
Konsten i Dalarna 2 dagar
-med Anders Zorn, Hugo Alfvén, slott och herresäten

Dalarna med sina dalahästar, röda hus och falukorv är känt i hela världen. 
Kanske det mest svenska som finns. I Dalarna hittar vi allt från jordbruks-
landskap till höga fjäll. Siljansbygden som skapades av en meteorit för 
tusentals år sedan har blivit ett populärt område att besöka. På den här 
resan fokuserar vi på konsten med besök i både Zornmuseet, Zorngården 
och Hugo Alfvéns hem.

Vårt första stopp på resan blir Erik 
Larsgården i Brovallen utanför Krylbo. 
Gården byggdes runt 1815. Gården är 
känd för sina dalmålningar och utsikten. 
Idag drivs gården som café. Vi reser vida-
re åt nordväst via Falun. På 1600-talet var 
Falun en internationell stad. Falu Gruva 
var då landets största och modernaste 
arbetsplats. Hela 70 procent av Europas 
koppar kom från Falun. Av slaggen från 
gruvan har man i alla tider tillverkat den 
karakteristiska Falu rödfärgen. Idag finns 
gruvan på UNESCOS världsarvslista. 
Vi passerar genom småsamhällen och 
kommer så till Mora där vi får visning av 
Zornmuseet och besöker Zorngården, 
Anders och Emma Zorns hem. Anders 
Zorn föddes 1860. Efter utbildning bland 

annat på Konstakademien i Stockholm 
bodde han utomlands under en tid och 
blev känd för sina porträttmålningar 
innan han så småningom övergick till 
oljemålningar. I slutet av 1880-talet 
började han arbeta i en genre som blev 
hans kännetecken, naket i det fria. 1896 
flyttade paret hem till Mora och Zorn-
gården. Vi bor i Tällberg på Dalecarlia 
Hotel & Spa med utsikt över Siljan. Hugo 
Alfvén bodde en bit utanför Leksand och 
vi besöker hans hem. Han var Stockhol-
mare född 1872 och började i unga år 
att spela piano. Samtidigt målade han 
och komponerade musik. Under många 
år ledde han kören Orphei Drängar 
innan han efter pensioneringen flyttade 
permanent till Leksand och startade 
Siljanskören. Vi besöker så familjeföre-
taget Jobs Handtryck i Västanvik. Här 
skapas tidlös design som trycks helt för 
hand på tyger av hög kvalitet. Tygerna 
används på allt från möbler till väggde-
korationer  men även mindre saker som 
tabletter och löpare. Vi avslutar vår resa 
med herrgårdslunch på anrika Garpen-
bergs slott där vi mottas av paret Cilla 
och John Sandh. Paret Sandh är från 
början utbildade optiker som sadlat om 
till herrskap.

PRIS: FRÅN 2 995 KR
AVRESA: 23 AUGUSTI 2020
RESANS LÄNGD: 2 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Del i dubbelrum
• 1 förmiddagskaffe med smögås
• 2 luncher
• 1 2-rätters middag exkl dryck
• Visningar och entréer enligt

program.
TILLÄGG
• Enkelrum 400 KR

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN Stockholm dag 1:  08:00
Åter Stockholm dag 2: 19:00

Minst 35 betalande. Vi reserverar oss för ändringar 
utom vår kontroll.

RESEFAKTA

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

ANMÄLAN SENAST 23 JUNI
SPF Sen. Mälarhöjden-Hägersten
Ann Falk
Telefon:  
E-post:

08-97 26 62
ann.m.falk@gmail.com 

BETALNING: Anmälan görs till förening-
en. Resebevis samt faktura skickas från 
Viatour Group AB (arrangör). Första be-
talning är anmälningsavgift på 800 kr, 
10 dagar efter erhållet resebevis och 
slutbetalning 23 juli. Anmälningsav-
gift är er bekräftelse på bokad resa och 
återbetalas ej vid ev. avbokning.

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.

BRA ATT VETA:
• Några besök kan ha dålig tillgäng-

lighet för rörelsehindrade.


