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Som en del av 2017 års 
höstresa besökte vi att antal 
platser i Dalsland, Värmland, 
Dalarna och Västmanland.

Stora Tuna

Bispbergs klack



Som en del av Dalslands kanal finns i Håverud den 1868 invigda akvedukten, ”en bro med körbana av vatten”, 
vilken utgörs av en 32,5 meters plåtränna.  Förutom akvedukten finns här även järnvägsbro och landsvägsbro.



I Karlstad har konstnären Lars Lerin sin permanenta konsthall i den tidigare restaurangen Sandgrund.





Ekshärads kyrka vid Klarälven uppfördes på 1860-talet. På kyrkogården 
finns smidda järnkors, varav de tidigaste är från 1700-talets mitt.



xxxxxxxxx



Bland inventarierna finns en dopfunt från 1200-talet och ett 
senmedeltida altarskåp, det s.k. Madonnaskåpet.



Klockstapeln i Mora är en känd 
symbol för Vasaloppet. Den 
byggdes efter en brand som 
1671 förstörde kyrktornet och 
klockorna.



Vasaloppet omfattar 90 
kilometer och går mellan 
Berga by i Sälen till Mora. 

Det åktes första gången 
1922 med 119 startande.

Bronsstatyn Vasalopps-
åkaren är från 1974 och 

gjord av Per Nilsson-Öst. 



Kanske den vanligaste bilden från Mora. Åtminstone  om snön ligger vit på marken och det är första söndagen i mars.



På Zorngården i Mora bodde konstnären Anders Zorn och hans hustru Emma från 
1896 och framåt. Byggnaden har haft sitt nuvarande utseende sedan 1910.



Konstnären Anders Zorn föddes i Mora 1860 och 
dog där 1920. I slutet av 1880-talet började Zorn 
arbeta i den genre som alltmer skulle komma att 
bli hans kännetecken – naket i det fria. 

Ett exempel på detta i Zornmuséet i Mora är 
Sommarafton (1894), men här finns även andra 
motiv som Dans i Gopsmorstugan (1914).

Detta Självporträtt i vargskinnspäls är från 1915.





xxxxxxxxxÄven den år 1903 invigda 
statyn över Gustav Vasa är 

ett verk av Anders Zorn.



Sollerön är Siljans största ö och ligger 
någon mil söder om Mora. Här finns 

hembygdsgård och gravfält från 
vikingatiden att beskåda.



xxxxxxxxx



Kring Mora finns åtskilliga vandringsleder av olika längd och svårighetsgrad, däribland Moranisserundan 
och BanAnna. Den senare är 12,5 km lång och har liksom den förra tuffa uppförsbackar.



Här vid fäbodarna och kontrollstationen i Hökberg intar vasaloppsåkarna blåbärssoppa. 
Vi som vandrar BanAnna nöjer oss med te och knäckebröd.



Från vandringsleden ser vi bland annat Spjutmosjön och Gopshusberget.



Det är fina höstfärger och 
mycket svamp i markerna, 
inte minst när vi går längs 

Österdalälven.
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Paus.



Vid Orsasjöns nordvästra hörn ligger Våmhus, där hembygdsgården har höstmarknad.



Skogs- och flottarkoja i Våmhus Gammelgård.



Här lagas det kolbullar, en variant på fläskpannkaka.



Smycken och andra prydnader 
tillverkade av människohår var 

populära på 1800-talet. 
Hårkullornas förening i Våmhus

håller traditionen vid liv.



Gammalt hantverk av annat slag utförs en mil sydost om Mora.



Hos Nils Olsson i Nusnäs har 
tillverkats dalahästar sedan 1928.



I Rättviks kyrka invid 
Siljan förbereds 
söndagens högmässa.



Vid kyrkan ligger åtskilliga stall som använts till kyrkobesökares hästar. Det äldsta stallet är från 1700, 
men kyrkstall har funnits på platsen även längre tillbaka i tiden. Stallen verkar väldigt små, men 
”hästarna var genom svältfödning generation efter generation små och förkrympta”.





Leksands kyrka har plats för 2 300 besökande. 
Lökkupolen kom till i början av 1700-talet. 



xxxxxxxxx



Konstnären Carl Olof Larsson (1853–1919) och hans konstnärskollega och fru Karin (1859–1928) bodde från 1901 
på Lilla Hyttnäs i Sundborns socken. Carl Larsson-gården är fortfarande i släktens ägo och öppen för visningar.



xxxxxxxxx



Sundborns kyrka målades 1905 om av Carl Larsson.  Fem år senare tillkom bilden av 
Johannes Döparen, en 80-årsgåva från Carl Larsson till dåvarande kyrkoherden.



Carl och Karin Larssons grav på Sundborns kyrkogård.



Under mer än tusen år har det brutits koppar i Falun, och under 1600-talet var Falu gruva landets 
andra i storleksordning. Brytningen upphörde 1992 och gruvan är sedan 2001 ett värdsarv.
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Vid Stora Tuna kyrka finns 
denna minnessten över 
psalmförfattaren Johan Olof 
Wallin, och här har även flera 
medlemmar av släkten 
Björling begravts .





Elsa Anderssons konditori i Norberg startades våren 1916. I augusti 2015 utsattes det för mordbrand, och byggnaderna brann ner till 
grunden. Tack vare försäkringsersättningen och insamling genom en stödförening kunde konditoriet öppna igen i september 2016.



xxxxxxxxx



Vid silvergruvan i Sala pågick driften fram till 1908. Under de mer än 400 år som gruvan kontinuerligt bearbetades 
beräknas den ha gett över 400 000 kilo silver, varav 100 000 under storhetstiden på 1500-talet.



Vattenkraft var fram till 1890-talet den viktigaste energikällan vid gruvan. 
Nuvarande Turbintornet byggdes i slutet av 1870-talet.



Härmed var vi framme vid målet för detta bildreportage. 
Bilden på första sidan är från Bispbergs klack vid Säter.
Samtliga färgfoton © Ingemo & Charley Nilsson 2017. 


