
Läs och res Dalarna 

I arla morgonstunden äntrade ett 

förvänta

nsfullt 

sällskap 

från SPF-

Törebod

abygden 

bussen 

för att 

begå årets ”Läs och res” resa, som i år gick till Dalarna. Efter 

en skön paus med medhavt fika var vi redan kl.halv elva 

framme vid konstnärsparet Carl och Karin Larssons hem i 

Sundborn, där en guide tog emot och berättade om hur 

livet i ett konstnärshem kunde te sig vid förra sekelskiftet. 

 

 

 

 

 

Efter en god lunch uppe vid Lugnet, var det dags för en busstur med guide runt Stora Stöten. 

Vi var inte ett dugg avundsjuka på de turister som valt att på ändlösa stegar klättra ner i 

gruvan, vandra i gångarna och sedan samma stegar upp igen. Vi fick höra om gruvans 

tusenåriga historia, om hur den underminerade gruvan   med ett brak föll ihop 

midsommarnatten 1687  föll ihop och bildade Stora Stöten, och hur ingen människa omkom 

därför att inget arbete utfördes under midsommar.Dessutom fick vi höra om sinnrika 

anordningar för att bl. a.transporterna av malm och arbetare upp och ned i gruvan 

fungerade 

 

 



  Därefter var det dags för busskaffe och färd till Mora och hotellet. Efter en god middag var 

alla ganska nöjda med att dra sig tillbaka efter en lååång men givande dag. Nästa dag var det 

väckning i mera rimlig tid, frukost och promenad till den närliggande Zorngården. En guide 

mötte upp och vi fick höra om Anders och Emma Zorns mycket innehållsrika liv och den 

betydelse de haft för dalabygden. De grundade bl. a. en folkhögskola,ett sjukhus, 

skidtävlingar som blev ett embryo till Vasaloppet och hemslöjden i Mora och Dalarna. Det 

senare tillsammans med goda vännerna Carl och i synnerhet Karin Larsson. Så får vi inte 

glömma konstnärsgeniet Anders Zorn, vars verk tillsammans med många av vännen Carl 

Larsson, prins Eugéne och gåvor från andra vänner visades i muséet. 



 

Efter ett par timmar på egen hand i Mora färdades vi ut på Sollerön där vi besökte den 

vackra gamla kyrkan och intog busskaffe med gott bröd uppe vid Gesundaberget. 

Tredje dagen gick färden söderut till Nusnäs där vi fick se tillverkning av dalahästar och 

utställning av dalahästar i alla former och där det även fanns möjlighet till shopping av 

allehanda hemslöjd. 



 

   

 

 Efter en god lunch angjorde vi Hildasholm nära Leksands kyrka. Axel Munthe lät 1911 bygga 

denna gård till sin familj, frun Hilda och de två sönerna. Hilda och pojkarna kom mest att 

själva bo på Hildasholm eftersom Axel Munthe tillbringade sin mesta tid som livläkare och 

följeslagare till drottning Viktoria 



  



 

    (obs bilderna tagna vid 

annat tillfälle) 

Idag står Hildasholm kvar likadant som för 100 år sedan med alla minnen från en förgången tid. 

På väg till Nittsjö keramik hann vi stanna till i Tällberg och se den makalösa utsikten. Men något 

hemslöjdsbesök blev det inte. Den var stängd. 



m



 



Nästa dag som var resans sista var det dags för hemfärd, men innan dess hann vi med ett besök vid Jobs 

textiltryckeri där vi fick se arbetet med att handtrycka tyger i olika färglager. Där krävdes det precision! En fin 

shop fanns där också med allehanda dukar, lampskärmar, väskor osv av deras tyger.

 

Ett sista stopp han vi med. Lunchen i Grythyttans kockskolas paviljong från Sevilla. Mycket god som sig bör. Vid 

eftermiddagstid var det ett gäng mycket nöjda resenärer som klev av hemma i Töreboda. 

Inga Thorén 

 

 

 

 

 

 

 


