
SPF Seniorerna i Stora Skedvi på en sommarresa till Leksand 
 

En sommarresa till Leksand för att besöka Hildasholm, ett sommarhus som Axel Munthes lät 

uppföra till sin engelska hustru Hilda. Vi gick en guidad tur i byggnaden som är inredd med 

möbler från både England och Sverige. Axel Munthe var delaktig när inredningen kom på 

plats, bland annat såg han till att ta till vara på objekt som han hade samlat på från sina resor 

i både Sverige och andra delar av världen. Hilda var den som ritade utformningen av flera 

trädgårdar vilka än i dag har spår av hennes idéer. Trädgårdarna skulle vara en plats för lek 

och stoj, ingen stel park. Hilda och hennes söner använde huset som sin sommarbostad ända 

fram till långt in på sextio-talet. Än idag finns det en del i huset som används av ättlingar till 

paret Munthe. 

Efter lunch på Korstäppans herrgård åkte vi vidare mot byn Sjugare där Erik Axel Karlfeldt 

hade sitt hem Sångare. En mycket kunnig och engagerad guide, tillika en av gårdens 

nuvarande ägare, berättade för oss om Erik Axels liv och skapande av hans dikter. 

Framförallt om hans hustru Gerda som troget stod fast vid honom trots hans vidlyftiga 

leverne.  Här var trädgården ritad av en trädgårdsarkitekt. I trädgården växer det många 

medicinalväxter som har funnits där på uppmaning av Erik Axel. Gerda överlevde sin man 

med ett halvt sekel och fortsatte att utveckla gård och trädgård. 

Vid hemkomsten var vi överens om att det hade varit en mycket intressant resa med många 

nya och intressanta intryck. En kommenar från en av deltagarna var. ”Jag har rest runt i 

världen bland annat i Nya Zeeland men aldrig varit här”.  Något vi alla bör tänka på. 

Nästa månadsmöte blir den 21 augusti kl. 13.00 på Hembygdsgården i Stora Skedvi då vi äter 

sill eller surströmming. Underhåller gör Spelfinkarna. Underhåller gör Spelfinkarna. 


