
24 – 26 juli 2023 
Resa till Dalarna 
 

SPF Nordost i samarbete med  
 
Kryssning på Siljan med Carl Larsson, Anders Zorn och Hildasholm 
24 juli 2023 – 3 dagar, avresa från Östra Station klockan 7.45 
 

 
Måndag. Färden går till Carl Larssons hem i Sundborn, ett allkonstverk som Carl och Karin 
Larsson skapat tillsammans. Med sitt måleri har Carl Larsson gett oss en nationalskatt. Karin 
var utbildad på Konstakademin i Stockholm men vid hennes makes sida kom hennes 
konstnärliga uttryck mer att kretsa kring hemmet. De flesta textilier på gården är skapade av 
Karin, som också ritade en del möbler. Vi får en visning av huset och lunch serveras på 
Hyttstugan.  
Sedan kommer vi till Nittsjö Keramik där vi ges möjlighet att handla andrahandssortering i 
fabriksbutiken. Sedan väntar visning av Dalahästtillverkningen i Nusnäs. Middag och 
övernattning på Hotell Moraparken. 
 
Tisdag. Efter frukost får vi en guidad tur i Zorngården, ett av Sveriges mest berömda 
konstnärshem. Byggnadens historia går tillbaka till 1886, då Anders Zorn förvärvade en tomt 
intill Mora kyrka. Hit flyttade han en liten timmerstuga som stått på hans morfars gård. Med 
åren kom stugan att utvidgas, särskilt sedan makarna Zorn 1896 slagit sig ned i Mora. I 
husets rika föremålssamling blandas konst och konsthantverk från olika delar av världen med 
kurbits och Dalatradition. Sedan väntar en härlig båttur på Siljan med Ångfartyget M/S 
Gustaf Vasa som sedan 1876 trafikerat Siljan! Båtturen varar under cirka två timmar och 
lunch serveras ombord på båten. Tillbaka i Rättvik ser vi kyrkstallarna och kommer även till 
Hantverksbyn i Rättvik med ett stort sortiment av traktens hantverk. Tillbaka på hotellet 
väntar gemensam middag.  
 
Onsdag. Efter frukost åker vi över genom de gamla byarna Almo och Alvik till Hildasholm för 
en guidad tur. Huset från 1910 är läkaren och författaren Axel Munthes bröllopsgåva till sin 
fru Hilda Pennington Mellor. Den kreativa och inspirerande inredningen från familjens liv i 
huset är väl bevarad. Lunch serveras på Korstäppans Herrgård. Åter i Stockholm omkring 
klockan 18.30. 
 
 

         
Pris per person i dubbelrum: ert pris 6 090:- (ord. pris 6 490:-) 



Tillägg för rum för eget bruk: 250:- per natt 
Sista anmälningsdag 24 februari. 
 
I dagsläget har våra föreningar 18 dubbelrum och 13 enkelrum.  
 
Ange information om eventuella matallergier eller om du är 
vegetarian/laktos/glutenintollerant. 
 
Efter anmälan sänder Larssons Resor, resebevis med inbetalningskort till respektive resenär.  
Betala inget innan ni har erhållit detta. 
 
För praktiska upplysningar och avbokningsregler vänligen se nedan eller vår hemsida 
www.larssonsresor.se  
 


