesmaskinen
Nostalgimuseum som förutom motorer, leksaker och hushållsapparater från 
tidigt 1900-tal även rymmer en hel del souvenirer från Rättviks hundraår-
iga historia. http://minnesmaskinen.se

14 IK Jarls friluftsområde
I den luftiga tallskogen finns många motionsspår och området är populärt 
året om. I Enån som sakta flyter fram genom området och liknas vid Dalar-
nas Amazonas finns gott om bäver. www.ikjarl.nu

15 Rättviks golfbana
Rättviks golfbana är Dalarnas äldsta och en uppskattad 18-håls park- och 
skogsbana. Vid första anblick kan den verka enkel och kort men den är både 
knepig och utmanande. Hålens par växlar ständigt vilket gör banan varieran-
de och intressant. www.rattvikgk.se 

16 Gammelgården
Gården är en samling ditflyttade gamla byggnader som uppfördes på platsen 
1923. Här sker det största midsommarfirandet i Rättvik. Populärt café som 
2018 kom med i White Guide Café. Guidade visningar sommartid av gårdens 
nära 3500 gamla bruksföremål varav det äldsta är en ullkorg med vikinga-
ornament. www.hembygd.se/rattvik/rattviks-gammelgard/
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Rättviks kommun©Geodatasamverkan
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Samling för gemensam 
kortege till Gammel- 
gården kl 11:30


