
Pensionärsföreningarna SPF och PRO i Stora Skedvi på gemensam resa till Mora och Älvdalen. 

Bussen startade från Kyrkbyn med 41 pensionärer ombord och Birgitta Axelsson som ciceron. 

Första stoppet i Mora på kaffestugan där förmiddagskaffe och smörgås serverades. Därefter 

besöktes Vasaloppsmusèet. Bland pensionärerna fanns ett flertal som åkt Vasaloppet några gånger 

och separatutställningen och filmen till minnet av Mora-Nisse 100 år rönte stort intresse. När 

dagens unga Vasaloppsåkare betraktar dåtidens skidåkare bör de få en tankeställare hur det var 

möjligt att åka så snabbt med den utrustning och spår som då fanns att tillgå. Bussen styrde sedan 

mot Älvdalen. Först besöktes kyrkan där inredningen delvis är av sten, pelarna under orgelläktaren 

är gjorda av slipad Garbergsgranit, även golvet är slipad granit. Lunch intogs på Restaurang 

Dalagatan 118. Resans huvudmål var sedan Porfyr och Hagströmsmuséet. Där guidades vi av Marit 

som på ett trevligt och initsierat sätt berättade om porfyrens historia och dess betydelse för Älvdalen. 

Tack vare bl a Gustav III startades porfyrbrytningen för att hjälpa den svältande befolkningen och 

lindra nöden. Porfyrverket grundades av Erik Hagström 1788. Brytning och behandling av porfyr är 

svårt då materialet är hårt och spricker lätt. Bland de mest berömda alstren som gjorts är Karl XIV:s 

sarkofag, en pjäs på totalt 16 ton i granit. Idag tillverkas endast mindre föremål av porfyr. De flesta 

större, äldre föremålen finns idag i privat ägo. Andra delen av muséet handlar om Hagströms 

musikinstrument. Albin Hagström började tillverka dragspel 1930, gitarrtillverkningen tillkom 1958 

efter att sonen Karl-Erik Hagström besökt USA.Genom åren har 700000 dragspel och 128000 

gitarrer gjorts i Älvdalen. 1983 lades tillverkningen ner. Många kända musiker har använt 

Hagströmsinstrument, bl a Elvis Presley. Idag tillverkas gitarrer endast på licens. Besöket 

avslutades med kaffe och kaka. Nöjda och glada efter en innehållsrik dag entrade pensionärerna 

Hanssons buss för hemresan där chaufför Jonas rattade lugnt och säkert. Resans allmänna mening 

var att samarbete mellan SPF och PRO med resor upplevs positivt. Birgitta Axelsson tackades med 

en varm applåd. 
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