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FAMILJEN
VÄXER

Vi gillar att experimentera med smaker och format, och det är 
verkligen Tre Kullor Fröknäckesnacks ett kvitto på. I tre goda 
smaker kommer nu våra goda nyheter Ramslök och Havssalt, 
Dill och Havssalt samt Lök och Surdeg. De goda bitarna passar 
lika bra på helgens ostbricka som ett gott och hälsosamt snack i 

vardagen eller som snacks till dippen.
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Hela vintern har jag klätt mig i mörka kläder, från topp till tå. 
Dunjacka, täckbyxor, mössa, vantar, halsduk… Och som hemma- 
jobbare har jag hasat runt i raggsockor och mörka myskläder 
mellan datorn och vattenkokaren. Men så en dag tog det stopp 
och jag hörde hela min kropp skrika: ”Ge mig färg!” Så i väntan 
på flera soltimmar, krispig grönska och blommor och fjärilar i 
alla nyanser, ska jag satsa på ett liv i färg. Kom citrongult! 
Kom äppelgrönt! Kom hallonrött och syrenlila! Kom ljuva krokus, 
kom vårens fröjd.
   En annan person som längtar efter mera färg i tillvaron, är 
illustratören Daniel Eriksson i Borlänge. Mitt på den vidsträckta 
Tunaslätten bor han i ett gammalt torp som varje sommar ramas 
in av den mest fantastiska trädgård, ett litet paradis som han 
lägger ned sin själ i att skapa. I årets alla nummer delar Daniel 
med sig av sina texter och teckningar. Se fram emot en mix av 
sött och salt, dråplig humor, drömmar och halvsanningar.  
   Vet du om att 2021 utsetts till friluftslivets år? Ett iskallt dopp 
i Österdalälven på nyårsdagen gav mitt eget friluftsår en rivstart. 
Vintern rullade sedan på med turer på långfärdsskridskor, längd- 
skidor, snöskor och med spark och hundspann. Genom att leva 
fullt ut tänker jag sudda ut fjolårets dystra färgskala. Känner du 
igen dig?
   Vi ser fram emot att träffa våra läsare igen; bjuda in till fika 
med dalaförfattare, planera exklusiva Gulddagar och ännu en gång 
skapa en Dalabazaar, en myllrande marknad som blomstrar av in-
spiration och kreativitet. Färg, friluftsliv och förväntningar – de tre 
orden får symbolisera våren i år!

Trevlig läsning av årets första Dalaliv! 
/Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av 
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas 
många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 SCHHH, BERÄTTA INTE FÖR NÅGON…
Screenprintad tygväska i 100 % bomull, att 
bära hemligheter eller andra grejer i.
dalating.se

 FÖREVIGADE FAVORITER
Genom sina blomstrande bilder på 
Instagramkontot ”Årstidens bästa” in-
spirerar floristen Linda Hansson i Avesta 
tusentals följare. Utvalda motiv finns nu 
att köpa som posters och kort.
arstidensbasta.com

 VACKER MED 
VOLANGER
Låt romantiken 
spira i vår. 
Knälång klänning 
med mönster av 
skira vita blommor, 
från Blomsterstugan 
i Hedemora.
Facebook: 
Blomsterstugan

 VÅRENS FÖRSTA VITSIPPA
Fin på kedja eller läderband blir 
detta hänge i silver från Lindés 
Ur & Guld i Borlänge.
ornassmycket.se



5

 SYNVILLOR
Faluröda husfasader pryder mattan 
”Dalaröd” som är handknuten av 
finaste ullkvalitet. Design Åsa Ehlis 
och säljs av Matts Mattor i Borlänge.
mattsmattor.se

 STRILAR LJUS
Fönstersmycke i trä med mönster 
av gammaldags madrasstyg. 
Förhindrar insyn och skyddar kruk-
växter mot starkt solljus. Finns i 
färgerna vit, grå, svart och röd på 
Dalarnas Hemslöjd i Falun.
dalarnashemslojd.se

 FAVORITEN
Keramikmugg med dekor av 
pastellgrön glasyr, tillverkas av 
Faktoritre i Leksand där Berenice 
Hernandez, Pär Knutz och Andreas 
Sjöblom håller drejskivan i gång. 
Verkstad och butik öppnar åter i 
april i delvis nya lokaler. Boka en 
tid om du vill prova på att dreja!
Instagram: Faktoritre

 HAR 
HANDMÅLAD 
FINISH
Dekorativ taklampa i 
plåt med textilsladd. 
Skärmen finns i antik- 
vitt och grönt och säljs 
av Insjöns Väveri.
vi.dukar.nu

 I BLICKFÅNGET
Alla blir glada av en vacker 
bukett på bordet. Krukan 
och vackra blommor att 
fylla den med hittar du på 
Blombar på Hermans Bistro 
i Borlänge. 
Instagram: Blombar
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VÅREN BÖRJAR 
PÅ GUNDHES!

Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43
Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32

Snittblommor, krukväxter, krukor och presenter.
I växthusen hittar du vårblommor, fröer och jord.

(Sommarens plantor står på tillväxt.)

Sitt inte tupp-lös!
Tuppen Hebbe 

hittar du hos oss.

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson · Scorett Outlet · Jysk · Hemköp
Sportringen - Modehuset · Anderssons Optik · Lloyds Apotek · Mariaboden

Pizzeria & restaurang Milano · Iittala Outlet · Kicks · Leksands Sparbank

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 · HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22
Avvikelser förekommer, se www.hjultorget.se för mer information.

Nyskapande i gammal stil

form-av-malm.quickbutik.com
Sjögattu 2, Tällberg

KONST 
PRODUKTER 

DESIGN
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leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
www.levaobo.com

Välkommen till oss
Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16

Ljusare tider

Vill du 
besöka oss 

utanför ordinarie 
öppettider?

Ring så ordnar 
vi det!

För dig som vill uppleva maximal SPA-känsla rekommenderar vi ett par 
timmar i SPA-sviten, ett eget litet SPA för sällskap på upp till 4 personer.

Njut av SPA-känslan för alla sinnen. Ljuvliga behandlingar & 
avkopplande bad i relaxavdelningen, allt signerat Åkerblads.

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull
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Kom naturen nära
Utforska vattenvägarna kring 

Torsång. Hyr en kajak, 
dubbelkajak eller SUP-bräda 
och paddla på skärgårdssjön 
Runn, längs Dalälven och på 

Tunaån. Spana på bävrar 
och gör strandhugg! Här ges 
kurser i Kanotförbundets Vita 

Paddelpass fr o m april.
Facebook: 

Torsångs Kajakcenter

Ett underverk i Säter
Vandra längs Ljusteråns 

stränder på botten av Säter-
dalens frodiga raviner. Packa 
med picknick och möt våren 
med vitsippor i överflöd. Vis-
ste du att platsen är ett av 
Europas största och längsta 

ravinsystem och att den 
också utsetts till ett av 
Dalarnas sju underverk? 

lansstyrelsen.se/dalarna/
besoksmal

På SUP genom Dala-Floda 
Följ med på halvdagstur på 

SUP-bräda genom vackra 
Dala-Floda med fikapaus på 
vacker plats. Paddla i grupp 

längs Flosjöns strand, 
på ringlande å och 

Västerdalälven. Har du tur 
ser du en bäver eller två. 
farawayadventures.com

Årstidsväxling  
Boka övernattning på STF Tre 
Björnar i Älvdalen och upplev 
vårens ankomst i närområdet. 

Ta med skidorna och åk på 
skaren på de stora myrarna el-
ler res uppför Rotendalen och 
se hur isen smälter i Rotälven. 

Vackert och kraftfullt. 
Facebook: STF Vandrarhem 

Älvdalen Tre Björnar

Lång säsong 
I skidparadiset Norra 
Garberg, ett par mil 

nordväst om Mora, ligger 
snön kvar länge om våren. 

Vissa år ända in i maj... 
Välj bland flera rundor med 
totalt 50 kilometer skidspår! 

Eller ge dig ut i ospårad 
terräng på skaren. 

Facebook: 
Norra Garbergs Sportcenter 

I sakta och mysigt mak
Boka en ridtur eller tur 
med vagn efter trygga 

nordsvenska hästar i Nås, 
Hedemora. Luta dig tillbaka 

och njut av lugnet, fågel-
sången och hästarnas hovar 
mot gruset. Vi stannar och 
tänder en brasa, äter något 
gott och kanske sjunger vi 
lite innan vi vänder åter. 

casselbrant.nu

UPPTÄCK ALLA HÖRN AV HÄRLIGA DALARNA UPPTÄCK ALLA HÖRN AV HÄRLIGA DALARNA 
– FYLL VÅREN MED ROLIGA AKTIVITETER OCH UTFLYKTER. – FYLL VÅREN MED ROLIGA AKTIVITETER OCH UTFLYKTER. 

VARPA RL OR

Foto: Anna Holm, Visit Dalarna
Foto: Eva-Mari Rälg
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GJUTHUSET
Café & butik

Varmt välkomna till oss på gofika! 
Vi bakar allt på plats varje dag, 

både fika och bröd till våra härliga 
smörgåsar. Vi har även många 

matiga rätter. Vi ses vid Falu Gruva! 

Facebook: Gjuthuset café & butik vid Gruvan i Falun 
Instagram: @gjuthusetcafeochbutik

079-337 54 09
Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

inredning ∙ möbler ∙ kläder ∙ smycken

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Co-working och nätverk 
som boostar dig

– företagare inom kreativitet, 
hälsa och livsstil. 

Slaggatan 20, Falun 
www.artofmine.se
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Andra sidan Andra sidan 
av Amandaav Amanda

Väletablerade artisten Amanda Bergman 
står inte bara på scenen. Hon står även 
stadigt i gummistövlar i södra Dalarnas 
bördiga åkerjord. 
   – Det här är min rätta miljö, jag är en 
grovarbetare som älskar att mocka skit 
och köra traktor. 

Om Amanda Bergmans framgångar som so-
loartist och sångare i gruppen Amason, där 
även hennes sambo Petter Winnberg ingår, är 
mycket redan skrivet. Vi vill rikta strålkastar-

ljuset mot Amandas mer okända sida, den som 
bonde med stort engagemang för frågor som 
rör framtidens hållbara jordbruk. 
   Familjen bor i Näckenbäck i Avesta, i ett 
böljande landskap med stora gårdar, hästhagar 
och vidsträckta åkrar, knappt en kilometer från 
gränsen till Västmanland.
   – Egentligen letade vi hus i Gagnef, där jag 
är uppvuxen, men så blev vi erbjudna att köpa 
den här gården som är från 1860. Den har gått 
i samma släkt i flera generationer och det kän-
ner jag stor ödmjukhet inför. Det finns en så-
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DALALIV HÄLSAR PÅ

dan skön energi här, det är ett snällt hus. När 
vi flyttade hit kände vi inte en enda människa 
i byn, men vi har blivit så väl mottagna och nu 
har vi bott här i fem år.
   Att äga en så stor gård med flera byggnader, 
lador, djur och 60 hektar mark har gett nytt 
perspektiv på livet. 
   – Att ha hand om en bit mark är otroligt 
meningsfullt och ett viktigt arbete. Här strävar 
vi efter biologisk mångfald i form av djur- och 
växtslag, ett rikt mikroliv, slutna näringskrets-
lopp och betesbaserad djurhållning, berättar 

Amanda som är uppvuxen i en mycket miljö-
medveten familj.

ENGAGERAD I JORDBRUKSFRÅGOR  
På gymnasiet gick hon det naturvetenskapliga 
programmet med miljöinriktning och hon har 
studerat humanekologi på Göteborgs univer-
sitet. Frågor som hur vi definierar lyckat jord-
bruk engagerar henne. 
   – Det är kanske inte den som har de störs-
ta maskinerna och de största skördarna som 
är mest framgångsrik, utan den som lämnar 
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Hyllans bokryggar avslöjar Amandas och Petters 
intresseområden: fårskötsel, yoga, ayurvedisk 
matlagning, tiny houses... Vinylspelaren på bordet 
går ofta varm och i en skål på matbordet har 
Amanda samlat pastellfärgade ägg från gårdens 
fyra hönsraser.

minst dåliga spår efter sig i naturen, den som 
grundar alla sina beslut på hur man skapar 
långsiktigt hållbar matproduktion, förbättrar 
sina jordars förmåga att hålla och avge vatten 
och lagra koldioxid. Och den som förstår hur 
man kan använda betesbaserad djurhållning 
för att få hjälp att åstadkomma detta, den 
som inte odlar med gift utan väljer mångfald 
som säkerhet och sätter rätt gröda på rätt 
plats... I dag utgör jordbruket endast fyra 
procent av världens ekonomi – tänk så många 
fler jordbruket skulle kunna sysselsätta och så 
mycket bra mat vi skulle kunna producera lo-
kalt. Småbruk och skogsjordbruk kan uppfattas 
som gulliga initiativ men de är jätteviktiga, 
tycker Amanda som i år ska så stora mängder 
spannmål av de gamla kultursorterna dala 
lantvete och evolutionär råg.
   Paret odlar även grönsaker för egenförsörj-
ning. Överskottet säljs till grannar eller förbi-
passerande. På gården finns också 12 får och 

50 höns av raserna wyandotte, cream legbar, 
fransk maran och isbar. 
   – Jag känner mig trygg med min förmåga 
att ta hand om djur. Jag hade egna hästar när 
jag växte upp och kan enkelt skanna av om 
något inte är som det ska i en djurflock. Jag 
vill gärna skaffa fjällkor och hästar, och Petter 
drömmer om alpackor.

MUSIKEN EN MOTOR
Mellan oktober och mars är det musiken som 
gäller för Amanda och Petter. På ovanvåning-
en har paret byggt en inspelningsstudio och 
ungefär en dag i veckan jobbar de i Stockholm. 
Övriga månader är det fokus på gården.
   – Nu börjar vi få ordning på saker och ting 
men det är ju väldigt opraktiskt att vi är två 
småbarnsföräldrar som spelar i samma band, 
det är så dumt att klockorna stannar. När vi 
flyttade hit hade vi varken barn eller djur, men 
tre dagar efter att vi skrivit på huskontraktet 
fick vi reda på att vi väntade barn. Hönsen fick 
vi när vi flyttade in och ett lass får kom till 
nyår. 
   Amanda sticker inte under stol med att det 
funnits stunder då krafterna tagit slut.   
    – Vi anlitade till och med en mäklare och 
var på väg att flytta. Men sedan beslutade vi 
oss för att satsa på gården och köpte ytterliga-
re 40 hektar mark. Cyklerna inom jordbruket är 
långa, marken ska bearbetas, man ska så och 
skörda, så vill man prova på att driva en gård 
måste man ge det tid. Och skulle det skita 
sig med musiken kan vi ju alltid leva av vad 
gården har att ge, tänker Amanda och berättar 
att intäkterna från musiken finansierar inköp 
av utsäde och maskiner.

VILL SKAPA GEMENSKAP 
Att låta barnen Flora och Ivar växa upp i en 
lantlig miljö ser Amanda som en stor fördel. 
   – Barndomen formar ens person och bildar 
referenspunkt för resten av ens liv. Mina egna 
farföräldrar gjorde stort intryck på mig som 
barn. De odlade mycket av sin mat och bodde 
granne med ett lantbruk. Så fort jag vaknade 
stack jag dit för att hjälpa till med djuren.
   Amanda vill gärna dela lantlivet med andra. 
Ett hus på gården hyrs ut till en vän och 
Amandas syster Ida Bergman, som var den som 
fick henne att börja sjunga, ska också flytta till 
byn. 
   – Jag är yngst av fem systrar så jag är van vid 
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AMANDA BERGMAN
BOR I Näckenbäck i Avesta
GÖR Artist och bonde
FAMILJ Sambon Petter Winnberg och barnen 
Flora och Ivar, katten Majken, 12 får och 
50 höns
MIN FAVORITPLATS I DALARNA Byn Björka 
i Gagnef, där jag växte upp
AKTUELL Släpper nytt album med Amason 
i vår och eget soloalbum i höst. Arrangerar 
förhoppningsvis konserter i ladan i sommar.
HEMSIDA rockbonden.com

Amanda älskar rymden i huset och vardagsrummets originalmålade väggar och takmålning. Varje dag 
försöker hon läsa ett par sidor ur sin "bibel", den 700 sidor tjocka boken "Regenerative Agriculture: 
A Practical Whole Systems Guide to Making Small Farms Work" av Richard Perkins.

ett flöde av folk. När jag själv fått barn inser 
jag det bisarra i att dagens familjer förväntas 
bo åtskilda, som små öar. Jag tycker att man 
ska hjälpas åt. Jag är uppvuxen i en liten by 
där de vuxna tog ansvar för alla barn. När vi 
flyttade till Näckenbäck fanns här endast två 
barn i byn, nu finns det sju barn i sex gårdar. 
Helt plötsligt är det ett generationsskifte på 
gång. 
   När familjen reser bort passas djuren av 
grannar, vänner och familjemedlemmar.
   – Vi har också kunnat ta emot folk som reser 
runt i världen och vill bo på en farm ett par 
veckor och ge ett extra handtag i utbyte mot 
mat och husrum. Det brukar kännas som en 
sund transaktion. 

GER KONSERTER I LADAN
I den stora ladan har Amanda och Petter byggt 
en scen. Genom att arrangera egna konserter 
hoppas de kunna hitta ännu en inkomstkälla 
till gården. De hann med en konsert i höstas, 
när det var tillåtet med 50 personer i publiken.
   – Då bjöd vi in våra vänner Klara Söderberg 

från First Aid Kit och Kristian Matsson, alias 
Tallest Man on Earth, och serverade hemlagad 
soppa intill hönshuset. Det blev en jättelyckad 
kväll, minns Amanda som ser fram emot att få 
arrangera flera konserter i år.  
   Så har vi berättat om andra sidan av Amanda 
Bergman – långt ifrån framträdanden på tv-ga-
lor och festivaler. I lilla Näckenbäck är hon en 
hårt arbetande lantbrukare som vill bidra till 
en bättre värld och som inte bangar för att 
ställa upp i traktorrace. Hon är en rockbonde, 
helt enkelt. 



Utveckla ditt företag  
tillsammans med Almi  
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper 
när du ska skapa ett företag. 
 

För att lyckas kan du behöva kapital till dina 
satsningar eller nya insikter från erfarna 
rådgivare. Det finns hos oss på Almi. 
Vill du veta mer? Hitta oss på almi.se/dalarna
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• Egen odling av 
utplanteringsväxter  

• Amplar, perenner & rosor

• Buskar & träd 
(BEGRÄNSAT SORTIMENT) 

• Återförsäljare av 
Hasselfors jordar & gödsel

Vard 10-16  •  lörd 10-13
FR.o.m 29 MARS: 

Vard 10-18  •  Lörd 10-14
070-522 97 34, 070-495 96 22  

Heden Brändavägen 31 
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

Hedens 
Lustgård

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

Utveckla ditt företag  
tillsammans med Almi  
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper 
när du ska skapa ett företag. 
 

För att lyckas kan du behöva kapital till dina 
satsningar eller nya insikter från erfarna 
rådgivare. Det finns hos oss på Almi. 
Vill du veta mer? Hitta oss på almi.se/dalarna
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka
Öppet: 13/5–11/6 tors-sön, 12/6–15/8 dagligen 
20/8–26/9 fre-sön. Skulpturutställning 12/6–4/9

0247-100 62   •   www.hildasholm.org

Tor–fre 12–18, lör 12–15
Gärde Häradsvägen 241 ․ Leksand ․ pbhome.nu

 pbhome_interior ․ pbstore

En inredningsbutik 
med unika detaljer
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Under snart två decennier har Kerstin sålt 
egendesignade filtar och plädar i 100 % ekolo-
gisk lammull, vackra och värmande produkter 
som pryder fåtöljer, soffor och sängar i tusen-
tals hem. För oss som inte vet, vad skiljer en 
filt från en pläd? 
   – En filt har langettkant medan en pläd har 
fransar och är av tunnare kvalitet. Jag brukar 
säga att pläden sveper du om dig och filten 
drar du över dig. Jag är faktiskt överraskad av 
att försäljningen gått så pass bra under pande-
min. Till en början var det många återförsäljare 
som avbokade sina ordrar, men som tur var 
vände det. Många fick väl mer tid till att sitta 
i tv-soffan om kvällarna, gissar jag. Även mina 
sittdynor har sålt bra då man tillbringat mer 
tid utomhus. 

Rättviksfilten en kioskvältare
Kerstin ritar alla mönster för hand med tusch-
penna. Hennes mönster springer ur det svenska 
kulturarvet, våra kulturmiljöer och traditioner. 
   – Jag letar inspiration i gamla tapeter, scha-
blonmålningar, medeltida kyrkomålningar, 
dräktdetaljer och snickarglädje. Och jag gillar 
storytelling, så varje produkt säljs med en be-
rättelse om mönsteridéns ursprung.
   – En av mina första filtar, ”Albertus”, har 
slingor av akantusblad och bårder. Den är 
inspirerad av den medeltida kyrkomålaren 
Albertus Pictors verk och togs fram till ett 
uppländskt jubileum. Mönstret till ”Arvet” är 
inspirerat av en schablonmålad tapet som finns 
på en av världsarvsgårdarna i Hälsingland. Den 
filten nominerades till designpriset Formex 
Formidable när den släpptes. 
   Redan som barn kände Kerstin Landström en 
dragning till Dalarna. Hon hade Zornaffischer 
på väggarna i tonårsrummet och drömde om 
att få bo i ett knuttimrat hus. Och så klart har 

Kerstins filtar hyllar 
vårt svenska kulturarv 
Det senaste året har varit händelserikt för 
textilformgivaren Kerstin Landström. Hon har 
sålt en välkänd Uppsalabutik och, för andra 
gången i sitt vuxna liv, bosatt sig i Rättvik.
   – Nu börjar det på riktigt, resten av livet. 
Lite lugnare, lite mer fritid och mycket mer 
Dalarna. 

KREATIVA KERSTIN LANDSTRÖM

Dalarna givit inspiration till ett par mönster. 
   – Rättviksfilten blev en otrolig kioskvältare 
när den kom! Till den lånade jag färger och 
mönster från Rättviksmössan och ”breddan” på 
Rättviksdräktens kjol. Nu efterfrågas en Mora-
filt så en sådan ska jag nog ta fram härnäst. 

Nytt fokus
Kerstin har precis sålt konsthantverksbutiken 
Linnés Kammare på Vallhovs säteri utanför 
Uppsala, ett besöksmål som hon byggde upp 
från grunden och drev under åtta år – paral-
lellt med den omfattande filtproduktionen.
   – Till butiken hörde också kafé, galleri, loppis 
och mathantverksbutik. Till slut kände jag att 
jag höll på att jobba ihjäl mig och bestämde 
mig för att sälja verksamheten i samband med 
flytten till Rättvik. Först var jag sugen på att 
öppna en butik även här men som tur var 
ifrågasatte min bästa vän den idén. Och hon 
hade ju rätt, jag vill inte längre binda upp mig 
vid en butik utan vara ledig på helgerna. Nu 
har jag bestämt mig för att fokusera på mina 
120 återförsäljare, min nystartade webbshop 
och skapandet. Jag har massor av nya mönster 
på gång i huvudet! 

kerstinlandstromdesign.se
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Tel: 023-189 60    info@faluemaljskyltar.se    www.faluemaljskyltar.se

FALU
EMALJ
SKYLTAR

Beställ en egen 
unik emaljskylt

Vår tillverkning av emaljskyltar är  
ett äkta hantverk med hundraårig  
tradition. Varje skylt är unik och  
utformad efter ditt önskemål.

Öppettider på knivatradgard.se •         •  

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva
info@knivatradgard.se

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN  
MED STOR PERSONLIGHET

FalunFalun

Lekextra 
Lekextra 

öppnar öppnar 

ny butik 
ny butik 

i Faluni Falun

Slaggatan 19, Falun
023-410 52

Lekextra Falun

Ann.72,5x108_Lekextra_Falun.indd   1Ann.72,5x108_Lekextra_Falun.indd   1 19.02.2021   12:4519.02.2021   12:45

KONST • KERAMIK • KURSER

Välkommen med din bokning/beställning
madebypihl.se • 073-182 02 51    madebypihl
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Eldabutiken Borlänge  Mellstavägen 40   |   tel. 0243-23 25 29   

www.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

RÄTT ELDSTAD 
TILL  RÄTT HUS 

VI ÄR MED.
HELA VÄGEN.

Hantverksbyn 7, Borlänge ∙ greenlivingblge.se

@greenlivingblge

Besök vår Refill-station och köp
disk-, tvätt- och rengöringsmedel 

på bulk – ekologiskt såklart.

• Gediget hantverk • Unikt och personligt  
• Gammal tradition • Bruksföremål och presentartiklar  

• Svenskt trä, miljövänligt • Möbler • Inredning  
• Tillverkning • Lagning • Renovering och restaurering

Inget jobb är för litet!

Möbelsnickare & slöjdare

Skriv en förfrågan på sms eller 
via formuläret på hemsidan: rogersnickare.se

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge
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Ovanbrogatan 40, Borlänge . capbutiken.se

10 % 
rabatt på 
ett köp

Gäller t o m 30/4

Ange rabattkod: 
Dalaliv-21

Allt för renovering 
av gamla hus.

Antikloppis • Gårdsbutik

Ängesgårdarna 
Borlänge 

faluantik.se

www.hermansbistro.se

www.onskehuset.se

INREDNINGSBUTIK 
I BORLÄNGE CENTRUM
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Sprider glädje på 
scenen och i ateljén
Under uppväxten i den lilla fjällbyn i norra Dalarna drömde hon 
om en karriär i Hollywood.
   – Fantasin har alltid varit min största drivkraft, säger Katarina 
Sakrisson som i dag får utlopp för sin kreativitet genom konsten, 
sången och genom att träda in i olika karaktärer. 

2 0
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PORTRÄTT

Sprider glädje på 
scenen och i ateljén

2 1



2 2

På ”Katzons Konst & Kul” säljer Katarina original-
konst, kort, kalendrar och kuddfodral med egna 
motiv, de flesta med humoristiska inslag.
   – Mitt signum är humlor, folk älskar humlor och 
vi ska vara rädda om dem. Och så tecknar jag gär-
na kullor i dräkter från Orsa, Mora, Särna, Malung, 
Rättvik och Leksand.

Efter ett yrkesliv som teckenspråksassistent 
ville Katarina stå på egna ben i en helt ny 
bransch.
   – Jag kastade mig ut för att prova livet som 
konstnär. Det har nu gått fyra år sedan jag 
öppnade ”Katzons Konst & Kul” och jag trivs så 
bra. Min ateljé och mitt galleri på Badstuback-
en mitt i Mora är min lekstuga! Om du bara 
visste vilka planer mina vänner och jag har för 
det här stället. På gården här utanför hoppas 
vi kunna bjuda in till sommarkvällar med 
konst, musik och mat.
   Det var en kurs i akvarellmålning 2004, för 
konstnären Karin Sten i Älvdalen, som blev 
startskottet för Katarinas konstnärskap.
   – Den kursen blev själva förlösningen och 
sedan dess är akvarell min huvudsakliga teknik. 
Jag målar även i akryl och har precis börjat 
med keramik. Mina figurer tecknar jag helt 
spontant med tuschpipett. För det mesta blir 
det motiv av humlor och dräktklädda kullor 
som jag hoppas kunna pigga upp tillvaron 
med, säger Katarina som också leder lekfulla 
kurser i akvarellmålning och collage.

Ställer ut på Zornmuseet 
Katarina har tidigare ställt ut på Car Art i Lek-
sand och på Lisselbyutställningen i Mora. Nu är 
hon en av fyra dalakonstnärer som medverkar 
på Zornmuseets pågående utställning ”Gustav 
Vasa – bilden av en kung”.
   – Det känns helt overkligt att min konst 
hänger på Zornmuseet. Från min egen ateljé 
kan jag se Anders Zorns ateljé under taknocken 
på Zorngården och jag drömmer om att skapa 
en dramatiserad visning i Anders och Emmas 
vackra hem.
   Under elva somrar drev Katarina och hennes 
mamma ett kafé och galleri på familjens gård i 
Tjärnvallen, endast en halvmil från Njupeskärs 
vattenfall.
   – De senaste åren har Fulufjällets natio-
nalpark blivit en så populär destination för 
turister, så till slut fick vi alldeles för många 
besökare. Vi hade gäster från Förenade Arab- 
emiraten, Tyskland och USA – på vår lilla gård 
där jag är född och uppvuxen. Det var helt 
galet! Mamma och jag bakade dygnet runt 
och till slut klarade vi inte av det längre. Nu 
säljer jag mina konstverk och produkter på 
sommaröppna skogsmuseet Lomkällan i Särna 
i stället. 

Har livlig fantasi
I byn där Katarina växte upp fanns bara fyra 
gårdar och det var tre mil till klasskamraterna 
i Särna.
   – Men vi levde ändå inte så isolerat. Min 
familj drev en stugby så på loven kom det upp 
turister från hela södra Sverige. Det var då jag 
lärde mig olika dialekter som jag sedan haft 
användning för på scenen. Men tonårstiden 
var tråkig. Jag hade ju så många drömmar som 
jag aldrig fick utlopp för. Det lärde mig att 
begränsningar aldrig får stjälpa en, det gäller 
att se nya möjligheter. Och fantasin har alltid 
varit min drivkraft, min bästa vän när jag haft 
tråkigt.
   Tidigt kände Katarina att scenen var hennes 
plats.
   – Jag har varit en teaterapa sedan jag lärde 
mig gå. Bara några år gammal brukade jag 
stå naken på spisen i röda gummistövlar och 
sjunga. Som barn drömde jag om att gifta mig 
med Gene Kelly och bli skådespelare i Hol-
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Katarina ”Katzon” Sakrisson 
GÖR Konstnär och underhållare
BOR I lägenhet mitt i Mora
FAMILJ Maken Niklas och döttrarna 
Sofia och Miranda
GÖR NÄR JAG ÄR LEDIG Njuter med 
familj och vänner och hämtar inspiration
MIN PÄRLA I DALARNA Njupeskärs 
vattenfall samt Fulufallen vid Tjärnvallen
AKTUELL Medverkar på Zornmuseets utställ-
ning ”Gustav Vasa – bilden av en kung” som 
visas t o m 25 april. Ger liv åt skogstomten 
Tant Tora på Tomteland.
FACEBOOK Katzons Konst & Kul

lywood. Grannpojkarna sa att jag inte fick säga 
sådana saker högt för ”det förstår du väl att 
det inte kommer att gå”. Men deras kommenta-
rer tystade inte mig, varje gång de sa så drog 
jag bara på ännu mer om mina drömmar. 

Går in i en roll
Under många år var Katarina med i showgrup-
pen Högvilt som uppträdde över hela Sverige, 
bland annat på Berns och Hamburger Börs. 
I dag anlitas hon som konferencier, ger liv 
åt skogstomen Tant Tora på Tomteland och 
värmer upp stora publikhav, som under Vasa- 
loppet och skid-VM. Man tänker att en så 
utåtriktad person som Katarina har ett stort 
självförtroende. 
   – Det stämmer inte, även om folk alltid trott 
att jag har det. Jag måste gå in i en roll för att 
våga stå på scenen. Jag ser mig som en skåde-
spelare, även när jag sjunger. Så fort jag sätter 
på mig peruk, lösögonfransar och scenkläder 
så fixar jag det. Jag, Katarina, skulle aldrig 
våga hålla tal på en begravning eller sjunga på 
ett bröllop, då känner jag mig så liten och får 
tunghäfta. 

Känner tacksamhet
Katarina minns när hon ensam sjöng national- 
sången under en viktig Mora IK-match. Iklädd 
Moradräkten och med sångtexten skriven i 
handflatan klev hon ut i strålkastarljuset på 
isen. 
   – Folk reste sig upp och stod tysta med 
mössan i handen. Jag sjöng hela sången men 
så fort jag gått av isen svimmade jag och fick 

ligga två perioder i sjukrummet. Sedan dess 
har jag aldrig sjungit ensam igen.
   Katarina uppskattar att hon i dag kan livnära 
sig på konsten och olika uppdrag i underhåll-
ningsbranschen. Hon är en känd profil i Mora 
och figurerar i många olika sammanhang.
   – Min man skulle kalla mig rastlös för jag är 
med och petar i allting. Allt som är roligt vill 
jag vara med på! Jag vet att många bara kan 
drömma om en sådan här tillvaro vilket gör 
att jag känner stor tacksamhet. Jag är så 
fullkomligt nöjd i dag, morgondagen vet vi 
ingenting om. 

Det är stor efterfrågan på Katarinas kort med 
nakna vinterbadare, hon skickar beställningar till 
kunder över hela landet. 
   – Mina vinterbadande vänner tjatade på att 
jag skulle måla sådana här motiv, själv badar jag 
knappt på sommaren, medger Katarina som burit 
smeknamnet Katzon sedan skoltiden i Särna.

Katarina älskar att underhålla och roa en publik, 
gärna genom de egna karaktärerna Maj Lundin och 
Josephine Goldfinger. Då vet spontaniteten inga 
gränser. 
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan

2 4

1. VISA ATT DU 
ÄLSKAR DALARNA
Barnhoodies med texten "Dalarna 
– the Heart of Sweden" hittar du på 
CAP i Borlänge. Finns i färgerna rosa, 
ljusblå, navy och svart.
capbutiken.se

2. BEKVÄM FÖR 
MOR OCH BARN
Amningskudde med avtagbart linne-
fodral och innerkudde med ekologiskt 
svenskt boveteskal. Du kan också köpa 
enbart fodralet och fylla det med 
stoppningsull eller frottéhanddukar 
som gjort sitt. 
varelse.se

3. NY VÄN I VÅR 
Mjuka sagodjur i flera storlekar och 
modeller finns hos Mur- & Kamin-
kultur/Elda Hedemora, bland annat 
denna rara kanin i randiga kläder. 
mur-kaminkultur.se

4. BLI EN KÄPPHÄST- 
RYTTARE
Hoppning, dressyr, fältritt och 
tävlingar... Intresset för käpphäst- 
ridning växer snabbt i Sverige. 
Käpphästar i olika färger och modeller 
hittar du hos Lekextra i Leksand och 
i Falun där man precis öppnat en 
butik på Slaggatan 19. 
lekextra.se

5. SÖTA SMYCKEN 
I Äppelbo tillverkar Monika Bereta 
smycken för hand, bland annat dessa 
armband med djurmotiv av glaspärlor.  
fluflu.se

1
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TILLSAMMANS 
FÖR BYGDENS BÄSTA INVESTERING

Vi har förmånen att verka i en fantastisk bygd, 
med människor som på olika sätt bidrar till vår 
utveckling. Att genom sponsring stötta föreningslivet 
är en självklarhet för oss. 

Den 1-31 mars, samt den 1-30 september har vi 
öppet för föreningar att ansöka om sponsring ifrån 
Dala Energi. Läs mer på och gör din ansökan på vår 
hemsida, dalaenergi.se. 

FÖRENINGAR I BYGDEN – SE HIT!Ansök om sponsring 1-31 mars eller1-30 september

Är du rätt  
försäkrad?
Dags att se över dina försäkringar?  
Har du bytt bostad, byggt ut eller kanske 
skaffat mer prylar i hemmet, då är det dags 
att se över dina försäkringar.  
 
Ring oss på 023-930 00 så hjälper vi dig.
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Återbrukaren

Släktforskaren Back Lena Holm har ett för-
flutet som rekvisitör för stora teaterscener. 
I dag driver hon en antikhandel i Stora Skedvi.
   – Jag tycker om själva detektivarbetet, att 
leta efter gamla saker och söka människors 
rötter. 
 
En öppetskylt vid riksväg 69 mellan Falun och 
Hedemora visar vägen till Morfars Kammare i 
Anstahyttan. 
   – Det är så kul att ta emot kunder här på 
Griggusgården, som är min kollega Griggus Per 
Norbergs släktgård med anor från 1500-talet. 
Miljön passar så bra ihop med det vi säljer: 
i lillstugan har vi samlat allmoge, retro och 
möbler, i ladan hittar du möbler och på sädes-
magasinet finns en loppis, berättar Back Lena 
som hoppas kunna utöka verksamheten med 
ett sommarkafé.
   Vad är kunderna på jakt efter till sina hem? 
   – Teakmöbler är populära, vilket jag gissar 
är en följd av att många följt tv-serien ”Vår tid 
är nu”. Möbler och föremål från 1960-talet är 
också efterfrågade, som stringhyllor och pors-
lin. Furumöbler är kanske inte så skoj, tänker 
många, men de börjar bli trendiga. 

Återseenden blir återbruk
Back Lena drömde om att bli skådespelare men 
valde i stället livet bakom scenen. 
   – Det var roliga år i teatervärlden där jag 
fick göra allt från att hitta passande rekvisita 
i Stockholms antikaffärer till att hjälpa till med 
påklädning, dra i ridån och sköta spottar på 
bland annat Folkan och Chinateatern. I dag le-
tar jag fortfarande efter saker, fast till butiken 
och mina kunder. Jag har en hel lista med öns-
kemål på allt från skrivmaskiner till kakburkar.

   

Föremål från förr väcker Back Lenas nostalgis-
ka känslor och idéer på hur de kan användas i 
ett modernt hem. 
   – En fågelbur kan bli en ampel, ett älghorn 
kan göras om till ljusstake och ett mangel- 
bräde blir en fin ostbricka. En kötthacka passar 
perfekt som degskrapa eller att göra rent grill-
gallret med. Återbruk är ju så inne nu.

Hittar dina rötter
För historiskt intresserade Back Lena är kun-
skapsutbytet med kunderna värdefullt. Då kan 
mystiska föremål få sina förklaringar.
   – En underlig träkägla var visst en klubba 
som man mosar bär med, förklarade en dam. 
Jag själv gillar också att sprida kunskap. Extra 
kul är det att få berätta för barn och visa dem 
saker de aldrig sett tidigare, som gamla kaffe-
pannor och kaffekvarnar.
   Back Lena och Griggus Per driver även Släkt-
forskarna hus som erbjuder släktutredningar 
och kurser i släktforskning. Kunnandet inom 
genealogi kommer väl till nytta på Morfars 
Kammare. Back Lena minns speciellt denna 
solskenshistoria: 
   – Vi köpte in ett gammalt dalaskåp med ett 
för- och efternamn målat på krönet. Efter lite 
efterforskning kom vi i kontakt med en nu 
levande ättling med precis samma namn som 
det på skåpet. Vi erbjöd honom att köpa skå-
pet och han blev så glad. Och för oss kändes 
det ju jättebra, eftersom möbeln hittade hem 
till slut. 

morfarskammare.com

SOM EN DETEKTIV
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Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Stora vägen 38, Dala-Floda  ∙  0241-225 94

Vi serverar bland annat dagens lunch vardagar kl. 11–15 
och egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark

Ny restaurang i hjärtat av Dala-Floda

Våra lokala 
samarbetspartners:

VÄLKOMNA VÅREN MED 
ETT BESÖK HOS OSS!

Vardagar 10–18 · Lördagar 10–14
Söndagar vid högsäsong

076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro

Veckans rätt, smörgåsar, 
soppa, fika, matbröd m m. 

Mat och fika i härlig 
miljö året runt.

Snöån 15, Dala-Järna · 070-261 66 93
ryggasstugan.com



2 9

Tradgardstorpet

Tis–fre 10–18, lör 10–14 

(Eklips hårstudio finns i samma lokal)
Kyrkbyvägen 11, Gagnef ․ 070-305 17 80

Vaxter . Tradgard
Heminredning

Honung
från Trädgårdstorpets biodling

Ny
 butik!

www.hjortolarskafe.com
Välkomna!

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!

Helgfika
på Hjortolârs kafé

kl 11-17

I vår gårdsbutik finns primabröd 
och sekundakartonger

Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16

Gårdsbutik Hulån 28,
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se

Ett exklusivt knäckebröd 
för alla tillfällen

– alltid gräddat i vedeldad ugnAteljé . Butik . Bed & Breakfast

Vävglädje

Välkommen in och inspireras av utvalda 
produkter i en härlig blandning.

För öppettider och kurser, se www.vavgladje.se
Facebook: Ateljé Vävglädje Butik, Bed & Breakfast

Instagram: vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT



MOROTSFÄRSKOST

MED MOROTSDUCHESSE
SVAMP- OCH FÄRSLÅDA 

SYRAD KÅLSALLAD

SALTADE FÄNKÅLSÄPPLEN
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Saras Smaker
Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, har komponerat en färgglad 

måltid som kan förberedas dagen innan den ställs fram på matbordet: 
”Svamp- och färslådan gratinerar du precis innan servering och den syrliga 

kålsalladen räcker länge och blir bara godare med tiden. Färskosten blir 
ett gott pålägg på knäckebröd och de härliga äppelskivorna med lakrits- 
smak passar lika bra till myset i soffan som till matsäcken ute i det fria.”

MOROTSDUCHESSE
500 g mjölig potatis
500 g morötter
3 hela vitlöksklyftor 
2 msk smör
2 ägg
vitpeppar 
salt 

Skala potatis och morötter och 
skär i lika stora bitar. Skala 
vitlöksklyftorna och låt koka 
mjuka tillsammans med pota-
tis- och morotsbitarna i saltat 
vatten i cirka 30–40 minuter, 
beroende på storlek. Häll av 
vattnet och mosa rotfrukterna 
med hjälp av potatispress eller 
elvisp tills det inte är några bi-
tar kvar. Tillsätt smör och ägg. 
Rör ihop ordentligt och smaka 
av med vitpeppar och even- 
tuellt lite mer salt. Ställ åt 
sidan och låt svalna.

SVAMP- OCH FÄRSLÅDA 
400 g färs av älg, nöt, 
   kyckling eller soja
2 msk smör
400 g förvällda kantareller    
   eller din egen favoritsvamp
1 gul lök 
1 lagerblad
1/2 tsk torkad timjan
2 msk vitvinsvinäger 
3 msk soja
150 g naturell färskost
1 dl vatten
1/2 tsk salt
1 krm svartpeppar
1/2 dl hackad persilja
75 g lagrad ost

Bryn färsen i smör i en stek-
panna. Hacka under tiden 
svamp och lök fint. När färsen 
är ordentligt brynt lägger du i 
svampen och löken i stekpan-
nan och låter bryna med nå-
gon minut innan du tillsätter 
lagerblad, timjan, vitvinsvinä-
ger, soja, färskost och vatten. 
Sänk värmen och låt såsen 
koka ihop i 10 minuter. Smaka 
av med salt och svartpeppar 
och hackad persilja. 

Häll över färsen i en ugnsform, 
cirka 25–30 cm i diameter, och 
strö över den lagrade osten. 
Klicka eller spritsa duchessen 
över färsen så att hela formen 
täcks. Värm ugnen till 200 gra-
der och gratinera sedan rätten 
i cirka 25–30 min tills den fått 
en gyllenbrun yta. 

SYRAD KÅLSALLAD
200 g rödkål
100 g grönkål
100 g vitkål
150 g morot
1 dl hackad persilja
1 rödlök
1 msk flingsalt
2 krm svartpeppar
3 msk vitvinsvinäger
3 msk mild rapsolja

Tvätta och strimla rödkål, 
grönkål, vitkål och morötter. 
Lägg alla strimlor i en stor 
bunke med lock. Hacka persil-
jan och skär rödlöken i tunna 
skivor och blanda ned i kålen. 

Krydda med salt, svartpeppar, 
vinäger och rapsolja. Blanda 
ordentligt. Sätt på locket och 
låt salladen stå svalt i minst  
en timme. Salladen klarar sig 
i minst fem dagar om den för- 
varas kallt och under lock. 

MOROTSFÄRSKOST
150 g morot
150 g naturell färskost
1/2 pressad vitlöksklyfta
1 krm citronsaft
1/2 krm salt

Skala och riv morötterna på 
den fina sidan av ett rivjärn. 
Lägg i fintrådig sil och salta 
så att överflödig vätska rinner 
av, tar cirka 20 minuter. Krama 
ur och blanda med färskost, 
vitlök och citronsaft i en skål. 
Smaka av med salt.
 
SALTADE FÄNKÅLSÄPPLEN
2 gröna äpplen
2 msk hela fänkålsfrön 
1/2 msk flingsalt

Rosta de hela fänkålsfröna i en 
torr stekpanna på medelhög 
temperatur i några minuter, 
tills de börjar bli gyllenbruna. 
Eller rosta dem i ugnen på  
175 grader i en liten ugnsform 
i cirka 20 minuter. Låt svalna. 
Tvätta äpplena och skär dem i 
tunna skivor. Lägg äppelskivor-
na på ett fat och strö över den 
rostade fänkålen. Toppa med 
flingsalt.
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dalarnadesign.seDALAQUIZEN 
– 220 FRÅGOR 
OM DALARNA!

Åsgatan 26,  Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se

Vem kan 
mest om 
Dalarna?

Spelet säljs även hos följande återförsäljare: 
Rutbo Handelsträdgård, Avesta · Tällbergs Hemslöjd, Tällberg 
Fridhems Blommor, Smedjebacken · Romme Alpin, Borlänge 
Orsa Grönklitt, Orsa · Sälen Glashytta, Sälen 
Renbiten, Grövelsjön · Ateljé Vävglädje, Sunnansjö 
Grangärde Musteri, Grangärde

Ditt barn    vår passion

Denim i alla former!
Jackor, skjortor, jeans, 
klänningar och kjolar.

Mån–fre 10–18, lör 10–14
Åsgatan 72, Hedemora · 070-031 68 28lundboden.se 

Välkommen till vår 
mysiga gårdsbutik

Häng med oss Häng med oss 
på Facebook på Facebook 
& Instagram& Instagram

Härlig inredning i lantlig miljö

Tills vidare har 
vi endast öppet 

för bokade besök. 
Varmt välkommen 

att boka din tid.

C:a 15 min 
från Hedemora

Lundbo 10 
Dala-Husby
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200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

Vårt mål är att du blir glad när du kommer till oss!

Vardagar 10–18, lördagar 10–14

Följ oss gärna på Instagram 
@blomsterstuganhedemora

emylittle.se

Folklig 
tradition i 
en modern 

kontext

Fika, ät & ta en drink 
med nära och kära. 

Brett  utbud av tårtor och 
smörgåstårtor för bestäl lning. 

Vi f ixar även smörgåsar, 
frukt el ler kaka t i l l  ditt  möte.

Hökartorget 3 i  Hedemora ·  0225-144 14
info@sweetbistrohedemora.com

Här har ni stans 
mysigaste ställe! 
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Skafferiet
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SKOGENS SMAKER 
Den prisbelönta ekologiska raps- 
oljan med smak av gran- och 
enskott använder du kall som 
smaksättare till viltkött, rökt fisk, 
ost, bär och svamp. 
Dekorera med sylt- 
ade delikatesser: 
små granskott i 
sötsyrlig lag. Båda 
produkterna hittar
du på Renbiten Deli 
i Falun. 
renbiten.se

VÄLJ KRAV_ÄGG TILL PÅSK
Familjeföretaget Catarinas Sprätthönseri i 
Stora Skedvi har Dalarnas enda ekologiska 
produktion av KRAV-godkända ägg. Ta en 

tur till gårdsförsäljningen i äggboden! 
catarinasspratthonseri.se

GALET GOTT 
Veganska marshmallows med 

vaniljsmak från Green Living i Borlänge. 
Lägg dem i påskägget, i en kopp varm 

choklad eller grilla godsakerna över 
öppen eld på utflykten. 

greenlivingblge.se

DEN 
BLOMSTERTID 
NU KOMMER 
I Dalarnas Museums 
webbshop finns pro- 
dukter med motiv 
från museets sam-
lingar. Ett utsnitt av 
Falukonstnären Stig 
Borglinds (1892–1965) 
vackra målning ”Flora 
Suecia I” pryder både 
skärbräda och brickor.
dalarnasmuseum.se

MORAKNIV 130 ÅR! 
All matlagning blir roligare med bra knivar. 
Satsa på ett knivset i tre delar från 
jubilerande Morakniv: kockkniv, brödkniv
och skalkniv med rejäla blad, vassa eggar 
och stadiga grepp i trä.
morakniv.se



0250-59 26 50 • morahotell.se

Skönt boende mitt i Mora med 
närhet till shopping, Zornmuseet/
Zorngården och Vasaloppsmålet. 

Njut av vällagade måltider i restau-
rangen – våra kockar komponerar 
smakfulla rätter med inslag av vilt 

och lokalproducerade råvaror. 
Och unna dig ett besök i vår 

SPA- och relaxavdelning, en skön 
avkoppling efter en innehållsrik dag!

Upplev våren 
vid Siljan

Påsklov!
Överraska barnen med 

besök på Sagolandet Tomteland 
och Orsa Rovdjurspark.

Vi har paketerbjudanden!

Aktiviteter
Ät som Anders Zorn eller provsmaka 

goda drycker och lyxig choklad. Vi har 
även flera vildmarksaktiviteter för dig 

som vill njuta av dalanaturen.



 

 

WWW.CRONACRAFT.COM
öppet dygnet runt på webbshoppen

Kära kunder,

Det händer spännande grejer på Stationsgatan 6 i Leksand! 
Vi genomgår just nu en stor makeover och öppnar igen med 
vårsolen! Följ oss på sociala medier för att ta del av vad som 
händer bakom byggpappen och när det är dax för öppning! 

Under tiden får ni gärna besöka våra webbshoppar som upp- 
dateras med nyheter kontinuerligt.

gapa · ylvaskarp · secondaire · cronacraft · faktoritre

L E K S A N D
D A L A R N A
S W E D E N
S C A N D I N AV I A

CRONACRAFT

Stationsgatan 6, Leksand
Instagram: @ylvaskarp www.ylvaskarp.se

KONST, KALLIGRAFI, 
INREDNING & DESIGN
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#dalavego
Bröderna Jonas och Erik Schenkel driver sommarkrogen Elise i Borgholm 

på Öland. I vår slår de även upp portarna till nyrenoverade Siljansnäs Hotell.  
  – En dos av lekfullhet finns med i allt vi gör. Som vår gäst får 

du uppleva nya smakkombinationer, ofta i form av mellanrätter. 
Här bjuder vi på en favorit: en krispig, syrlig, söt och balanserad rätt 

som även kommer att finnas på vår meny på Elise i Siljansnäs.

siljansnashotell.se

Elises friterade kronärtskockor med 
vaniljpicklad rödlök och brynt getostsmör
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(4 PORTIONER)

VANILJPICKLAD 
RÖDLÖK
1 dl ättika 

2 dl strösocker 
1 stjärnanis 

1 enbär 
1 lagerblad

1/2 vaniljstång  
3 dl vatten

2 stora rödlökar

Lägg ättika, socker, stjärnanis, enbär, 
lagerblad och vaniljstång i vattnet

och koka upp. Ställ åt sidan för att svalna. 
Skiva rödlöken tunt med mandolin. 

Lägg löken i den avsvalnade lagen och 
låt stå och dra i kylen över natten. 

BRYNT GETOSTSMÖR
150 g normalsaltat smör
100 g getost utan kanter 

(gärna Monte Enebro)

Värm smöret i kastrull på medel- 
värme och låt det brynas. Det är klart 
när smöret får en nötaktig doft, bildar 

ett lätt skum och får en karamellaktig färg. 
Dra då av kastrullen från värmen och låt 
svalna. Smula ner getosten i det brynta 
smöret som nu stelnat en aning. Vispa 

till ett fluffigt och jämnt smör med elvisp. 

FRITERADE 
KRONÄRTSKOCKOR
8 kronärtskockshjärtan, 

hela i lag
6 dl Manitoba-mjöl 

2 tsk bakpulver 
3 dl kallt vatten

salt
svartpeppar  
2 l rapsolja

Lägg kockorna i ett durkslag över en skål. 
Täck med plastfolie och ställ in i kylen så 

att vätskan får rinna av under natten. 
Blanda frityrsmet på 3 dl Manitoba-mjöl, 

2 tsk bakpulver, 3 dl vatten, 2 nypor salt och 
1 nypa svartpeppar i en skål. Blanda smeten 

jämn. Förbered en annan skål med 3 dl Mani-
toba-mjöl, 1 nypa salt och 1 nypa svartpeppar, 
blanda jämnt. Rulla kockorna i mjölet, doppa 

dem sedan i frityrsmeten och avsluta med 
att rulla dem ännu en gång i mjölet (mjöl–

frityrsmet–mjöl). Vid fritering: Värm upp raps-
oljan till 165 grader i en kastrull. Lägg ned 
och fritera kockorna tills de är spröda och

gyllenbruna, det tar cirka 2 minuter. 

TILL SERVERING
1 förpackning smörgåskrasse

Klipp krasse och strö över rätten. 
Färdigt att servera!
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#dalavego
Genom att tagga bilder på vegetariska eller 
veganska rätter med #dalavego så tipsar 
du andra om gröna matupplevelser från 
Dalarnas caféer, restauranger och krogar. 

3 9



4 0

Johanna Hulander driver Sveriges största 
intervjupodd om skandinavisk inredning, 
design och arkitektur. På fritiden renoverar 
hon en bergsmansgård i södra Dalarna. 
   – Jag är inte rädd för att leva det enkla 
livet. Att elda i kaminen och hämta vatten ur 
brunnen är en skön kontrast till storstads-
livet, tycker Johanna som är bosatt i Stock-
holm och uppvuxen i Gagnef och Falun.

Vad betyder gården i Dalarna för dig? 
   – Att jag kan leva i två världar. Jag gillar 
storstadspulsen och vår lägenhet på Gärdet 
samtidigt som det är skönt att ha en mer 

isolerad plats att landa på, där jag kan njuta 
av lugnet i naturen och träffa mina närmaste 
släktingar som alla bor kvar i Dalarna. Charm- 
en med vår gård är att den inte renoverats 
sönder, både kakelugnar och vedspis finns kvar. 
Vi övertog gården av mina föräldrar för ett par 
år sedan och husets äldsta del är från år 1780. 

Hur går renoveringstankarna?
   – Jag har lyssnat mycket på mina poddgäs-
ters råd, bland andra Erika Åberg från SVT:s 
”Det sitter i väggarna”, Robert Danielsson som 
är initiativtagare till den svenska ödehusrörel-
sen och Göran Gudmundsson som skrivit hus- 

Nyfiken på

Karin Larsson 
är min drömgäst
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bibeln ”Stora boken om byggnadsvård”. Råd 
som att allt inte behöver bli perfekt på en 
gång och att renoveringen hellre får ta tid än 
gå fort och fel. Vi har bestämt oss för att gå 
långsamt fram. Vissa saker gör vi själva, som 
att måla, annars försöker vi anlita lokala hant-
verkare. I sommar bygger vi ut för att ge plats 
för ett nytt kök och badrum, handfatet har jag 
redan hittat på loppis. Tyvärr har vi sett baksi-
dan av modernt skogsbruk. En dag när vi kom 
till gården återstod endast kalhygge av den 
fina skogen på grannfastigheten. När det inte 
längre fanns träd som hejdade vindens fram-
fart blåste våra takpannor av. Så nytt tak, och 
även ett ordentligt avlopp, har vi redan fixat.

Förutom att sprida kunskap och inspiration 
genom din podd, vill du även väcka debatt om 
renovering och framtidens boende. 
   – Ja, jag uppmuntrar gärna till klimatsmarta 
val – utan att ge pekpinnar. Jag vill få i gång 
en diskussion om olika byggnadsmaterial och 
deras hållbarhet. Varför ska det, till exempel, 
vara så dyrt att renovera badrum? Dagens reg-
ler för våtrumsstandard gör att försäkrings- 
bolagen inte godkänner miljövänliga material
som lerklinade väggar med påstruken linolja. 
Vi är alla tvingade att följa gällande bransch-
regler för att kunna få någon ersättning den 
dag det blir en vattenskada. Jag vill också att 

vi pratar om vilka krav vi ställer på vårt boen-
de. Bor man på en gammal gård behöver man 
kanske inte installera uppvärmning som i ett 
nytt hus? Tidigare generationer har ju klarat 
vintrarna utan golvvärme, man får elda mer 
och klä sig varmt i stället. 

Om du får en paus i renoveringsarbetet, vilka 
platser i Dalarna besöker du gärna då?  
   – Jag gillar de mer okända besöksmålen, som 
Furudal i Rättvik. Där är det avslappnat och 
naturen är så fin, man får ha den helt för sig 
själv. När vi är där brukar jag ta med barnen 
till Ärteråsens fäbodar, en plats med kultur-
historiskt värde som jag hoppas bevaras för 
framtiden. Även Dalarnas fina hembygdsgårdar 
gillar jag, de är unika och jag tycker att man 
ska gynna deras aktiviteter. I somras visade jag 
upp ”mitt Dalarna” för några vänner, då besök-
te vi bland annat Carl Larsson-gården som är 
en av mina största inspirationskällor. Det hade 
verkligen varit häftigt att ha Karin Larsson som 
gäst i podden! 

Inredningspodden har uppemot 50 000 
lyssnare per månad. Hur tänker du om inne-
hållet?
   – Jag anpassar det dels efter mina lyssnares 
önskemål, dels efter vilka personer eller ämnen 
jag själv vill lyfta fram. Senaste året har jag 
märkt ett ökat intresse för odling och träd-
gård. Och jag gillar att blanda unga och gamla 
gäster. De äldre har ett helt hav av kunskaper 
och erfarenheter att ösa ur. Just nu är ålders-
spannet på mina gäster 24 till 88 år. Det är 
också kul att lyfta fram nya profiler, som Marie 
Olsson Nylander från SVT:s ”Husdrömmar Sici-
lien”. Hon har en internationell bohemisk stil 
och är så inspirerande. 

inredningspodden.com

Lyssnartips! 
Avsnitt med dalakoppling:
- Martina Eriksson, arkitekt
- Linda Hansson, Årstidens bästa
- Andreas Graveleij, Kniva Trädgård
- Caroline Edman om Carl Larsson-gården
- Pia Ulin, internationell inredningsfotograf
- Hedvig Hedqvist och Christina Mattsson 
om systrarna Lisbet och Gocken Jobs

Foto: Malin Lindner



4 2

Andreas Graveleij på Kniva Trädgård, strax ut-
anför Falun, är en av Dalarnas mest kända träd-
gårdsprofiler. På bara några år har han skapat 

en välbesökt liten trädgårdsbutik med plantor, redskap, krukor och massor 
av kunskap. Här bjuder Andreas på säsongsaktuella tips i ord och bild och 
slänger också med några andra värdefulla råd:
   – Våren kan ta på krafterna och i en trädgård finns det mycket att göra. 
Var ute så mycket du kan! Ställ fram utemöblerna tidigt eller sätt upp 
hängmattan så att du kan lyssna på fågelkvitter och ta dig en tupplur!
knivatradgard.se

Snödroppen är fascinerande på många 
sätt och tipset är att lägga sig raklång 
på marken och titta på dem i deras egen 
höjd. Små mirakel är de! Samlare av 
snödroppar, så kallade galanthofiler, kan 
betala flera tusen för en enda lök av en 
eftertraktad sort. 

Vårarrangemang med vita pärlhyacinter,
hyacinter och pingstliljan "Katie Heath" och 
torr örnbräken från i höstas. Det friskt gröna 
förstärks av det frasigt bruna. Fjolårsgräs 
fungerar lika bra.

Pingstliljor är nästan lika populära som dahlior 
just nu. Många sorter går att köpa drivna i kru-
kor på våren. Njut av dem på trappan och spa-
ra sedan lökarna och plantera dem i rabatten i 
höst. Låt liljorna vissna ner på ett soligt ställe 
innan du lagrar dem torrt. De behöver laddas 
med all sol de kan få!

Hyacinter går att driva själv i kruka. 
Plantera på hösten och övervintra i frost-
fritt utrymme. När det är dags vaknar 
lökarna och börjar växa – ta fram dem i 
ljuset så sätter våren fart lite tidigare.

INSPIRATÖREN
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Erysimum eller gyllenlack är en köldtålig 
växt som klarar av allt över noll grader. 
Planteras tacksamt med penséer eller 
många tillsammans i trätunna. God doft 
och blommar långt in på sommaren. Kål-
växten är omtyckt, se upp för fjärilslarver!

Tulipa Tarda är en liten botanisk tulpan, 
en vildart och inte en korsning som män- 
niskan tagit fram. Den blir en långlivad 
vän i trädgården om den planteras rätt;  
i full sol och riktigt väldränerat. Köp vår- 
lökar i kruka och plantera ut senare.

Dahlior som övervintrat frostfritt kan planteras 
för drivning nu. Vi har ont om uppvärmd plats 
så vi planterar i kruka under april och ställer i 
kallväxthus. Vid sen köldperiod tar vi fram fläk-
tarna några nätter, de nya skotten är inte alls 
förtjusta i kyla. Ju tidigare du startar knölarna, 
desto fler blommor får du. Men ljus och medel-
värme vill de ha för att inte bli gängliga.

När bina vaknar till är det viktigt att erbjuda 
dem lite gott innan fruktträden blommar. 
Penséer tål mer kyla än många tror. Om de får 
vänja sig vid kyliga nätter kan de klara någ-
ra minusgrader. Skydda mot rådjur och hare 
genom att ställa blommorna på ett högt bord 
eller på en veranda. Gödsla och plocka så hål-
ler de förbi midsommar.
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KREATIVT
ENTREPRENÖR-
SKAP
ALLMÄN KURS
VISUAL
MERCHANDISER
BOKBINDERI
DESIGN
KERAMISK FORM
METALL

SOMMAR-
KURSER 2021
BRODERI
BOKBINDERI
KERAMIK
SILVERSMIDE
FOTOGRAFI
ILLUSTRATION
MÖBEL-
TAPETSERING

ANSÖK SENAST
15 APRIL 2021

ANMÄL SENAST
1 MAJ 2021

0247-648 00
leksandsfolkhogskola.se

Organisationen finns 
lokalt i både Leksand 

och Stockholm.

lindledarutveckling.se   kontakt@louiselind.se   070-779 88 22

- Hållbart ledarskap
- Värdebaserat ledarskap
- Grupphandledning
- Konflikthantering
- Visions- och 
varumärkesutveckling

ALL LEDARUTVECKLING SKER FRÅN 
INSIDAN OCH BÖRJAR MED DIG SJÄLV
OCH DIN GRUPP OCH ER ORGANISATION. 
HUR SER UTVECKLINGSPLANERNA 
UT FÖR 2021?
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– effektivt och miljövänligt

Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad 
på miljövänligt material, ISOCELL.

Återvunnen cellulosa för golv, vägg och tak. 
Vi isolerar alla byggnader – från slott till friggebodar.

isoleringdalarna.se

Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

CELLULOSAISOLERING
SÄKER - HÅLLBAR - EKOLOGISK

Referenser för Säker - Hållbar - Ekologisk: 

Hill, David. 2015. Environmental, Energy and Economical life cycle cost from Cradle to Cradle (3E 
cost-C2C method) evaluation of rock wool, polystyrene and cellulose fiber insulations. Master Thesis., 
Göteborgs universitet.

2016. Papirisolering er måske bedre end sit rygte. Brand & Sikring (1): 24-25.

Myri, Fredrik. 2016. Inbyggd Energi Isolering. Examensarbete., KYH - Energispecialist byggnader Malmö.

1995. Rapport R 1995-4. Isolering av hus, En miljöbedömning av isoleringsmaterial. Miljö Göteborg. 
Göteborgs stad.

Välkommen till 
systrarna Holding 
i Siljansnäs

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83

 070-885 08 68
vastibyns.se 

Vi har 
flyttat och 
finns nu på 
ny adress!

Möbel- 
tapetserare & 
sömmerskaHandla lammskinn, ull och naturfärgat garn 

från vår ekologiska gård med Gotlandsfår. 
Skinnen är en fröjd för ögat och otroligt sköna 

att sitta och ligga på. En perfekt present 
till någon som du tycker riktigt mycket om, 

som ett barnbarn eller din käresta. 

Hästberg Källbacken 7, Leksand · 070-727 47 25
www.elldes.se

Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård
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Våren den spirande, pirrande, grönskande, knop-
pande. Hormonernas tid! Djur och människor 
förökar sig i fast takt. Aldrig är framtidstron så 
stark som om våren. Den är fräsch och krispig 
helt enkelt, som en nyutsprungen vitsippa. Åh, 
den ljusnande framtid är vååår!
   Eller så hasar du dig fram ur en mörk vrå; 
dammig och blekfet, skumögd och hårig, får 
huvudvärk av ljuset den där första kvalmiga da-
gen när spyflugorna vaknat. Solens lågt stående 
strålar slickar dina odammade golv och inga 
levande ljus i världen kan kompensera det du nu 
får se. På kroppen har du en kofta som liknar en 
hundfilt: noppig, dammig och rätt ful.
   Det gör ont när knoppar brister. I mina yngre 
dagar deppade jag alltid under våren, deppade 
och gnällde. Våren, den jobbigaste av tider, då 
jag var dränerad på ork och energi, håglös och 
intill döden trött. Våren brukade fullständigt 
knocka mig. Ljuset sved i ögonen och mitt inre 
kändes som ett sumpigt dike med lukt av hund-
bajs – tills den dag jag bestämde mig för att ta 
mig i kragen och börja odla. 

   Som genom ett mirakel började jag drömma 
om blommor, blommor och åter blommor. 
Överdrivet och prunkande, blandade färger och 
gångar i trädgården hit och dit. Trädgårdsporr 
på hög nivå – som att vakna upp i en roman 
av den pompösa engelska författarinnan Dame 
Barbara Cartland, den okrönta drottningen av 
pryd erotik i historisk miljö. Too much darling, 
this is too much! 
   Jag började drömma om en plats där jag kun-
de gömma mig och deppa, en plats på min näst 
intill obefintliga gräsmatta. Om det är något 
som får mig ännu mer deppig så är det den 
förbaskade gräsmattan som behöver klippas två 
gånger i veckan tills den i juli ser ut som en torr 

stäpp i det inre av Australien. Bort, bort, bort 
du förhatliga gräsmatta! Varför vill människor 
ha så förbaskat stora gräsmattor med små 
rabatter och en flaggstång? Okej, flaggstång 
är vackert men den kan stå i lummig, blommig 
grönska också. 
   Vi tar det igen. Blunda och försök att spela 
upp det här scenariot för ditt inre: Vårens första 
kvalmiga dag, spyflugorna svärmar runt ditt 
klibbiga anlete, du har huvudvärk, är blek och 
hårig... Plötsligt tänker du: ”Undrar om jag ska 
gå ut på gräsmattan som jag inte besökt sedan 
långt innan vintersolståndet.” Solen smeker 
din blekfeta lekamen och i ögonvrån ser du 
grannen som åkt skidor till jobbet hela vintern. 
Hennes friska vitala rosighet, fräsch och fräknig, 
som en morot full av vitaminer när hon nu jog-
gar till jobbet. Upp med handen och vinka fort 
så hon tror att du har överskottsenergi: ”Hej, 
hej! Ljuvligt väder!”
   Summa summarum så odlar jag mig nu helt 
maniskt genom våren, för helt plötsligt glömde 
jag bort att deppa. Totalt ledbruten av all mo-
tion brukar jag i juni säga att ”nästa år ska jag 
trappa ner”. Men istället trappar jag upp och 
utökar. Varför bromsa i en uppförsbacke?        
   Spyflugorna då, vart tog de vägen? Jo, de 
surrar och svärmar eftersom jag bor mitt i ett 
jordbrukslandskap, omringad av gödsel.
   Varje vår ligger jag numera i en rabatt och 
drömmer om sommarens prakt av dahlior. Jag 
pillar och piffar med en ljudbok i öronen och 
bär halmhatt på huvudet, jäser i skuggan i säll-
skap av Lady Barbara Cartland i öronen. Och vet 
du vad? Det är faktiskt mer än helt okej med 
våren.

FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

     ...jag bestämde mig 
för att ta mig i kragen 
och börja odla.

Du bitterljuva 
vårdepp

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

Mån–fre 10–18, lör 10–14

VÅRKÄNSLOR

Egen odling av penséer, 
sommarblommor och tomater.

Välkommen till oss!

070-252 18 52 · ickholmen.se ·  ickholmen
Vi finns på Ickholmens gård i Rättvik, längs 

riksväg 70, mitt emot avfarten till Stumsnäs.

GAMMELDAGS 
KÖTT- & CHARKBOD

- Kött till både vardag & fest
- Småskalig egentillverkning 

av charkprodukter
- Manuell försäljning över disk

Fredagar 15–19 · Lördagar 10–14
Varmt välkommen!

KERSTIN
LANDSTRÖM
DESIGN
RÄTTVIK SWEDEN.

Tradition, inspiration & förnyelse 
Filtar och plädar av 100 % ekologisk ull

Välkommen att besöka 
nya webbshopen!

Ullfiltar, plädar och sittunderlag 
                i 100 % ekologisk lammull!
                kerstinlandstromdesign.se
Kerstin Landström RÄTTVIK, 073-443 93 40
                

Stiftsgården Rättvik

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Upptäck Dalarna, bo hos oss!
Trivsamt boende vid Siljans strand med 
lekplats, kanotuthyrning, bastu, frisbeegolf 
och närhet till många sevärdheter.

Just nu har vi kampanjpris på boende från 
500 kr/person. Gå in på vår hemsida 
för mer information. 
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VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 10–18 
LÖRDAGAR 10–14

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86

Varmt välkommen till 
Levins Handelsträdgård!

Våra trädgårdar och växthus rymmer 
många genuina miljöer och vackra vrår. 
Vi erbjuder ett brett sortiment av allt 

som en handelsträdgård kan tänkas ha.

Öppet mars–oktober
0248-140 19

Facebook: Levins handelsträdgård
levinshandelstradgard.se

Stenbacken, Pellasgattu 6   Övre Gärdsjö, Rättvik 

Byarna runt Siljan har egna recept och namn 
på tunnbröd. I Rättvik kallas det tuttul 
när man rullat ihop brödet med pålägg. 

Vårt recept bygger på ett gammalt 
Rättviksrecept. Tunnbröd funkar till allt! 
Till frukost, som korvbröd och förrätt. 

Ett måste på påskbordet.

Vasagatan 12, Rättvik · 0248-109 37 · tuttul.nu

En gammal handelsbod 
mitt i Rättvik
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SOMNA MED HENRIK
”En podcast du inte behöver lyssna på.” Så beskriver 
skådespelaren Henrik Ståhl sin podcast vars enda syfte 
är att prata dig till sömns. Det händer att Henrik, som är 
uppvuxen i Falun, själv somnar när han spelar in avsnitten. 
Hur länge hinner du lyssna innan du faller i sömn?? 
somnamedhenrik.com

GOTT, NYTTIGT & ENKELT
Att grodda är som att driva ett litet trädgårds-
land, fast inomhus och utan jord. Blötlägg och 

grodda frön så får du tillgång till massor av 
nyttigheter! På Rättviks Hälsokost hittar 

du groddburkar och ekologiska fröer 
som alfalfa, rädisa och broccoli. 
Facebook: Rättviks Hälsokost

MÅLA & YOGA I 
KONSTNÄRENS ATELJE 

Släpp loss din kreativitet och få ny energi 
– boka en hel- eller halvdag med akrylmålning 

och yoga hos Annika Berglöf i Plintsberg, 
Leksand. Annika tar emot grupper på tre till 
fem personer och anpassar innehållet efter 
era önskemål. Kan ni inte slita er från den 
fantastiska ateljéutsikten över Siljan finns 

möjlighet att övernatta. 
annikaberglof.com

MED DOFT AV LAVENDEL
Ekologiska ”Trädgårdsmästarens handbalsam” 

mjukar upp torra händer, armbågar och 
fötter. Återförsäljare i Dalarna är bland andra 
Dalarnas Museum, Falu Antik- & Byggnadsvård 

och Sågmyra Byggnadsvård. 
grunne.com

”Tro inte på 
allt du tänker.”

Björn Natthiko Lindeblad

´
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Ny konditor i Leksand! 

Norsgatan 28 · Leksand · 070-748 60 68 · ampans.se

Chokladpraliner, bakverk, smörgåsar,
pajer, tårtor, mjukglass, fudge...

Choklad i alla dess former.

Varmt välkommen!
TORGET 7, LEKSAND. 0247-346 80TORGET 7, LEKSAND. 0247-346 80

  

ÖPPET: MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15ÖPPET: MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15

VÅRENS
SNEAKERS

ÄR HÄR!
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Hantverkaregatan 4, Leksand   0247-343 20   Webbshop: www.lantlivinredning.se

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ FLOS 
DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ TELL ME MORE 

ARTWOOD ∙ DBKD ∙ HALLBERGS BELYSNING   
ERNST ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK 

TINE K ∙ BOEL & JAN ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ MATEUS 

SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION
med flera...

Låt gediget hantverk 
förgylla din vardag 

Rälta Snickeri är ett finsnickeri med över hundra års erfarenhet. 
Vi tillverkar specialsnickerier med mera enligt dina önskemål.

Rälta Snickerifabrik AB
Djuravägen 211, Djura
0247-920 63
info@raltasnickeri.se
raltasnickeri.se
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Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna. 
Dalapop är ett regionalt resurs- och produk-
tionscenter för populärmusik. På vår hemsida 
dalapop.se tipsar vi om aktuella händelser, 
kommande evenemang och nya artister från 
länets breda musikscen.

ANNONS

Missa ingen ny musik! Följ vår spellista 
Dalapop – ny musik från Dalarna

på Spotify. Spellistan uppdateras en 
gång i månaden med den bästa 

musiken från den gångna månaden.

Ny musik från Dalarna!

BOLAGET
Borde gå hem

ANNA IHLIS & 
ARE LAURITZEN

Breathe Me

HAPPY LANDINGS
Sin-Dee

MAJA OTTILIA
Ångrar allt

TIBBLE 
TRANSSIBIRISKA 

Hop Hop Digidaj/Räven

PYJAMAS-
ORKESTERN

Du pratar strunt

ALVA
Du ringer bara 
mig på natten

VÅLÅDALEN 
Ultravåld 0240

Lyssna på Spotify

5 3
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Vinterns utställning om Gustav Vasa för-
längs till och med den 25 april. Här visas 
hur Gustav Vasa har skildrats i bild under 
århundradens lopp. Titta gärna också in i 
vår fina museibutik där vi nu har fått in 
de populära muggarna med Zorns motiv 
Vita liljor igen.

Z O R N M U S E E T 
MORA 

0250-59 23 10 | zorn.se 

GUSTAV 
VASA

Bilden av en kung 
28 nov 2020 – 7 mars 2021 

FÖRLÄNGD T.O.M
.  

DEN 25 APRIL

på Malungs folkhögskola!

0280-143 00 • www.malungsfolkhogskola.se

STUDERA

Vi har plats för dig!

Välkommen till 
Mora för vårens 

shopping!

butiker, caféer &  
restauranger300

m
or
ak
op
st
ad
.se
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INREDNING • BLOMMOR • DETALJER 
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT

EN HIMLA MYSIG BUTIK!

Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00 
Ny adress fr o m April: Kyrkogatan 15

RAMVERKSTAD · ATELJÉ · BUTIK

Kornvägen 4, Mora · 073-036 17 00
www.utanforramen.se

Välkomna till Dalarna och  
Fryksås Hotell & Gestgifveri
Hos oss kan du bo, äta och koppla av i en  

underbar fäbodmiljö med härlig utsikt över 
Orsasjön och Siljan. E�er en skön dag i

 
 

naturen njuter du av en gourmetmiddag  
lagad av utvalda närproducerade  

råvaror av högsta kvalitet. 

Vår, sommar och höst,  
perfekt för utomhusaktiviteter

I skogarna runt Fryksås hittar ni perfekta 
områden för mountainbike, vandring,  
kanot eller varför inte ett spännande  

besök på Europas största rovdjurspark, 
Orsa Rovdjurspark. Öppet hela året. 

För information om erbjudanden se
www.fryksashotell.se 

www.fryksashotell.se        
info@fryksashotell.se 
0250 – 460 00,   460 20

Foton: Tommy Andersson
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BOK-
BLADET 

Nytt i bokhyllan och 
andra favoriter – alla 
med dalakoppling till 
författare eller innehåll. 

BARAVARAS BÄSTA av Gayan & Lars Vedam Knutsson
Paret bakom kursgården Baravara i Vikarbyn delar med sig av sina 
favoritrecept: ”Vi har alltid upplevt att doften av nybakat bröd och 
kärleksfullt tillagad mat berör ända in i hjärtat och ger en känsla av 
omfamnande. Allt i livet kan göras till en övning i närvaro, till en 
meditation, så även matlagning. 
baravara.se

ÄLVORNAS KULLE av Elisabet Nemert (Forum)
Efter en skilsmässa flyttar läraren Celine och hennes barn in i ett 
gammalt hus i Sunnanäng vid Siljan, ett hus som visar sig ha en 
spännande historia. En bok om systerskap över tid och rum, om aldrig 
svikande lojalitet och om att den oförutsägbara kärleken alltid finner nya 
vägar; smala, vindlande stigar som vi aldrig hade trott att vi skulle beträda. 
Fråga efter boken i din lokala bokhandel.

DALAMODERNISMEN av Malena Andersson, Lars Jönses, Adam Mol 
& Kristoffer Ärnbäck (Dalarnas Museum)
Vilka hus byggdes i Dalarna under perioden 1930–1980? Och vad finns 
kvar av bebyggelse från den moderna epoken i landskapet? De frågorna 
undersöks av Dalarnas Museums byggnadsantikvarier i Dalarnas 
Fornminnes- och Hembygdsförbunds årsbok 2020. 
dalarnasmuseum.se

FÖLJ DET GRÖNA SPÅRET! BARA FORTSÄTT ATT TA HAND OM GAMLA 
NYTTOVÄXTER av Agneta Magnusson
Fröodlaren och kunskapsspridaren Agneta Magnusson tar dig med till 
eldsjälarna som kämpar för bevarandet av odlade och vildväxande 
nyttoväxter i Dalarna. Budskapet är tydligt: Vi måste agera nu om vi ska 
rädda våra gamla växter, annars är de borta för alltid. Den bildrika boken 
innehåller även traditionella recept på bland annat ärtbulla, kvanneskorpor 
och enrisdricka. 
Instagram: Agneta Magnusson Kultur

LEV LOKALT – VÄGEN TILL ETT HÅLLBART, HÄLSOSAMT OCH FRITT LIV! 
av Oskar Lindberg & Maribel Leander Lindberg (Pug förlag)
En bok som fördjupar sig i konsten och vinsterna med att leva lokalt. 
Här varvas filosofiska perspektiv med handfasta tips och råd som 
tillsammans utgör en guldgruva för den som helt eller delvis vill försöka 
förändra sin livssituation. 
Fråga efter boken i din lokala bokhandel.
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08-662 00 48  
Tidstrandsvägen 3, Sågmyra
sagmyrabyggnadsvard.se

VÅRSTÄDA MED HÅLLBARA 
OCH NATURLIGA PRODUKTER

Köp 4 
betala 
för 3

dalarnadesign.sePUSSEL MED 
DALAMOTIV. 
VI HAR ETT 
STORT URVAL!

Åsgatan 26,  Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se

Populärt 
just nu!

CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD

FRILUFTSLIV
LÄNGDSKIDOR
SKIDVERKSTAD

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62 
cykellangd.se
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Vill du utveckla din kreativitet?
Gå en kurs på Mora Folkhögskola!

- Modeakademin -
Kreativt, problemlösande och konstnärligt 
med designprocess, mönsterkonstruktion och 
sömnad. Kursen är högskoleförberedande.

- Estetisk plattform -
Estetisk plattform erbjuder introduktion till 
och utveckling av konstnärliga uttryck inom 
bild och form. Kursen ger en bra grund för 
vidare högre utbildningar, men är lika givande 
för dig som fritt vill undersöka och utveckla 
din konstnärliga gestaltning.

- Textilt hantverk -
Vill du arbeta med färg och form? På Textilt 
Hantverk får du testa mjuk slöjd; väv, maskor, 
stygn, skinn, läder samt träslöjd och smide. 
Kursen ger dig kunskap för en hållbar livsstil 
och är en bra grund inför högre utbildningar.

Läs mer och ansök på vår hemsida:

www.morafolkhogskola.se
Instagram & Facebook: @morafolkhogskola

FLORA
Johannas} }

www.johannasflora.se · 0251-100 66

Välkommen in och botanisera i butiken som 
gör dig bladglad och blomlycklig i en 

charmig miljö med handplockad interiör! 
Vi finns för er, floristerna med blommorna, 

kunskapen och kunden i fokus!

Låt din dag blomma! Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster 

i över hundra år. Här finns tio mysiga rum 
av olika karaktär samt tre hus på gården. 

På Tre Björnar kan du beställa frukost med 
bl a hembakt bröd, lokala charkuterier, 

hemkokt sylt och marmelad. 
De flesta av våra produkter är ekologiska. 

(Välkomna till Älvdalen!)
Welkumner ad Övdalim!

Dalgatan 31, Älvdalen   0251-104 82
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NAMN Tomas Andersson
BOR I Grycksbo
GÖR Naturfotograf, föreläser om naturfoto
INSTAGRAM grycksbotomas_photo_sweden

För att komma nära de vilda djuren i dala- 
naturen spenderar Tomas Andersson många 
timmar i gömslen vid sjöar, vattendrag och 
gläntor. Resultatet blir närgångna bilder 
som visar djurens olika karaktärer och 
personligheter.  

Vad betyder naturfotograferingen för dig? 
   – Intresset startade 2007 när min fru Elvy 
insjuknade i cancer. Då snickrade jag fågelhol-
kar och en fågelmatning som jag satte upp 
bara några hundra meter från vårt hus, så att 
Elvy skulle komma ut i friska luften under den 
tuffa behandlingen. Vi köpte sedan en bok om 
fågellokaler i Dalarna som vi åkte runt till på 
helgerna, det var då jag började ta med mig 
kameran. Det var skönt för oss att ha fåglarna 
att tänka på under sjukdomstiden. I dag är 
Elvy friskförklarad men hon har fortsatt att 
följa med ut i naturen, det är hon som är bäst 
på fågelläten.

Vad ska man tänka på när man vill komma 
djuren nära? 
   – Du behöver kamouflera dig eller fixa ett 
gömsle och sedan vänta lugnt och stilla. Det 
är viktigt att ta hänsyn till djuren så att du 
inte skrämmer bort dem från häckningsplat-
ser eller stör dem på andra sätt. När jag fotar 
vadare kan jag ligga två–tre timmar under ett 
kamouflagenät, då kan jag komma så nära att 
de till och med kliver över min arm. Jag har 
också fotograferat grävlingar och rävungar på 
bara ett par meters avstånd. Sedan underlät-
tar det om du har en matningsplats. Hemma 
har vi tio rådjur på besök varje natt, vi ger 
dem äpplen, sallad, päron och morötter. Jag 
har också byggt ett fågelbad och ett gömsle 
i trädgården så att jag ska kunna fotografera 
badande fåglar. 
Vilken är din favoritsäsong som fotograf? 
   – Det är våren! Jag ser fram emot att få 
bilder på vadare när de mellanlandar här i 
Grycksbo på sin resa norrut, som skogssnäppa, 
grönbena, strandpipare samt gluttsnäppa som 
är otroligt fina fåglar med uppåtböjd näbb. 
I sommar reser Elvy och jag till fjällen och 
fotar samma fåglar när de landat där. Förhopp-
ningsvis får vi också se någon fjällräv då. 
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Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15

www.mattsmattor.se

Heltäckande mattor
Välj från vårt stora urval med direktleverans 
från eget lager.

Hos oss hittar du alltid bästa pris, från 98:-/m²

Heltäckningsmattorna kan 
måttbeställas, formsys och kantas 
efter önskemål i valfria mått som 
ex vis runda mattor, special till 
husbil och båt.
I vårt eget mattskrädderi syr 
vi mattorna och du kan välja 
särskild kantfärg efter önskemål.

”



Upptäck nya platser, bjud en vän på fika, köp en blomma till någon 
du tycker om – det tjänar både du och den lokala näringen på. 
Dessutom har du möjlighet att medverka i utlottning av fina priser. 
Boken, som innehåller 240 kuponger, säljs av de medverkande 
företagen och kan även beställas på vår hemsida www.dalaliv.se.

Dalalivs kupongbok 2021Dalalivs kupongbok 2021

Affair • Anna & Anders Design • Astrids Papper • Ateljé Vävglädje • Backlunds Boende 
Bagarstugans Gårdscafé • Björgården • Björks Möbler • Blomsterflärd • Blomsterkullan • Blomsterstugan 

Café Zorn • Carl Larsson-gården • Colorama Leksand • Crona Craft • Dala Choklad 
Dala Sport- & Hälsofabrik • Dalarna Design of Sweden • Dalecarlia Hotel & Spa • Duvan • Einars Skor  

Elon Leksand • Elsas Bönor & Blad • Falu Gruva • Far Away Adventures • Fashion of Brands 
Gapa fd Kaffemagasinet • Gumman Grön • Gundhes Blommor & Trädgård • Gårdscaféet 

Hemslöjden Hantverksbyn • Hermans Bistro • Hildasholm • Hjort-Olârs Kafé • Hälsokraft Leksand 
Hotell Lerdalshöjden • Krusidull • Lantliv Inredning • Lars Ericssons Måleri • Leksandsstolen/Snickericafé 

/Harmoni & Helhet • Lena Wikman Design • Levins Handelsträdgård • Lilla Blomstershopen Yttermo 
Lilla Wextverk • Lundells Bok & Kontor • Lundhags Fabriksbutik • Made by Pihl • Mariaboden 

Mora Färg & Interiör • Mora & Orsa Kaffestuga • Norrgården Inredning • OWE Frisörer • PB Home 
Presenta • Pyramidbageriet • Remade by Sara Forsberg • Renbiten Deli • Restaurang Bosporen 

Rockdale Natur- & kulturupplevelser/Café Kvarnen/Porfyr- och Hagströmsmuseet • Roger Snickare 
Ryggåsstugan • Rätt Under • Siljansnäs Stugby/Siljansnäs Hotell • Sjugare B & B/Lantcafé • Sjurgården 

Slotts Barbro • Solblomman Mode • Sågmyra Byggnadsvård • The Mangévie • Tolvsbo Värdshus  
Trädgårdstorpet/Eklips Hårstudio • Tällbergs Hemslöjd/Dalmål Kafé & Kök • Tällbergs Leva & Bo 

Varelse • Villa Herdin • Våmhus Gammelgård • Wålstedts Gård • Ylva Skarp • Yoga i Hagen • Zornmuseet
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Hos oss hittar du alltid bästa pris, från 98:-/m²

Heltäckningsmattorna kan 
måttbeställas, formsys och kantas 
efter önskemål i valfria mått som 
ex vis runda mattor, special till 
husbil och båt.
I vårt eget mattskrädderi syr 
vi mattorna och du kan välja 
särskild kantfärg efter önskemål.

”
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Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

Mysig gårdsbutik 
i härlig miljö

Blommor ∙ Binderier ∙ Inredning

LEKSANDSVÄGEN 2 • 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15

PRESENTALEKSAND.SE     PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Noggrant utvalda 
produkter i en härlig mix

En närmare
 redovisningsbyrå

Leksands Optik AB
IDAH STENBACK

”Vi får mer tid 
över till att 

driva vår dagliga 
verksamhet”

073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se

Alltid till hands

Räcker 
händerna 
inte till?
Vi erbjuder tjänster 
till privatpersoner 
& företag 
· Trädgård
· Trädfällning, slyröjning & ved
· Städning, även flyttstädning
· Fönsterputs
· Flytt- och röjningshjälp
Vi kan mer – ring!

VÅREN ÄR HÄR!

FritidshusägareKontakta oss om stugservice så hjälper vi dig med smarta tjänster!
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30/5–6/6 ALLMOGETÅGET
I år infaller 500-årsjubileet av slaget vid 
Brunnbäck i Avesta. Följ med på en eller 
flera dagsvandringar i fotspåren av Dalarnas 
allmoge och bergsmän, till minne av deras 
insatser som lade grunden för nutida Sverige 
år 1521. Allmogetåget inleds med ceremoni 
i Mora och avslutas på nationaldagen med 
pompa och ståt vid Brunnbäcksstenen.
dalkarlsvagen.se•

K
al

en
da

ri
um

27/3–4/5 
BLUNDA OCH SE  
Konstutställning på Station Grön 
i Rättvik med Eva Holmberg, 
skulptur, Malin Lidén, måleri, 
och Stefan Bergkvist, foto. 
Senare i vår, 8/5–8/6, gör 
konsthallen plats för en sam-
lingsutställning med många 
olika konstnärer under rubriken 
"Konst Runt Siljan 
– unga konstnärer".
stationgrön.se

13–16/5 KONST RUNT SILJAN
Ett vårtecken och en fantastisk möjlighet 
att besöka Siljansbygdens konstnärer i 
deras ateljéer och verkstäder, bland andra 
Anne Blijdenstein i Leksand.
konstruntsiljan.se

15/5–12/9 RE: AVESTA ART 2021
Sedan 1990-talet har Avesta Art visat samtidskonst 
i de industrihistoriska miljöerna i Verket. I årets ut-
ställning medverkar Tomas Colbengtson, Pia Ingelse, 
Anna Lidberg, Håkan Medbo, Elisabeth Moritz, 
Folkhemmets design och Aquanauts – Expeditionen 
till Siljansringen 1897.
avestaart.se

Verk av Pia Ingelse



Vi har allt du behöver! Öppet alla dagar. 
Välkommen till vår butik & outlet på Hjultorget.

Ahrnebergs väg 53, Insjön  |  www.lundhags.com

Galen i naturen?

Fråga oss om 
ryggsäckar och 
vattentäta skal-

jackor!
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FALUN
AFFAIR
BYXSHOPEN
DALARNA DESIGN OF SWEDEN
DALARNAS HEMSLÖJD
NORRGÅRDEN INREDNING

BORLÄNGE
HERMAN’S BISTRO
ÖNSKEHUSET

AVESTA
AVESTA BIBLIOTEK

GAGNEF 
ICA DALA-FLODA
TULAVIPPAN

LEKSAND
GAPA
GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA
CAFÉ ZORN
GUMMAN GRÖN
MORA HOTELL

RÄTTVIK
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
RÄTT UNDER
SÖRLINS BOKHANDEL

ORSA
SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

SVÄRDSJÖ 
OMHULDA

LUDVIKA
ATELJÉ VÄVGLÄDJE

SMEDJEBACKEN 
BRÖDERNA BERGSTRÖMS

INSJÖN
INSJÖNS VÄVERI
LUNDHAGS FABRIKSBUTIK

HEDEMORA 
BLOMSTERSTUGAN
CAFÉ WAHLMAN

SÄTER
KULINARIET
MIG & ALICE

TÄLLBERG
INNERGÅRDEN
TÄLLBERGS LEVA & BO

VANSBRO
KOLLEKTION
RYGGÅSSTUGAN

ÄLVDALEN 
JOHANNAS FLORA

Dalaliv ligger även ute på många 
andra caféer, butiker och hotell 
i Dalarna. Samtliga nummer av 
Dalaliv hittar du på dalaliv.se.

Följ Dalaliv året runt på 
dalaliv.se och Facebook.

HÄMTA 
DALALIV 

HÄR!

BJURSÅS
DÖSSBERGETS VÄRDSHUS

SÅGMYRA
SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD

Idéer, skisser och ritningar för dig som
funderar på att köpa tomt, bygga nytt,
bygga om eller bygga till.

nejden.se

En timmes
kostnadsfri
rådgivning



BYGGA & LANTLIV

Fotografi  Kola Productions - www.kolaproductions.se

Hus design, produktion och nyckelfärdig leverans av BYGGA i Tällberg - www.byggahomes.se
Interiör styling, dekoration och möbler av Lantliv Inredning i Leksand - www.lantlivinredning.se

FREDERIKS HUS -  PL INTSBERG
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