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  Kvinnorna, Konsten och   

Trädgårdarna 

 

   
 

  Upplevelsedagar i Dalarna 4-8 augusti 2020 

 

 

              

 

Välkommen  

att delta i ett exklusivt och kulinariskt vistelseupplägg i Dalarna kring Kvinnorna, Konsten och 

Trädgårdarna med tonvikt på Hilda Munthe, Karin Larsson, Emma Zorn, Gerda Karlfeldt.  

Under tre hela sommardagar med start eftermiddagen kl. 17 den 4 augusti, kommer vi med 

utgångspunkt från Hotell Lerdalshöjden i Rättvik att besöka Söderås, Sjurberg, Mora, Nittsjö, 

Dalhalla, Sjugare, Laknäs, Tällberg, Leksand och Sundborn. 

Temat; Kvinnorna, konsten och trädgårdarna är en profilering vi valt för dagarna, även om vi 

i sammanhanget också kommer att beröra andra intressanta företeelser och knyta an till de 

profiler som kvinnorna varit omgivna av som Axel Munthe, Carl Larsson, Anders Zorn, Erik 

Axel Karlfeldt m.fl. 

Vi inleder tisdagsaftonen på Hotell Lerdalshöjden med att bekanta oss med varandra, samt ge 

en bild av dagarnas innehåll genom att Ulla Karlsson och Anders Lindström utifrån sina 

erfarenheter av att bo och verka i Dalarna berättar och visar bilder samt presenterar sådant 

du kommer att få uppleva och vara med om.  

Vid utflykterna kommer Anders och Ulla även att vara guider, och förutom besök i 

trädgårdarna på Zorngården, Karlfeldtsgården, Hildasholm och Carl Larssongården tar vi med 

dig till bl.a. Söderås, Persborgs brygga i Sjurberg, Solgårdskrogen i Nittsjö, där vi äter lunch, 

f.d. kalkbrottet Dalhalla, café Soltägtgården högt uppe i Plintsberg med enastående utsikt 

över Siljan, fotvandrar på en skogsstig till Axel Munthes första husbygge ”Tällberg Forest”, 

numera intressant kvarvarande ödegrund mitt i Tällbergskogen som få turister i Dalarna har 

sett och fått uppleva. Vidare lunch på korstäppans herrgård i Leksand samt besök på Munthes 

Hildasholm. 

Inte enbart kvinnliga konstnärer har påverkat livet i Dalarna och kring Siljan. Även kvinnliga 

kompositörer, författare, textilskapare och ett stort antal direktriser i form av föreståndare 

för framstående gästgiverier och gårdar vill vi lyfta fram.  

Vi kommer även att besöka ett av Sveriges vackraste frikyrkokapell Missionshuset beläget på 

höjden i Söderås, av Anders kallat Rättviks ”Sixtinska kapell”, eftersom det innehåller 

enastående bibliska takmålningar av Leksandskonstnären Lars Kers. Konsertbesök planeras 

också under dagarna.  

Hotell Lerdalshöjden med vacker utsikt över Rättvik/Siljan, därtill med utsökt kök, och vars liv, 

själ och verksamhet med den äran drivs av en framstående direktris i modern tid, Elisabeth 

Willner Perez, kommer att vara vårt centrum och hem under dagarna. Avslutning sker med 

gårdsfest i Ullanders trädgård på Siljansvägen i Rättvik, fredag kväll den 7 augusti.  

Åter välkommen hälsar Ullanders: dvs. Ulla Karlsson, Anders Lindström 



Deltagaravgift, 3.500:- i vilket ingår bussutflykter alla dagar, tre luncher, två cafébesök, entré  

Zorngården, Karlfeldtsgården och Hildasholms trädgård, Dalhalla, kartor, guidning, 

föreläsning, visningar, guideboken Upplev Rättvik. 

 

Hotell Lerdalshöjden erbjuder specialpris enligt följande: 

775:- per person i dubbelrum/natt. I detta ingår frukostbuffé , 2-rätters middag med dessert 

och kaffe på buffé. (x 4 = 3.100:-). Tillägg för enkelrum, 300:- per natt. (x 4 = 4.300:-). 

Hotellet bokas separat: 0248-51150, www.lerdalshöjden.se, senast 25 april 
Ps: För den som åker hem fredag kan en natt + middag väljas bort från hotellet (x 3 = 2.325:- alt.3.225:-) 

 

Anmälningstalong (Klipp ur den ifyllda talongen och posta eller maila, adresser: se nedan) 
 

Namn……………………………………………………………………………………. 

Namn……………………………………………………………………………………. 

Adress………………………………………………………………………………….. 

Postnummer…………………………...Ort……………………………………………….. 

Mailadress………………………………………………………………… Telefon…………………………………… 

Färdsätt t. o. fr Rättvik……………………………  Väljer att bo på hotell Lerdalshöjden Ja……. Nej…… 

Skickas senast den 20 april per post, adress, se nedan, eller via mail till: 

kummelby.forlag@gmail.com varefter vi per mail eller post bekräftar deltagandet. 

 

Hotellet bokas separat enligt ovan senast 25 april. För genomförandet krävs ett visst antal deltagare, 

anmälan senast 20 april. Anmälningsdatum blir avgörande ifall deltagarantalet måste begränsas. 

Anmälningsavgift: Efter bekräftelse om deltagande, betalas anmälningsavgiften 500:-/pers. in 

till Kummelby förlag BG 151-4850, senast den 25 april. OBS ange ”Upplevelsedagar” samt 

avsändarnamn.  

Slutbetalning 3.000:- betalas till Kummelby förlag BG 151-4850 senast 4 juli.  
Ange som tidigare ”Upplevelsedagar samt avsändarnamn. Efter detta datum återfås slutbetalningen vid avbokning 

mot sjukdomsintyg från läkare. Om coronaviruset orsakar inställning i sommar, återbetalas båda avgifterna, - 200:-. 

 

 
 

Anders Lindström, Siljansvägen 38, 795 35 Rättvik. 0248-56366, 073-9839610, 

kummelby.forlag@gmail.com, www.kummelby.forlag.se    
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