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Vill du känna dig riktigt fin? Blir du glad av komplimanger?  
Välkommen till mig, så syr jag upp en klänning som du kommer att älska.  

Många tyger, färger, mönster och modeller att välja bland.  
Öppet tisdag, onsdag och torsdag 11-17.

Gassarvet, Overvägen 75, Siljansnäs. Tel 070 7533808, www.pirjodesign.se

Fina du.
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Varmt välkommen!

Visnings- 
trädgård med 

trädgårdscafé & 
växtförsäljning

MÅN–FRE 10–18 ∙ LÖR–SÖN 10–16 ∙ basnatradgard.nu ∙ 070-210 06 42

ANNA BACKLUND
TRÄDGÅRDSDESIGNER
info@tallbergtradgardsdesign.se
@tallbergtradgardsdesign 
070-513 51 44

RÅDGIVNING 
PLANERING 
IDESKISSER  

TRÄDGÅRDSRITNINGAR 
MARKPLANERINGSPLAN  

PLANTERINGSPLAN 
MATERIALVAL

VÄXTVAL

Jag erbjuder kreativa och funktionella 
lösningar efter dina behov och önskemål.

Behöver du hjälp att 
skapa din drömträdgård?

PelargonPelargonmuseummuseum
& trädgård
Forsvägen 19, Torsåkerorsåker
Tel: 070-225 70 43        

       Pelargonmuseum och trädgård

Utställning av gamla svenska pelargoner och 
mängder av andra ovanliga sorter. Försäljning 
av sticklingar samt café med pelargonkaka.

Öppettider 26 februari - 14 augusti:
Onsdag, torsdag, fredag kl. 10-18 

Lördag & söndag kl. 10-15
(Midsommarhelgen stängt)
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Vardagar 10–18 · Lördagar 10–14
Storgatan 41, Ludvika · 0240-810 00 

bjorksmobler.se

▶ En av Dalarnas
äldsta möbelbutiker

Möbelbutiken i 
Ludvika centrum. 

Större än man tror!

▶ Vår styrka är 
personlig service
& engagemang

▶ Många produkter 
på lager

▶ Snabba leveranser

▶ Fristående butik 
- personligare 
sortiment och 

större variation

Öppet alla dagar

Välkommen till 
Våffelbruket!

På flera platser 
I dalarna i sommar!

Vaffelbruket.com
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Ateljé . Butik . Bed & Breakfast

Vävglädje

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

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT

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

vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

Varmt välkomna till oss 
här på Karlfeldtsgården!

Brunnbäcksvägen 50, Karlbo · 0226-64 51 74

Följ oss på Instagram för senaste nytt 
@tvakullor

LUNCH · FIKA · RÄTTVIKSGLASS 
CATERING · TAKE AWAY
INREDNING · MUSEUM 

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Karlfeldtsgården

I hjärtat av Dalarna skapar vi 
handgjorda, hållbara och unika träkök 

– allt utifrån era önskemål.

www.svenskatrakok.se

G Ä R D E S G Å R D  PÅ 
T R A D I T I O N E L LT  V I S

G Ä R D E S G Å R D  P Å 
T R A D I T I O N E L LT  V I S

070 -7 8 2  2 1  8 4    W W W.V L K . S E



www.leksandsdorren.se
bli inspirerad - beställ nya katalogen - hitta återförsäljare

~ ett hantverk från Dalarna ~
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Under utdelningen av Dalalivs vårnummer steg jag in på ett litet 
kafé i Dala-Järna och hamnade mitt i ett samtal mellan kaféäga-
ren och en gäst – på Järnamål. Jag kan inte beskyllas för att 
tjuvlyssna för jag förstod faktiskt inte mycket av vad de sa, men 
så härligt att de lokala dialekterna lever vidare! Några dagar 
senare pratade jag med en rättvikare som sa att han väntade på 
”guckudämpen”. En aning förvirrad frågade jag honom vad han 
menade och han förklarade att det är det sista stora snöfallet 
innan göken, ”guckun” kommer, och med den våren och somma-
ren. Jag älskar dialektala ord, namn och uttryck. Till exempel får 
jag alltid ett leende på läpparna när jag hör namnet Getskump, 
en liten väg och utsiktspunkt i Leksandsbyn Tibble. Vilka roliga, 
härliga och vackra ord samlar du på dig under sommarens utflyk-
ter i Dalarna?
   I det här numret berättar vi bland annat om brodösen Karin 
Derland som renoverar ett ödehus i Gagnef och så har vi hälsat 
på hemma hos Camilla Dahlin i Gustafs vars hem utsetts till 
Sveriges mysigaste. Som vanligt innehåller Dalaliv massor av 
inspiration, tips och idéer. Glädjande är att konserter, teater- 
föreställningar, bryggdanser och bygdespel med mera äntligen 
kan genomföras igen. Stöd dem med din närvaro.

Vi önskar dig en skön och innehållsrik sommar!

/Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
Facebook!

Finns det något 
gulligare än Getskump?

Skribent & 
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsmodell & foto
Johanna Hurtig
Tryck
Sib-Tryck

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
6 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 2 2022). Lägg 
det kuvertet i ett annat 
kuvert och skicka till: 
Dalaliv 
Övre Kvarngattu 3
793 70 Tällberg

Annonsera i Dalaliv
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
info@dalaliv.se

Dalaliv delas ut 
på butiker, besöksmål, 
kaféer och hotell i 
Dalarna. Alla nummer av 
Dalaliv finns att läsa på 
dalaliv.se. 
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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 säljs av de medverkande företagen 
och kan även beställas på www.dalaliv.se.

Dalalivs kupongbokDalalivs kupongbok

Backlunds Boende • Bagarstugans Gårdscafé • Björgården • Blomsterflärd 
Blomsterstugan • Bäckkullans Skafferi • Café Zorn • Crona Craft 

Dalarna Design of Sweden • Dalecarlia Hotel & Spa • Duvan • Einars Skor 
Elon Leksand • Far Away Adventures • Fashion of Brands • Gapa Café & Bar

Gundhes Blommor & Trädgård • Gårdscaféet • Handla Rätt 
Hemslöjden Hantverksbyn • Hermans Bistro • Hjort-Olârs Kafé

Hälsokraft Leksand Lantliv • Lars Ericssons Måleri • Leksands Knäckebröd 
Leksandsstolen • Lena Wikman Design • Levins Handelsträdgård 

Lilla Blomstershopen Yttermo • Lindés Ur & Guld • Liss Ellas Senap 
Lundells Bok & Kontor • Lundhags • Mariaboden • Melrose 

Norrgården Inredning • Roger Snickare • Rätt Under • Rättviks Hälsokost 
Solblomman • Station Grön • Stationsgatan 6 • Mora Parken • Trådspira

Vanilj • Våmhus Hembygdsförening • Ylva Skarp



Lidéns Möbler 
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15 
Öppettider i sommar (vecka 26–33):
Måndag-fredag 10–17, lördag 10–14

Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Lidéns är ett av Sveriges äldsta möbelhus och har funnits i Säter i 
över 100 år. Här finns ett noga utvalt sortiment av kvalitetsmöbler 

och inredningsdetaljer som presenteras i inspirerande miljöer 
i en unik byggnad. Välkommen in till oss när du besöker Säter.
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Torggatan 8, Säter  •  0225-508 29 
Facebook: migoalice  •  Instagram: migochalice

Ta en tur till 
Säters livsstilsbutik 
mig & alice

Morfars 
Kammare

Anstahyttan 109, Stora Skedvi • 070-282 10 20
  morfarskammare

Antikt · Allmoge 
Retro · Loppis

Mer info samt öppettider 
se Facebook, Instagram 

eller morfarskammare.com

Köper hela eller delar av hem

Upptäck 
Säters pärlor
Södra Dalarna är fantastiskt! Upptäck alla 
dolda pärlor som Säter med omgivningar 
erbjuder: den levande landsbygden med 
sina cykelleder, gårdsbutiker, saluhall 
och jordbruk. Ta del av den historiska och 
mysiga trästaden vid vattnet du också! 

Den 17 juni är det dessutom invigning av 
Lilla Säter i Säterdalen. Upplev trästaden 
i miniatyr och låt dina barn leka och inter-
agera i det lilla Rådhuset - eller varför inte 
testa på hur det var att sitta i finkan för 
länge sedan? 

Upptäck Säters kommun du också 
- välkommen!

visitdalarna.se/sater
För boende och upplevelser 
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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

 FIRAR 25 ÅR SOM KERAMIKER 
Tre storlekar uppläggningsfat/mattallrikar/ 
assietter i en härlig skogsgrön färg. Form- 
pressade i stengods efter Mikaela Willers hand-
gjorda original. Passa på att äta på Mikaelas 
sommaröppna crêperie när du besöker butiken 
i Vikarbyn i Rättvik. 
mikaelawillers.se

 BEDÅRANDE 
Från modedesignern Olars Ulla i Gustafs, Säter, 
kommer linneklänningen ”Krona” med fint in-
svängt liv, två gömda fickor och två lager tyg  
i kjoldelen. Förutom i webbutiken hittar  
du delar av Olars Ullas sortiment på Natur- 
burken i Säter och Sågmyra Byggnadsvård  
mellan Leksand och Falun. 
olarsulla.se

 LITEN OCH STILREN 
Hos floristen Anna Eiward på Anna Flora 
Blomsterdesign i Hedemora säljs denna 
fina vattenkanna med trähandtag. 
Finns i färgerna sand och grå. 
annaflora.se

 TRÄDGÅRDSMODE
Bland färgburkar och tapeter på nyöppnade 
Colorama i Rättvik hittar du snygga och prak-
tiska redskap, handskar och klädesplagg till 
säsongens trädgårdsarbete.  
colorama.se/butiker/rattvik 
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 REDO FÖR STRANDEN 
Härlig baddräkt med somrigt 
mönster från Haglunds Under, 
Moras nya underklädesbutik och syster-
butik till Haglunds Mode. Här hittar du 
ett stort sortiment; från A- till K-kupa 
inom underkläder, badkläder, nattkläder 
och sportkläder samt presentartiklar 
som tvålar och necessärer.
haglundsmode.se

 MADE IN DALARNA
Pappelinas omtyckta mattor till-
verkas i Leksand och säljs över hela 
världen. Här "Boo" som finns i flera 
färger. Se hela sortimentet och fyn-
da utgående produkter på Pappelina 
Store & Outlet i Falun! 
pappelina.com
 

 LINNELOOK
Perfekt för varma sommardagar är denna 
mjuka och sköna herrskjorta från mode- 
butiken Gray's i Mora. Tillverkad i ekologisk 
bomull i flaméväv som ger plagget linne- 
känsla. Finns i flera färger, här i mossgrönt.
graysmora.se

 BARA EN TILL...
Bricka från Krus & Detaljer i Insjön. Bakom 
varumärket hittar vi grafiska designern Lina 
Rörvall som även formger magasinet som du 
nu håller i din hand. Brickorna finns i två 
storlekar och i olika mönster och färger.
krusodetaljer.se 
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Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39 
 Mån–fre 10–18 ∙ Lör 10–15

Med kunden i centrum sedan 1903

Finns i butik och online
www.ornassmycket.se

Vackra sommar- 
minnen från Dalarna

• 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

 

rogersnickare

Guidade gårdsvandringar, lammlådor,  
ekologiska lammskinn, honung, mjöl av 
kultursorter, rökta lammdelikatesser, färsk- 

korv, ägg, marmelad m.m. Allt efter säsong.

Gårdsbutik

Bodarne 19, Gustafs • widichs.se •

En småskalig ekologisk gård med krets- 
loppet i fokus. Vi producerar allt med 

hänsyn till växters och djurs egna villkor. 
Här värnar vi om äldre raser och  

kulturväxter, där flera är från Dalarna. 
Hos oss behöver du inte välja 
mellan lokalt och ekologiskt.
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www.eldabutiken.se
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

Eldabutiken Borlänge   
Mellstavägen 40   I   Tel. 0243-23 25 29    

ELDABUTIKEN BORLÄNGE

ELDA 
INNE OCH UTE

ÅRET RUNT

www.hermansbistro.se

www.onskehuset.se

LIFESTYLEBUTIK I 
BORLÄNGE CENTRUM

Hantverksbyn 7, Borlänge 

För dig som vill shoppa smartare
Refillstation • Lösvikt • Vegan
Ekologiskt • Förpackningsfritt

@greenlivingblge
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leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Utökade öppettider under 
sommaren, se levaobo.com

Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22

SOMMARTIDER

En butik 
med ett alldeles 
speciellt utvalt 
sortiment för 

dej & ditt 
hem!

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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Keramiker 
Sofia Carlsson
Fotograf och textildesigner 
Pierina wester
smyckessmed och konstnär 
Anna daniels

16 JUNI
TILL

21 AUGUSTI

FINNS VI I
siljansladan

Klockargården
TTällberg

tis-lör 
kl 10 -17
Sön-Mån
kl 10 -14

Bagarstugans 
gårdscafé

· Ekologisk mat och fika
· Närproducerat i säsong

Information och bokningar: 070-757 17 45 
Hantverksgården på Klockargården i Tällberg 

För öppettider se
bagarstugansgardscafe

 butikinnergarden    Lena 070-656 87 37

Välkommen till butiken på Klockargårdens 
Hantverksgård i Tällberg

Konst    Hantverk    Kuriosa

@ c l a y a n d s o u l s t u d i o  |  0 7 3  5 6 9  4 5  5 1
P l i n t s b e r g  T ä l l b e r g s v ä g e n  2 ,  T ä l l b e r g

&
NY BUTIK

MITT I
TÄLLBERG!

Lokalt handtillverkad keramik & utvald secondhand.

öppet
torsdag 12-17
fredag 12-17
lördag 12-15
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Linnés bröllopsstuga 
På bergsmansgården Sveden 
i Falun ligger bröllopsstugan 
där Carl von Linné och Sara 

Lisa Moraea höll sin bröllops-
fest år 1739. Gå på guidad 

visning! Här finns också en 
tidstypisk trädgård med 

vackra blommor och 
nyttiga läkeväxter.  

falun.se/varldsarvet-falun

Bada vid vattenfall 
Kyl ned dig med ett dopp 
i den lilla lagunen vid det 
nästan 20 meter höga vat-
tenfallet vid Stops fäbodar 
i Älvdalen. Filmscenen där 

Pippi Långstrump åker tunna 
utför fallet spelades in här vid 
Stops vattenfall. Skyltat från 

parkeringen vid fäboden.
happyalvdalen.se

Nytt utsiktstorn
360 grader milsvid vy över 

Siljansbygden möter den som 
besöker det 32 meter höga 

utsiktstornet på Björkberget
 i Siljansnäs. Det nya tornet 
har både panoramafönster 

och utomhusdäck. 
Naturum Dalarna har också 

ett fint museum där.
naturumdalarna.se

Där tiden stannat 
I Gammelstan i Norrboda, 

Ore, utgör välbevarade 
Nissniss-gården och Finn-

gården unika minnesmärken 
över hur gårdar i Dalarna såg 
ut för mer än 300 år sedan. 

Känd filmkuliss och intressant 
utflyktsmål – boka en 

guidad visning! 
hembygd.se/ore

Zorns Gopsmor 
Intill Österdalälven i 

Gopsmor, mellan Mora och 
Älvdalen, ligger Anders Zorns 
kombinerade vildmarksateljé 

och fiskarstuga. Platsens älds-
ta hus är från 1324–25! Det 
här var konstnärens fristad 

och här målade han några av 
sina mest omtyckta verk.

zorn.se

Flytande hotellrum 
I Orsa kan du från juni till 

september hyra Kungshaga 
Hotells flytande hotellrum 
"Room of Nature" på Orsa-
sjön. Det unika rummet är 

utrustat för max två personer 
och nås med kanot eller rodd-
båt. En naturnära hotellupp- 

levelse utöver det vanliga.
kungshaga.se

FYLL SOMMAREN MED ROLIGA, INTRESSANTA OCH SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL FYLL SOMMAREN MED ROLIGA, INTRESSANTA OCH SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL 
OCH UPPLEVELSER. HÄR ÄR NÅGRA HANDPLOCKADE FAVORITER!OCH UPPLEVELSER. HÄR ÄR NÅGRA HANDPLOCKADE FAVORITER!

Foto Magnus Kimura

Foto Markus Gottschling

Foto Åke E:son Lidman
Foto Falu kommun/Ida Hansso

n

Foto Karin H
ellström



Bäst-i-test 
Makke Shorts

Gneik Ryggsäck 
- skön att bära !

För dig som älskar 
att vara ute

Vi har allt du behöver! Öppet alla dagar. 
Ahrnebergs väg 53, Insjön

www.lundhags.com

Favoriten Flok Pile 



 

I sommarutställningen Det lokalhistoriska  

arkivet berättar - turisternas Leksand  
belyser vi i text, bild och måleri och inte minst i 

den omhuldade och älskade souveniren,  
turismens historia och kulturella betydelse  

för orten. 
 

För mer info om öppettider och visningar av  
utställningen besök vår Facebooksida eller  

hemsida www.leksand.se/kultur. 

Välkommen! 

Leksands kulturhus sommarutställning 
Det lokalhistoriska arkivet berättar – 

Turisternas Leksand 
Utställningen visas 7 maj – 20 augusti. Fri entré. 
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Välkommen till Leksands Välkommen till Leksands 
största och mysigaste glasscafé!största och mysigaste glasscafé!

• 24 smaker från • 24 smaker från vår lokala vår lokala 
  glassmakare Rättviksglass  glassmakare Rättviksglass
• Gräddglass, sorbet • Gräddglass, sorbet och mjukglassoch mjukglass
• Kaffe & dricka • Trädgårdsservering• Kaffe & dricka • Trädgårdsservering

Fiskgatan 1, Leksand  
cafealle.se 

20-års- 

jubileum

Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLM
Munthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka
Öppet dagligen 11 juni –14 augusti
Skulpturutställning 11 juni – 4 september

0247-100 62 • www.hildasholm.org

MUSIK I MUSIK I 
TRÄDGÅR´NTRÄDGÅR´N

Endast förbokning. Ring 070-554 48 48 
eller 070-349 11 29. Max 200 personer. 

Kontant betalning på plats. Pris 200 kr.
Ta med egen stol, filt, etc.

Välkommen önskar Janne & Titti

Östanhol Myrvägen 29 
Tällberg

13 JULI KL.18.30
Janne Krantz & Niklas Sundén

20 JULI KL.18.30
Reunion Iggesundsgänget

Janne, Körven, Ingela & Anders

27 JULI KL.18.30
Brissn & Dalarna Femund 

Spelmanslag
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När Camilla Dahlin började visa bilder från sitt hem på Instagram 
fick de snabbt många likes. När bostaden dessutom utsågs till 
”Sveriges mysigaste hem 2021” växte skaran av följare som in- 
spireras av den lantliga inredningsstilen och hennes och sambon 
Erik Södergårds byggprojekt.

ALLRA BÄST TRIVS JAG I MITT HEM
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Camilla och den åtta månader gamla hundval-
pen Allan möter oss vid bilen när vi svänger in 
på gården Per Ols i Gustafs. När vi närmar oss 
husets förstukvist gör även ragdollkatterna 
Cleo och Bodis oss sällskap. Vi har landat mitt 
i ett bördigt och böljande åkerlandskap intill 
Dalälven. Hit flyttade Camilla efter att länge 
varit på jakt efter ett hus. 
   – Jag hade förlorat flera budgivningar och 
nästan tappat hoppet om att kunna köpa en 
egen bostad när den här gården blev till salu – 
endast 500 meter från mitt barndomshem där 
mina föräldrar ännu bor. Det var på vägen här 
utanför som jag stod och väntade på skolbus-
sen som barn. Denna gång var det jag som 
vann budgivningen, så planeterna stod rätt 
helt enkelt!

OMBONADE MILJÖER
Gården var i fint skick när hon och sonen Wil-
mer flyttade in för tolv år sedan.
   – Det var så kul att se att mycket var be-
varat, som de vackra trägolven, träsponten 
i hallen, tre kakelugnar och en vedspis med 
bakugn. Det står att huset är från 1909 men 
det är troligen äldre än så. Det första jag 
gjorde när jag fått nycklarna var att gå runt 
och klappa husets alla väggar och lova att jag 
skulle ta bra hand om det, minns Camilla som 
till en pratstund i köket serverar oss te och 
kanelbullar från Gustafs Bröd.
   På entrévåningen ryms kök, matsal och var-
dagsrum, på övervåningen finns tv-rum och ett 
par sovrum. Alla rum är lantligt inredda, med 
mönstrade tapeter och en blandning av nya 
och gamla möbler och prylar.
   – Det mesta av inredningen kommer från lop-
pisar och från mina föräldrar, som det gamla 
bordet som stått i ett mjölkrum i deras ladu-
gård. När jag bläddrar i inredningsmagasin och 
ser bilder från minimalistiskt inredda hem kan 
jag tycka att det ser fint ut, men den stilen 
passar verkligen inte mig. Jag är en människa 
som behöver få energi av mitt hem – jag trivs 
bäst i ombonade miljöer.  
 
ALTANER FÖR FEST OCH VILA
När sambon Erik flyttade in i huset satte paret 
i gång att renovera. Tapetsering av väggarna i 
vardagsrummet blev deras första projekt.
   – Vi visste inte hur vi skulle göra, men tänkte 
att ”hur svårt kan det vara?”. Så nära separa-
tion har vi nog aldrig varit… Men efter det har 

vi faktiskt lyckats sätta upp tapeter i alla rum. 
Vi har alltid något projekt på gång och resul-
tatet brukar bli bra; Erik är så duktig på att 
snickra.
   Sommartid används de två altanerna flitigt 
av familjen.
   – Altanen på husets baksida har sol från mor-
gon till eftermiddag och en helt magisk utsikt 
över de vidsträckta åkrarna och skogen bortom 
dem. Den vyn tröttnar jag aldrig på! Vi skippa-
de altanräcke eftersom vi ville uppnå känslan 
av att sitta mitt i landskapet. För att maximera 
ljusinsläppet och utsikten från matsal och var-
dagsrum satte vi in glasade pardörrar. Altan- 
golvet behandlade vi med Sioo:x som ger träet 
en fint grånad ton, tipsar Camilla.  
   I altanens ena hörn finns en pergola med 
transparent tak som skydd mot regn och vind.
   – Längs pergolans ena sida gjorde vi en vägg 
av husets originalfönster som vi hittade ute i 
lillstugan. En varm dag är det så mysigt att ta 
en tupplur i soffan i pergolan. Fina kuddar och 
mysiga filtar låter vi ligga ute hela sommaren.  

SOMMARKVÄLLAR MED PIZZA
Altanen framför lillstugan var förra årets stora 
byggprojekt.
   – Allt började med att vi behövde en plats 

När Camilla köpte gården var bostadshuset 
gulmålat och användes som fritidshus. Ett av 
sommarens projekt är att börja anlägga rabatter 
och plantera perenner i trädgården. 
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för grillen utomhus… Sedan spårade det ur helt 
och vi gick all-in. Bland annat kom Erik på att 
han skulle göra ett fiskbensmönstrat altangolv. 
Det tog så klart längre tid att lägga ett sådant 
golv, men det var det värt och det blev inte 
så mycket spillbitar över heller. När jag la upp 
bilder på golvet fick det en enorm genomslags- 
kraft bland mina följare på Instagram, så jag 
gissar att många kommer att göra på samma 
sätt. 
   Av svartmålade trästommar och bänkskivor i 
betong skapade Erik sedan ett utekök.  
   – Vi köpte en portabel pizzaugn som visade 
sig vara en mycket bra investering. Genom att 
sätta en zinkskiva på en av bänkarna fixade vi 
yta för utbakning av pizzadeg. På en annan del 
av bänken monterade vi hjul, så den delen kan 
vi rulla ut på golvet och använda som barbord 
tillsammans med pallar som Erik också tillver-
kat. 

FESTLOKAL I GAMLA CYKELHANDELN
Intill altanen ligger lillstugan som med hjälp 
av svart slamfärg fick nytt liv.

   – Det här var byns cykelhandel förr i tiden, 
här köpte min pappa sin första cykel. Genom 
att ersätta ett fönster med en gammal pardörr 
länkade vi samman lillstugan med altanen. 
Pardörrens insida har en vacker patina som 
passar perfekt med lillstugans timmerväggar 
och fönster med handblåst glas.  
   – Vi kom också på att vi kunde ta bort en del 
av taket mellan lillstugans två våningar så att 
det blev öppet till taknock. I dag använder vi 
rummet som vår festlokal. Av tre golvplankor 
som vi fann på loftet gjorde Erik ett stort mat-
bord. Bordsskivan slipade vi ytligt och vaxade 
sedan med ofärgat ”gammaldags trävax”. Över 
bordet hängde vi en gammal åra som vi virat 
en ljusslinga kring. Vi älskar att sitta här med 
vänner och äta en god middag i skenet av 
stearinljus.  

INSPIRATÖR MITT I LIVET
Tidigare somrar har Camilla tagit sig an många 
uppdrag som bröllopsfotograf. I år har hon valt 
att ta ett steg tillbaka, endast två bröllop är 
inskrivna i kalendern.
   – Jag gillar inte vart branschen tagit vägen, 
med rökbomber och långa resor över hela lan-
det. Även om själva jobbet är intressant, som 
bröllopsfotograf får man ju vara med om både 
glädje och dramatik, så betraktar jag bransch-
en på ett helt annat sätt nu. I dag satsar jag 
hellre på mitt växande Instagramkonto. 

Sköna utemöbler, ljusslingor, bardisk och utekök 
med grill och pizzaugn – vad mer behövs för en 
lyckad sommarkväll? Altanen vid lillstugan var 
förra sommarens stora byggprojekt. När Camilla
lade ut Instagrambilder på Eriks fiskbensmönstra-
de golv exploderade intresset.
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CAMILLA DAHLIN
BOR I Gustafs i Säter
YRKE Förvaltningsledare på Trafikverket, 
bröllopsfotograf, inspiratör
FAMILJ Sambon Erik Södergårds, sonen 
Wilmer, en hund och två katter
GÖR HELST EN LEDIG SOMMARDAG Äter glass 
på altanen
INSTAGRAM greatshotsbynumber10
HEMSIDA adorafoto.com

Camilla och Erik förvandlade lillstugan till festlo-
kal. Genom att ta bort taket mellan våningarna 
skapades dubbel takhöjd över det stora matbor-
det. Den vackra pardörren har nu satts in mellan 
lillstugan och den stora altanen med utekök.

Väggpanelen i sovrummet har paret byggt av 
släta tunna lister ställda på en rejäl golvsockel. 
Till överliggare användes en rundad list.

Till höger på bilden nedan syns det gamla bordet 
som stått i mjölkrummet i Camillas barndomshem.

   Camilla kallar sig hellre inspiratör än influ- 
encer. 
   – Mina följare lockas av husets inredning, 
den lantliga idyllen och våra söta husdjur. 
Erik och Wilmer har valt att inte vara med på 
bilderna. Mig själv har jag börjat smyga in mer 
och mer för jag tror att många är nyfikna på 
vem som döljer sig bakom kontot. Jag fotogra-
ferar alla bilder med min mobil, då är det lätt 
att vara spontan och springa ut i trädgården 
när ljuset är fint. 
 
FIN UTMÄRKELSE
Förra året röstade läsarna av tidskriften ”Vil-
lalivet” fram familjens bostad som ”Sveriges 
mysigaste hem”. 
   – Sedan dröjde det inte länge innan pressen 
började ringa. Förstapriset var produkter till 
ett värde av 200 000 kronor så nu har vi köpt 
nya sängar, duntäcken, braskamin, ångdusch… 
Samtidigt som titeln var ärofylld blev det 
en tuff tid för mig för det var så många som 
hörde av sig: tv, radio, tidningar… Nu har jag 
blivit bättre på att tacka nej till media, men 
jag gör gärna ett undantag för Dalaliv. I dag 
mår jag mycket bättre och en tanke som ofta 

slår mig, är hur tacksam jag känner mig över 
att få bo just på den här platsen där jag också 
vuxit upp. 
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Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00

Varmt välkommen till en 
butik med personlig service!

Sommarinspiration 
hos Solblomman

VILA ∙ MASAI ∙ ODD MOLLY 
FREEQUENT ∙ PART TWO 

SOYA ∙ CREAM ∙ MOSH MOS 
PIECES ∙ PARA MI ∙ IN WEAR

På herravdelningen 
hittar ni:

GARCIA ∙ SEBAGO ∙ BLEND
LINDBERGH ∙ FAT MOOSE

GC RESTAURANG 
BAR & CAFÈ

Mån–tor 8–22/24 • Fre 8–02 • Lör 9.30–02 
Norsgatan 19, Leksand

0247-132 60 • www.gardscafe.se

Välkommen in!

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

Kycklingpasta
Panzerottipasta
Laxpasta
Scampipasta
Oxfilépasta
GC Pizza
Prosciuttopizza
Scampipizza
Vegetarisk pizza
Laxsallad

SMÅRÄTTER

VARMRÄTTER
Räksallad
Kycklingfilé
Svamprisotto
Bookmaker toast
Rödingfilé
Tournedos
Grillad Entrecôte
Moules Frites
Hamburgare
Baconburgare

KVÄLLS- 
MENY

Serveras 
från kl. 16

BAREN ÄR ÖPPEN
Fredagar–lördagar till kl. 02

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ
Vardagar kl. 11.30–14/15

inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15



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

Lifestylebutik med ett brett 
utbud av inredning & kläder. 

Välkomna!

BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR 
FLOS ∙ DBKD ∙ DAY ET ∙ TELL ME MORE 

ARTWOOD ∙ HALLBERGS BELYSNING   
BOEL & JAN ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK 

ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS 

SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION
med flera...



Boka vår badrumsexpert för 3D-ritning.
madeleine.pettersson@colorama.se
0247-100 64

Dags för nytt 
badrum?

LEKSAND • RÄTTVIK

Ny butik i Rättvik!

Boka in våra fasadexperter
Sandra, Henrik & Martin

 0247-100 64 
0248-106 80

Behöver du hjälp
med din fasad? 

HSB-gatan 3 • 0248-106 80

 
coloramarattvik

TAPE
TERPR ISG

ARAN
T I

Det innebär att om du hittar en likadan 
produkt, till ett lägre pris någon 
annanstans, matchar vi det priset.

Hos oss ska du känna dig säker på att du 
får bästa pris. Fråga oss om prisgarantin 
så berättar vi om garantins villkor.

Nu erbjuder  
vi prisgaranti  
på tapeter
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Välkommen till 
systrarna Holding 
i Siljansnäs

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83

 070-885 08 68
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handgjorda i Siljansnäs.
annan fina presenter

Unna dig själv eller någon

Sommaröppettider v.24 - 32
Torsdag - Lördag kl.11-17

Björkbergsvägen 67, Siljansnäs
(mittemot Tempo)

Varmt välkommen
till vår butik!

Midsommar kl.11-15
Följ oss:

www.sewswedish.se
hej@sewswedish.se
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KREATIVA

Johanna Hurtig jobbar som rekvisitör på Dala-
teatern i Falun.
   – Jag trivs jättebra med att jobba i fanta-
sivärlden. Teater är en lagsport, alla måste 
göra sitt för att det ska funka, säger Johanna 
som pryder Dalalivs omslag.

Under ungdomsåren i Rättvik medverkade 
Johanna i lokala teaterföreställningar. Men 
att stå på scenen var aldrig hennes grej, hon 
upptäckte snabbt att jobbet bakom scenen var 
mycket roligare.
   – Jag brukade anmäla mig som bygg- och 
bärhjälp åt Dalateatern när de kom på turné 
till Rättvik och när det var dags att plugga 
vidare siktade jag på att bli rekvisitör. Men det 
finns ingen rekvisitörsutbildning, man får själv 
sätta ihop sin kunskapsbank. Under mina två 
år på Leksands folkhögskolas designlinje prak-
tiserade jag på Stadsteatern i Stockholm och 
Dalateatern i Falun. Jag har också gått som-
markurser i möbeltapetsering, läst inrednings-
historia på Uppsala universitet och tagit några 
konstkurser. Sedan dess har det bara rullat på. 
Dalateatern behövde en vikarierande rekvisitör 
och i dag har jag fast anställning där. En problemlösare

Johannas lista över tekniker och material hon 
vill lära sig mer om är lång. 
   – Det fantastiska med det här jobbet är att 
man aldrig blir fullärd. Inför varje produktion 
finns det alltid något jag inte kan och som jag 
måste lära mig. Bland annat vill jag lära mig 
mer om silikongjutning och fördjupa mig mer 
inom 3D-printing. 
   Många kluriga lösningar har det blivit genom 
åren.
   – Till en föreställning behövdes en brevlåda 
som skulle sitta på skådespelarens mage. Han 
skulle kunna ramla med den, så då fick jag sy 
en ”mjukisbrevlåda”. Jag minns också när jag 
inför varje föreställning av ”En världsomsegling 
under havet” fick skära till en fisk av pumpa 
eftersom skådespelaren var vegetarian. Rispap-
per blev fenor och ätbart glitter gjorde att fis-
ken såg blöt ut. Det är de konstigaste grejerna 
som är de roligaste!

”Jag fann mitt 
drömjobb 
bakom scenen”

Johanna Hurtig är stolt över sin arbetsplats. 
   – Dalateatern är hela länets teater. Vi värnar 
om landsbygden och turnerar runt i flera dala-
kommuner varje år. Det är fint att vi kan dela 
med oss till hela Dalarna av det vi skapar!

Till "Ålevangeliet" fick Johanna gjuta stora ålar.
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Mångsidig
Scenograf, rekvisitör, attributör… Vad är skill-
naden egentligen?
   – Scenografen är den som designar scenrum-
met, oftast ihop med regissören. I min roll som 
rekvisitör tar jag fram alla saker som behövs 
till scenografin. Jag köper in rekvisita och tar 
hand om den på scenen. Teatern i Falun är 
liten så jag fungerar även som attributör. Som 
attributör tillverkar man rekvisita som inte 
går att köpa i butik, som i höstas när jag gjöt 
ålar till föreställningen ”Ålevangeliet”. Sakerna 
måste också hålla för att plockas upp och ned 
och transporteras. 
   Johanna är även turnerande scentekniker. 
   – Då är jag med och bygger och river och tar 
hand om rekvisitan när den ska ändras eller 
flyttas. Ibland går något sönder som måste 
paniklagas, så då får jag också rycka in. 

Påläst sakletare
Johanna tycker att hon har världens bästa ar-
betsplats men skulle gärna prova på att jobba 
inom film. 
   – Mängden rekvisita skiljer sig åt. Oftast är 
det mer rekvisita i en miljö som filmas, det ska 
ju se ut som på riktigt. Perspektiven är helt oli-
ka också. På teaterscenen ser du endast rekvi-
sitan på håll, därför behöver den inte vara så 
detaljrik. Men på en filmduk kan en bild på en 
kaffekopp bli en halvmeter stor när den visas i 
närbild, så då är det mer noga med detaljerna.
   Johanna älskar historiska kostympjäser och 
detektivarbetet som följer med det. 
   – Säg att pjäsen utspelar sig år 1925, då gäl-
ler det att hitta en servis som är gjord innan 
det årtalet. Jag letar saker på Tradera och på 
loppisar, till exempel på Pärlan Second Hand i 
Gustafs, PMU i Leksand och Falun, Tulavippan 
i Gagnef, BK:s Gammalt & Nytt i Insjön och på 
Spader Madame Retro Vintage i Vikarbyn. 

Eget skapande
För Johanna är det viktigt att hålla i gång krea-
tiviteten när hon kommer hem till Tammeråsen 
utanför Rättvik.
   – På jobbet förverkligar jag mest regissörens 
och scenografens visioner, även om jag får 
komma med inspel och idéer. Hemma släpper 
jag loss mitt eget skapande; jag fotograferar, 
broderar och renoverar mitt timmerhus. Jag 
kommer från en skapande familj. Min morfar 
har målat mycket, mormor och farmor har 

stickat, mamma har sytt och pappa har snick-
rat, så det hantverksmässiga har alltid funnits 
runtomkring mig och jag har alltid fått vara 
med och göra saker och ting. Redan som barn 
sydde jag egna Barbiekläder och tillverkade 
möbler till dockskåpet, minns Johanna. 

Lockad av mystik
När det gäller hennes eget skapande, utanför 
teatern, är naturen hennes största inspirations-
källa.
   – Jag inspireras också av gamla myter, lokala 
sägner och historier, och av traditionella hant-
verk av olika slag. Den mystiska och mörka 
världen lockar mig också. 
   Under våren gav Johanna en workshop på 
Rättviks Kultursällskap i hur man skapar pap-
persblommor.
   – Att skapa dekorativa element, som pap-
persblommor, är väldig roligt. Dessutom är 
det billigt och går att göra på ett par timmar. 
Du behöver endast kräppapper, ståltråd, lim 
och sax. Och kanske pärlor och olika typer av 
glitter. Det är väldigt skönt för huvudet att 
sitta och pilla med pappersblommor eller an-
nat pyssel och jag leder gärna fler workshops i 
framtiden.
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leksandresort.se/siljans-konditori

BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI

Sommar på Siljan

Lunch
MÅN - LÖR

11:00 - 14:00

Fika

Brunch
SÖNDAG

10:00 - 14:00

Prova vår egen gelato!

Norsgatan 15 C · Leksand · 070-539 34 44 
ONS–FRE 11–17, LÖR 11–15

Instagram: backkullans_skafferi

Design by Bäckkullan – ljusstakar 
tillverkade av vintageföremål 

Färdiga presentlösningar • Kläder & smycken 
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Se tillverkningen i vår 
smedja i Leksand!

FABRIKSBUTIK

Vardagar 9–17 · Lördagar 10–15
G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND

Se tillverkningen i 
vår smedja i Leksand!

Lilla 
Blomstershopen

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand 
070-436 28 36 ∙  

Den lilla gårdsbutiken 
med stort 

Snittblommor ∙ Växter ∙ Utemiljö
Bröllop & Begravningsbinderier

Dalarna möter Japan

M I I T I N G U
 

Kyrkallén 1, Leksand  I  www.leksandshemslojd.se

Välkommen till Hemslöjdens Hus i sommar  
med utställningar, workshops och temabutik!

18/6–13/8 Miitingu med Eva Davidsson.  
22/6–29/7 Björkar & körsbär under blå himmel 

med Vävnätet Dalarna.

Öppet tors–lör
11.00–16.00

Spanskt på fötterna i sommar!

Hos oss hittar du ett brett urval av
modeller och märken. 

Välkommen in!
Torget 7, Leksand  - 0247-346 80
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Med nål och tråd, 
hammare och såg
Ett ödehus räddas och länets kulturliv berikas med ännu en 
framgångsrik konstnär när brodösen Karin Derland flyttar 
till Dalarna.
   – Jag är ingen supermänniska, jag är bara en vanlig brud 
som gör det jag tror på.

PORTRÄTT

3 2
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”Det är fruktansvärt, ett ruckel”, utbrast en av 
Karins söner när hon visade honom huset hon 
precis köpt. Men Karin såg något annat, hon 
såg det stora timmerhusets potential och hur 
det skulle kunna förvandlas till hennes nya 
hem och konstnärsateljé. 
   Vi träffar Karin vid huset i en liten by i 
Gagnef. Hon är iklädd arbetskläder inför ännu 
en lång renoveringsdag. Karin hade kikat på 
många objekt innan hon fick nys om just det-
ta.
   – Redan vid första besöket kände jag att hu-
set hade något väldigt speciellt. Gavelfönstren 
som ger huset en sakral karaktär, den oinredda 
övervåningen som är öppen till taknock, de 
nedslitna dörrtrösklarna, slitaget vid handta-
get på skafferidörren… Gamla hus väcker så 
många tankar om människorna som bott där 
tidigare. Jag har alltid längtat efter att bo enk-
lare och i ett gammalt hus.

I gott skick
Innan Karin la ett bud bollade hon med goda 
vänner som är snickare och byggnadsvårdare 
och som bor i närheten. 
   – Vi lade upp en budget och en renoverings-
plan. Målet är ju att återskapa huset och be-
hålla dess karaktär, men för att ha råd med det 
behöver jag göra så mycket som möjligt själv.
   För att kolla upp skicket på timmerstommen 
kontaktade Karin en timmerman från Falun.
   – Han var full av beundran och berättade att 
det är sällan han ser sådana här fina gamla 
timmerhus. Det var verkligen bra.
   För säljaren var det viktigt att huset hamna-
de i rätt händer. 
   – Jag skrev ett långt brev till honom och 
berättade om mig själv och mina planer för 
huset, att jag vill göra det till ett stolt hus 
igen. Det gjorde verkan och i juni förra året 
blev huset mitt.  

Stark drivkraft
Det här är Karins första husrenovering. Hon 
är inställd på att ta hjälp av professionella 
hantverkare men tänker göra så mycket som 
möjligt själv.
   – Jag kan inte mura, jag kan inte snickra, 
men jag kan göra allt grovarbete, renovera 
fönster, måla och sådana saker. Det jag inte 
kan får jag helt enkelt se till att lära mig, 
mycket är ju inte ”rocket science”. Min drivkraft 
är stark. Jag har inte tummen mitt i handen 

och är inte rädd för att jobba hårt. Jag har 
varit med och lyft huset, gjutit en betongsula 
under huset och burit ut över hundra säckar 
spån och kolstybb som låg i trossbotten på 
neder- och övervåningen – och rivit hela mur-
stocken själv.
   Förra sommaren växte fina rosenbuskar längs 
huset.
    – De behövde vi tyvärr gräva bort när vi 
jobbade med grunden. Men jag har
planterat några av dem på en annan plats i 
trädgården så jag hoppas de klarar sig. De hör 
ju till huset och doftar underbart.

En second opinion
Ett viktigt moment var att riva den gamla 
murstocken. Karin har sparat allt murtegel och 
lagt dem på luftning i staplar i hallen.
   – Jag har krafsat dem rena så att muraren 
kan återanvända dem när han bygger upp den 
nya murstocken. En lärdom är att man alltid 
ska be om en second opinion. Den första mu-
raren jag frågade sa att det bara var att slänga 
allt och göra helt nytt. En annan murare, som 
jag sedan kom i kontakt med och anlitade, sa 
att tegelstenar är som ved. Så länge de inte 
utsatts för grov väta går de att återanvända. 
   Karin har fått veta att det fanns planer på 
att riva huset under 1990-talet. 
   – Inför rivningen plundrades huset på både 
vedspis och kakelugn. Jag har köpt en gammal 
vedspis från 1800-talet och jag kommer att 
installera en luftvärmepump. Folk har ju klarat 
av att bo här förr i tiden utan att frysa ihjäl, 
det vore konstigt om jag gjorde det. Jag ska 
täta springorna mellan timmerstockarna med 
lindrev och lerklina väggarna. 
   Vi följer med Karin in i huset där vi i ett par 

Karin har aldrig renoverat hus tidigare, men hon 
är villig att lära sig och jobba hårt. Här tar hon 
sig an husets fönster som behöver nya glas.
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av rummen får balansera på bjälklagen.
   – Jag förstår om ni tycker att det inte ser
färdigt ut, men det går fortare att återställa 
än man kanske tror. De största grejerna är 
snart fixade, sedan är det bara ytskikten kvar. 
Här i köket vill jag gärna bevara den gamla 
pärlsponten på väggarna. De gamla golvplan-
korna i rummet intill har jag sparat, de ska 
läggas tillbaka. Entrédörren behöver bytas ut. 
Jag hittade faktiskt en exakt likadan pardörr 
på Godshallen i Rättvik. Måtten var precis de 
samma och dörren var ockragul – precis som 
den ursprungliga. 

Älskar övervåningen
I dag saknas trappa till övervåningen så vi 
klättrar upp efter Karin på en stege. 
   – Här blir mitt sovrum och min ateljé. Hela 
övervåningen var full av skräp tidigare – gamla 
kläder, skor och cykeldelar. Och det mesta var 
täckt av fågelskit eftersom flera fönster stått 
trasiga och det varit fritt fram för fåglar att 
bo här. Men ni ser ju vilken härlig ateljé det 
kan bli här! När jag köpte huset budgetera-
de jag bara för nedervåningen, men det är ju 
övervåningen jag vill åt så jag funderar så klart 
på hur och vad jag kan göra för att få även den 
beboelig. Jag älskar den här delen av huset.    
   Förra året plockade Karin ur husets alla 
fönster. 
   – Jag monterade isär dem i sina minsta 

beståndsdelar och har läst på och frågat om 
kittning och skillnaden på spårfalsade och 
kittfalsade bågar. Jag har fått kontakt med ett 
litet trevligt snickeri i Djurås. Martin som driver 
det har varit här och kikat. Han sa att jag kan 
sätta ihop så många fönster som möjligt av de-
larna, så tillverkar han resten. Nu har jag köpt 
verktyg och vill komma i gång och skära glas. 

Upptäckte yllebroderiet
Tro nu inte att Karin kan lägga all sin tid på 
färdigställandet av huset. Hon är konstnär, 
lärare i fritt yllebroderi och arbetar även som 
frilansande layoutare, bland annat för Svenska 
Dagbladets barntidning SvD Junior. För några 
år sedan skrev hon boken ”Brodera fritt på 
ylle”, utgiven på Hemslöjdens förlag.
   – När jag upptäckte yllebroderiet var det 
som att öppna en dammlucka. Jag har ju 
målat, tecknat och skulpterat mycket i mitt 
liv, men när det kommer till broderiet som 
medium mest ägnat mig åt korsstygn. Det sätt 
jag utvecklat att jobba med yllebroderiet är 
som att måla med nål och tråd. Likväl som jag 
alltid känt en dragning till Dalarna, har jag 
alltid känt en dragning till Indien. Mycket av 
det indiska broderiet, med mustiga färger och 
organiska mönster, liknar påsömsbroderiet från 
Dala-Floda. 

Avbildar kvinnokroppen
För några år sedan fick Karin in sina bonader 

Smyckade kvinnokroppar och skator är vanligt fö-
rekommande på Karins broderier. Framöver hopp-
as hon kunna ställa ut sina konstverk i Dalarna.
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KARIN DERLAND
BOR Vaxholm och Gagnef
GÖR Konstnär, tidningsredigerare/layoutare, 
gästlärare i fritt yllebroderi
FAMILJ Sönerna Eddie och Bobo
I SOMMAR VILL JAG Fortsätta fixa med mitt 
hus i Gagnef och bada i Siljan. Den är som ett 
hav.
AKTUELL Med stor soloutställning på Ulfsun-
da Slott utanför Stockholm. Utställningen 
pågår till och med 22 september. 
HEMSIDA karinderland.com

och kuddar på Svensk Hemslöjds butik i Stock-
holm.
  – Jag tilldelades även Mimmi Börjessons 
broderistipendium som delas ut av Föreningen 
Svensk Hemslöjd. Det var en stor ära. Sedan 
fick jag en förfrågan om att göra boken med 
utgångspunkt i mitt sätt att brodera. Det är 
inte en traditionell instruktionsbok med en 
massa projektbeskrivningar. Intentionen var 
att inspirera när det gäller teknik, färg, kompo-
sition och tankesätt. Att sätta i gång processer 
och få andra att upptäcka – eller återupptäcka 
– det här sättet att brodera på ylle.
   Efter att boken hade släppts började för-
frågningar om att hålla kurser droppa in. Nu 
undervisar hon i fritt yllebroderi på bland 
annat Sätergläntan, Mora Folkhögskola och 
Handarbetets Vänner i Stockholm. 
   Till en början pryddes Karins bonader och 
kuddar av mer abstrakta, folkloristiska motiv.  
I dag jobbar hon mer figurativt med väggkonst 
och just nu med avbildningar av kvinnokrop-
pen. 
   – Jag smyckar kropparna med tatueringar 
och påsömsmönster. Det handlar om ett ut-
forskande av kropp, lust och sexualitet.

Möts av vänlighet
Karin känner sig välkommen i sin nya hem-
bygd, speciellt av grannen Gunnel.
   – ”Har du kommit hem nu?”, ropar hon ibland 
när jag kommer upp från Vaxholm. Efter långa 

arbetsdagar händer det att hon bjuder mig på 
en enkel middag. Hon har koll på det mesta 
och påminner mig när det är dags att ringa 
bonden när ängen behöver slås. När jag över-
tog huset gick jag över och presenterade mig 
för killarna som jobbar i plåtverkstaden tvärs 
över vägen. De är också så hjälpsamma och 
trevliga. Jag är oerhört tacksam för mina gran-
nar och alla jag har lärt känna här uppe sedan 
jag köpte huset. De är så fina och fantastiska. 
Visst har jag mött en del skeptiker också som 
frågat om jag är den där stackaren som ska ta 
sig an det gamla ödehuset… De tvivlar nog på 
om jag kan ro det här i land och många tänker 
väl att jag borde anlita en byggnadsfirma som 
gör allt. Men jag ska göra vad jag kan för att 
få huset beboeligt igen! Det får ta den tid det 
tar, men inte flera år. Förhoppningsvis kan jag 
flytta in i en del av huset nästa år.

Så mycket som möjligt av originalinredning- 
en bevaras. Här står Karin framför det vack-
ert slitna hörnskafferiet i köket.

Varuprover på ylletyger och fina små påsar med 
frön. I ett skåp i hallen hittade Karin spår efter en 
av husets tidigare ägare, gårdfarihandlaren.
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Instagram: @ylvaskarp   www.ylvaskarp.se
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Välkommen till vår butik!

Sommaröppettider:
mån− fre 10− 18, lör 10− 14, sön 11− 15

Insjövägen 59, 793 41 Insjön 
0247 403 92 – info@insjonsvaveri.se

www.insjonsvaveri.se

BESÖK VÄVERIETS 
TRÄDGÅRDSKAFÉ 

I SOMMAR.

BLOMSTERTIDER HOS 
GUNDHES I INSJÖN

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

Blommor & plantor från egen odling. Välj i våra växthus.  
Perenner, buskar, jord & fröer. Allt för en blommig sommar!

Välkommen 
till oss!

Sommarbröllop? 



Hjärtligt välkommen 
till Karl-Tövåsens fäbod!

Upplev en av Sveriges allra sista levande fäbodar 
– en bit kulturhistoria med anor från 1600-talet. 
Bara några kilometer från Siljansbygdens sprud-
lande semesterliv (8 km norr om Vikarbyn).
Här hälsar familjen Gumuns med anställda er 
välkomna! Med sig på fäboden har de sina fjällkor 
som betar fritt i skogen om dagarna. Kossorna 
mjölkas morgon och kväll. Arbetsdagen mellan 
mjölkningarna ägnas åt att sköta kalvar, grisar, 
höns, getter och kaniner samt att kärna smör, 
ysta ost och koka messmör. Allt enligt urgamla 
hantverksmetoder som ger de färdiga produkter-
na smak och textur som inte går att hitta någon 
annanstans än just på en fäbod!
Som besökare kan du ta del av detta stycke kultur-
historia på flera sätt. Njut en kopp äkta kokkaffe 
och en smörgås med fäbodens egna produkter 
i vår kaffestuga. 
Träffa djuren och lyssna när Tin och Anna berättar 
om fäbodens historia och det dagliga arbetet. 
Ta även chansen att handla med dig en bit ost eller 
smör hem. 
Varmt välkommen!

K
arl

-Tövasens

levande Fäbo
d

Öppettider 22/6–14/8. Onsdag–söndag 
kl. 12–16. Stängt hela midsommarhelgen.

För att besöka oss betalar du en engångs- 
entré. Du får en pin/knapp som kvitto. 
Den gäller sedan för fritt antal besök 
resten av sommaren 2022.

Vuxna 120 kr. Barn under 15 år 60 kr. 
Barn under 2 år gratis.

Fäbodvisning sker kl.12.30 och 15.00 
varje dag och ingår i entréavgiften.  

Då fäboden saknar elektricitet och har 
begränsad mobiltäckning kan vi inte ta 
emot kontokort. Swish fungerar ibland 
men kontanter fungerar alltid.

HUNDAR FÅR EJ MEDTAGAS p g a 
smittorisker och att våra kor förknippar 
hundar med vargar och blir aggressiva. 
För allas trevnad, respektera detta.

För vägbeskrivning och mer information, 
se www.karltovasensfabod.se

Fäboden är lättillgänglig även vid 
funktionsnedsättning. 
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FÄBODLIVFÄBODLIV

LYXA TILL DETLYXA TILL DET

LYSSNA PÅ TÄPP LARS NYA PODDLYSSNA PÅ TÄPP LARS NYA PODD

KALLE MORAEUS FÄBODSNAPSKALLE MORAEUS FÄBODSNAPS
Orsaspelmannen Kalle Moraues har 
skapat en egen snaps, en klassisk 
akvavit kryddad med kummin och 
med inslag av lingon och granskott. 
Orsa Fäbodsnaps tillverkas av Tevsjö 
Destilleri i Hälsingland och säljs på 
Systembolaget. Så klart finns den 
även på Hornberga Gård i Orsa där 
Kalle är en av delägarna.
orsahornbergagard.se

Med stor nyfikenhet följer vi Instagramkontot 
”Våran fäbod” som drivs av Erik Frost och 
Patrik Skord på Håltby fäbod i Älvdalen. 

Vad är det med det primitiva livet i skogen 
som lockar er, Erik?
   – Vi vill leva med årstiderna, naturen och 
djuren och vi hittar lugnet här. Bor man så här 
inser man att man inte behöver äga så myck-
et materiella ting för att må bra. I dag är det 
många som blir utbrända och då behöver man 
hitta tillbaka till livet. Jag har själv varit där. 
Jag levde ett helt annat liv innan, under tio 
år jobbade jag i Stockholm. Så jag känner till 
båda världarna och tycker om dem båda, men 
just nu trivs jag bäst här. Här lever jag mer i 

””VI ÄLSKAR VÅR FÄBODVI ÄLSKAR VÅR FÄBOD””

Ta chansen att handla hem smakrika delika-
tesser från Karl Tövåsens fäbod i Rättvik. Av 
mjölken från kor som betar fritt i skogen kring 
fäboden tillverkas mejeriprodukter för hand 
enligt traditionella metoder: gyllengult smör, 
messmör, färskost och hårdostar med olika 
kryddningar. Du kan även köpa med dig grillost 
och salladsost som passar perfekt till somma-
rens middagar, liksom vit och blå mögelost till 
ostbrickan. Gör gärna din beställning innan 
besöket för att säkra dina önskemål. 
karltovasensfabod.se

I Fäbodpodden samtalar Täpp Lars Arnesson i 
Malung med inbjudna gäster om allt som hör 
fäbodlivet till. Du bjuds på fakta, minnen och 
historier, även om tomtar och troll.
   – På fäbodarna lever stor och gammal kun-
skap vidare. Det är ett slitsamt arbete med 
att tillverka mat på ett hållbart sätt – utan 
att nöta på naturen. Fäbodlivet innebär ett 
samspel mellan människor, djur och natur,  
en strävan efter att bruka utan att förbruka. 
Jag brinner för olika grader av självförsörj-
ning och småskalig matproduktion. Det som 
tillverkades av mjölken på fäboden, det vill 
säga smör, ost och messmör, var en förut-
sättning för att människorna skulle överleva 
vintern, förklarar Täpp Lars som i år tillbrin-
gar sin 29:e sommar på Arvselens fäbod.  
tapplars.se
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nuet. Och nyfikenheten väcks i en sådan här 
miljö. Man börjar fundera på vilka som bott här 
tidigare, vad de gjorde och pratade om. Framför 
allt undrar man ju hur de klarade sig utan alla 
moderniteter. Men så efter ett tag börjar man 
förstå hur de bland annat anpassade sysslor-
na efter dygnet och ljuset. Det är intressanta 
reflektioner. 

Berätta om er fäbod!
   – När vi köpte den för 2,5 år sedan var den 
kraftigt igenvuxen, så nu har vi börjat återta 
dess forna skepnad. Vi har försökt behålla så 
mycket som möjligt av hur vi tror att det såg ut 
tidigare, hur det var möblerat och så. Fäboden 
är en så kallad hemfäbod där man mellanlanda-
de med djuren på väg till och från långfäboden 
som låg ännu längre bort. Gården flyttades hit 
1888 men är mycket äldre än så. Höladan kan 
vara från 1700-talet. Kring fäboden finns flera 
fornminnen, bland annat platser där man dragit 
sjuka barn genom gropar och rötter för att bota 
dem. Vi letar efter historier och fotografier från 
fäboden som vi sedan delar med oss av på vårt 
Instagramkonto. Vi vill väcka nyfikenhet kring 
det som varit, för när de kunskaperna inte läng-
re finns kvar, då är det ingen som vet något. 

Varifrån får ni alla kunskaper? 
   – Vi är väldigt nyfikna personer och vi har 
mor- och farföräldrar som levt det här livet. Jag 
har också lärt mig mycket av min mor Gunilla 
Frost som är en av ägarna till Mora Hemslöjd. I 
Älvdalen finns väldig många fina fäbodbrukare 
som delar med sig av sina kunskaper och vi har 

bra kontakt med gammelgården. Folk vill gärna 
berätta och vi vill gärna lyssna och lära oss.

Ni behöver inte gå på gym…
   – Nej, här finns alltid saker att göra. Vi har 
får, höns, vaktlar, ankor och en katt. Det är 
fantastiskt att få vara med när fåren lammar 
och kycklingarna kläcks. Jag undrar hur många 
som ens får uppleva det. Timmerbyggnaderna 
tätar vi med husmossa som vi själva plockat, vi 
tvättar mattor i ån med såpa och skurar golven 
med såpa vilket gör dem rena samtidigt som 
såpan återfuktar trät. Och så doftar det ju så 
gott. Vi kapar och klyver ved, bygger hagar och 
gärdesgårdar, slår ängar med lie och torkar 
höet på hässjor. Sedan ska man laga mat också, 
så nog har vi att göra allt. 

Odling hinner ni också med.
   – Det är mest Patrik som odlar och det brukar 
bli squash, tomater, vitlök, kålrabbi, svartkål, 
grönkål, bondbönor och luktärter. Det som blir 
över från skörden säljer vi i ett skåp för förbi-
passerande. Vi har massor av andra idéer också, 
men vi känner ingen brådska utan tar det lugnt 
och fint. Vi kopplar gärna av med att göra de-
korativa hantverk, som att fläta band och binda 
kronor av gräs och smörblommor. Vi ser vad vi 
har för material runt omkring oss och skapar 
sedan saker utifrån det. Både Patrik och jag har 
många idéer, men han är mer praktiskt lagd och 
jag har öga för färg och form. 

Jag anar en viss lekfullhet också. 
   – Ja, du tänker på bilderna på Näcken vid 
tjärnen. Han brukar komma hit ibland och spela 
på instrument som var vanliga här i bygden förr 
i tiden: fiol, näverlur och kohorn. Det är ju alltid 
kul att skoja till det lite. 

Instagram: varanfabod



4 2

Varmt välkomna tillVarmt välkomna till

Teater, cirkus, trolleri, Teater, cirkus, trolleri, 
fika & mycket mer!fika & mycket mer!

FALUN

LEKSAND
GRÄNGESBERG

ÄLVDALEN

Varmt välkomna till

För information  
& biljetter

barnteaterveckan.se

Vi säljer vackra och sköna lammskinn att 
sitta eller ligga på, samt garn och kardflor. 

Lammkött kan beställas för 
leverans i början av september.

Besök oss gärna i Hästberg och se hur våra 
får och lamm håller kulturlandskapet öppet!

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

Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård

Välkommen till Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård i Leksand!

Alfvéngården Alfvéngården 
Hugo Alfvéns Hem - Hugo Alfvéns Hem - 

en kulturskAtt i HjärtAt Av dAlArnAen kulturskAtt i HjärtAt Av dAlArnA

 för öppettider ocH evenemAng för öppettider ocH evenemAng 
se vår HemsidA ocH fAcebookse vår HemsidA ocH fAcebook





HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan
1. NATURLIGA VAL 
GreenLiving i Borlänge har skapat en grön baby- 
hörna i butiken med plastfria och ekologiska  
barnprodukter: gosedjur och snuttefiltar i ekologisk  
bomull, naturliga silkessvampar, solkrämer, mat- 
tallrikar i bambu, ekologiska badbubblor och mycket 
mer. Här en badanka i naturgummi.
greenlivingblge.se

2. TEATERSOMMAR
Bjud barnen på teater! Programmet för Barnteater-
veckan i Dalarna, som arrangeras vecka 29 i Leksand, 
Falun, Älvdalen och Grängesberg, innehåller flera  
teaterföreställningar och kringaktiviteter som sago- 
läsning, dockverkstad, författarbesök och ansikts-
målning. I Avesta spelas Madicken på friluftsteatern 
på By hembygdsgård 8 och 10 juli. Perioden 15 juli 
till 6 augusti ger Rättviks Kultursällskap flera  
föreställningar av musikalen Ronja Rövardotter i 
Skålberget utanför Rättvik. Och under hela  
sommaren upplever du ett levande skådespel  
med tomtar, troll och älvor med mera under ett 
besök på Tomteland i Mora. 
barnteaterveckan.se
hembygd.se/by 
rakusall.se
tomteland.se

3. MIN MUGG 
Tåliga emaljmuggar med söta djurfigurer illustrerade 
av Anna Göran, deltidsboende i Leksand. Perfekt 
att ta med på sommarens utflykter! Muggarna finns 
även med andra motiv.  
annagorandesign.se

4. NY BARNBOK 
I ”Nikko Nattflygare: Fantastiska fakta om nattfjäri-
lar och andra insekter” (Berghs förlag) presenteras 
fakta om nattfjärilar och andra livsviktiga insekter 
som lever om natten. Sätt dig vid en gammal asp, 
tänd en ficklampa och vänta. Har du tur kan du få 
träffa Nikko och hans kompisar. Nikko är ett nattfly, 
en sorts nattfjäril. Lilian hänger också med. Hon är 
en lysmask som lyser upp mörkret. Boken är skriven 
av Rättviksförfattaren Milena Bergquist och illus-
trerad av Johanna Magoria. Fråga efter boken i din 
lokala bokhandel!
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Foto: Mikael Nyberg



Välkommen till Dalarnas  
sommarparadis!
Upplev äventyret Sommarland med karuseller, vattenland  
och roliga aktiviteter. Bo på femstjärnig camping med pool,  
restaurang och aktiviteter. Vi har öppet 18 juni-14 augusti.

Läs mer och boka på
leksandresort.se/sommarland

Över 40
attraktioner  
& aktiviteter!

Endast  
förköpta  
biljetter  

gäller  
även i år!
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I sommar går ugnen varm och vi serverar vedugnspizza med högklassiga 

råvaror och färsktappad hantverksöl direkt från bryggeriet. I ginbaren 

kan du  beställa drinkar med vår egenproducerade gin eller varför inte 

ta något svalkande  alkoholfritt under  päronträdet i vår Beer garden. 

Hoppas vi ses i sommar! :) 

Välkommen till The Beer Factory och
Macken Bryggeribar

(Torsdagar),  fredagar & lördagar vid bra väder. 
Vid regn kan öppettiderna komma att ändras – se aktuella 

öppettider på vår facebook. OBS! Ej bordsbokning.

take away under öppettider: 070-471 53 40

adress:
Insjövägen 10B.

På andra sidan bron 

från Noret.

öppet

Följ oss på: @thebeerfactory.leksand @macken.bryggeribar

Vedugnspizza |  Beer garden |  ginbar

Alkohol kan skada din hälsa.

Leksands 
Lager

33 cl | 5,2%

Leksands 
Pilsner

33 cl | 5,3%

Tällbergs
Lager

33 cl | 5,2%

Tällbergs
IPA

33 cl | 5,9%

Zone Zero
Imperial IPA

33 cl | 8%

Eclipse
Wired Lager
33 cl | 5,2%

The Curse
of Wafver

33 cl | 11,8%

Kan
beställas här

Finns i  utvalda butiker och att beställa i  systembolagets beställningssortiment
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öppettider på vår facebook. OBS! Ej bordsbokning.

take away under öppettider: 070-471 53 40

adress:
Insjövägen 10B.

På andra sidan bron 

från Noret.

öppet

Följ oss på: @thebeerfactory.leksand @macken.bryggeribar

Vedugnspizza |  Beer garden |  ginbar

Alkohol kan skada din hälsa.

Leksands 
Lager

33 cl | 5,2%

Leksands 
Pilsner

33 cl | 5,3%

Tällbergs
Lager

33 cl | 5,2%

Tällbergs
IPA

33 cl | 5,9%

Zone Zero
Imperial IPA

33 cl | 8%

Eclipse
Wired Lager
33 cl | 5,2%

The Curse
of Wafver

33 cl | 11,8%

Kan
beställas här

Finns i  utvalda butiker och att beställa i  systembolagets beställningssortiment

Skallskogs kallskogs 
levande fäbodlevande fäbod

L E K S A N D

Program sommaren 2022Program sommaren 2022

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

Skallskogs kallskogs 
levande fäbodlevande fäbod

L E K S A N D

Program sommaren 2022Program sommaren 2022

Varmt välkomna!Varmt välkomna!

landgardens.se · 070-566 77 59

25/6 Midsommardagskafé kl. 11–14
7, 14, 21 & 28/7 Sillkväll kl. 19

12/7 Fäbodkafé med tunnbrödsbakning. 
& hantverkare kl. 11–14

SOMMARPROGRAM 2022

Välkommen till Skallskogs 
levande fäbod i Leksand!

Pingstkyrkan Leksand

Ti 12-18 • To 12-18 • Lö 10-14
Butik & Café

Dubbelt så bra
Ditt fynd förändrar liv och miljö

Övermo Backåkersv 1 • 0247-25 52 00
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På Sågmyra Byggnadsvård & Kökshandel i 
Falun får gamla dörrar, fönster och byggnads-
material en andra chans. 
   – Byggnadsvård handlar om varsamhet, 
återbruk och att hantverk får ta tid, säger 
finsnickaren Stefan Andersson. 

Stefan har alltid varit intresserad av historia 
och av klassisk arkitektur och formgivning. 
   – När jag köpte ett 1700-talstorp vid Stora 
Wäsby säteri i Uppland blev jag även intres-
serad av byggnadsvård, eftersom jag ville 
återskapa det sönderrenoverade torpet till sin 
ursprungliga stil. Jag hade också en vän som 
var möbelkonservator, så jag var mycket hos 
honom och fick feeling för det gamla, berättar 
Stefan som är uppvuxen i Mora.
   För omkring tio år sedan flyttade Stefan och 
sambon Jenny Schäfer hem till Dalarna, till en 
villa på Tidstrandsvägen i Sågmyra. 
   – Tvärs över vägen, i den första Tidstrands-
fabriken, hyrde jag en lokal där jag tillverkade 
finsnickerier och specialinredningar åt kunder 

i Stockholm. Fabrikslokalen hade stått nästan 
orörd sedan 1920-talet då produktionen av 
yllefiltar flyttades till den gigantiska fabriks-
byggnaden som är så karaktäristisk för orten. 

Stort behov
Idén med att öppna en byggnadsvårdsbutik 
föddes när Stefan ville renovera fönstren på 
parets bostad på ett varsamt sätt. 
   – Jag tyckte att det var svårt att hitta bra 
material, till och med fönsterkitt var svårt att 
få tag på, och i lokalen som jag hyrde fanns 
gott om plats för ännu en verksamhet. Så 2014 
öppnade vi en butik för att tillgodose bristen 
på byggnadsvårdsprodukter i området. Vår 
specialitet är gamla fönster och dörrar som vi 
har ett stort lager av. De flesta kunderna köper 
varor i befintligt skick och renoverar själva. I 
nio fall av tio saknar de gamla dörrarna karm, 
så då kan jag tillverka nya. Om så önskas kan 
jag även fälla in nytt trä där tidens tand satt 
för djupa spår, säger Stefan och berättar att 
butiken är återförsäljare av Gysinge Byggnads-
vårds sortiment av linoljefärger, linoljesåpa 
och nytillverkade reservdelar. 

Vacker patina
I samma byggnad driver paret en kökshandel 
och ett kafé. Jenny har tidigare varit general- 
agent för flera välkända leverantörer av köks-
utrustning.  
   – Förra året byggde vi om kaféet som hade 
blivit för trångt. Allt material som revs ner 
kunde vi använda i återuppbyggnaden. Förut-
om att vi sparade en hel del pengar på det är 
det svårt att hitta material av lika fin kvalitet 
i dag. Inte sällan får man be byggnadssnickare 
att riva försiktigt, de är så vana vid att slänga 
och köpa nytt. 
   När Stefan åker ut på sina sakletarresor hit-
tar han massor av roliga saker.
  – Som den gamla karmen med överljus som 
blev en så fin portal mellan köket och kaféet.  
Jag tycker att återbrukade detaljer och bygg-
nadsmaterial har en själ och vacker patina. 
Jag har sålt riktigt gamla härbredörrar från 
1600-talet, folk köper dem som tavlor. I en  
modern miljö kan det bli mycket effektfullt.

Lärorika torsdagskvällar
Stefan har ett önskemål till alla som äger gam-
la gårdar.

”INTRESSET 
ÄR OMÄTTLIGT”

Foto: Marit Anne Segelsten Ness

En torsdagskväll i månaden lär finsnickaren 
Stefan Andersson ut byggnadsvårdstekniker till 
intresserade.
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Återbrukaren

”Kolla igenom era lador, 
vindar och förråd! Det 
som du tror är skräp, kan 
vara till stor nytta för 
någon annan.”

   – Kolla igenom era lador, vindar och förråd! 
Det som du tror är skräp, kan vara till stor 
nytta för någon annan. Det går jättebra att 
kontakta oss om du tror du har saker som 
går att återbruka. Ibland kommer det in folk 
i butiken med påsar och trälådor fulla av till 
exempel gammal spik. Jag ser hur tacksamma 
de blir då de förstår att andra kan ha använd-
ning för dem.

   För att tillgodose det stora intresset för 
byggnadsvård, som finns i alla åldersgrupper 
men främst hos unga nyblivna husägare, har 
butiken kvällsöppet till 20 varje torsdag.
   – Första torsdagen i varje månad hittar vi på 
ett praktiskt tema. Det kan vara att jag visar 

hur man skrapar och målar en fönsterbåge 
eller skär glas och kittar om fönster.
   Du verkar i en framtidsbransch, Stefan.
   – Ja, det känns så. Det är riktigt roligt och 
uppskattat att jobba med byggnadsvård och 
med återbruk!

sagmyrabyggnadsvard.se

Foto: Marit-Ann Marit Anne Segelsten Ness

§

Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson 
Jysk · Scorett Outlet · Hemköp

Sportringen - Modehuset 
Anderssons Optik · Lloyds Apotek
Mariaboden · Kicks · Iittala Outlet

VAR 10–19 · LÖR 10–16 · SÖN 11–16 
HEMKÖP ALLA DAGAR 8–22

26–27 AUGUSTI

SAVE 
THE 
DATE

Välkommen till 
Hjultorget vid riksväg 70 

i Insjön! Unika butiker 
& gratis parkering. 
Öppet alla dagar.
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Ser du också fram emot att ta en fika på en skön 
plats i solen? Eller att njuta av en svalkande glass 
i skuggan under ett träd? För många är fikastunden 
den bästa stunden på dagen. Påtår, någon?

Förra sommaren gjorde Emma Frost succé med 
sitt café i Hökberg, den klassiska Vasalopps-
kontrollen 19 kilometer från Mora. Hökbergs 
Fäbodcafé håller öppet även denna sommar 
– varje dag från slutet av juni till mitten av 
augusti kan du komma förbi för en fika eller en 
lättare lunch.
   Idén med att driva ett eget café kläckte 
Emma i fjol, när hon under sina studier till 
affärsutvecklare inom besöksnäringen, sökte 
efter ett spännande sommarjobb.
   – Jag själv spenderar gärna mina lediga da-
gar med att träna och fika, så jag kollade med 
Vasaloppet om jag kunde använda deras stuga. 
Fikar gör man ju bäst ute i naturen!
   Våffelstugorna i fjällen har inspirerat Emma.
   – Hos oss står våfflorna i fokus, med glass 
och hallonsylt eller hjortronsylt. Vi har också 
toast med skinka och färskost och fikabröd 
som chokladbollar, bullar och rabarberpaj. Och 
blåbärssoppa så klart! Jag vill gärna gynna 
lokala leverantörer, till exempel köper jag in 
dryck från Mora Bryggeri och Mora Musteri.
   Att skapa en relation till besökarna är viktigt 
för Emma.
   – Lugna dagar hinner jag få en pratstund. 
Det blir en personlig touch på det hela vilket 
jag tycker är trevligt. Någon kan ha cyklat från 
Mora till Sälen och stannat till på hemvägen 
för en kopp kaffe. Andra har sprungit i skogen 
och ligger utslagna på gräset och vilar. Ett 
pensionärspar, som kommit med bil, njuter av 
en glass i solen medan en barnfamilj roar sig 
med att spela kubb.
   I närområdet finns flera möjligheter till akti-
viteter.
   – Precis ovanför caféet ligger en utsiktsrunda 
som leder upp på Hökberget. Därifrån får du 
en storslagen utsikt över bergen och Spjut-
mosjön. I Lädesjön och Oxbergssjön kan den 
badsugne ta ett dopp och från Hökberg utgår 
flera löpstigar. Om du vill övernatta går det 
att boka övernattningsstugor via Vasaloppet, 
tipsar Emma.
   Hökbergs fäbod är känd för att vara en av de 

finaste fäbodarna längs Vasaloppsarenan.
   – Här hade Mora-Nisse sin stuga och han 
älskade att träna i området kring fäboden. Det 
märks att det finns en stor kärlek till fäboden, 
många flyttar hit till sina stugor över som-
maren. Det är deras plats på jorden, och jag 
förstår dem för det är verkligen så idylliskt 
och harmoniskt här. Nu hoppas jag på en varm 
sommar så att många vill komma till mitt café!
Facebook: Hökbergs Fäbodcafé

EMMA HAR ETT FÄBODCAFÉ EMMA HAR ETT FÄBODCAFÉ 

Fikapaus.

I Dalalivs vårnummer berättade vi att Ebba 
Kleberg von Sydow, ny ägare av Insjöns 
Väveri, drömde om att starta ett sommar- 
kafé. Nu blir drömmen verklighet. Vid 
midsommar öppnar hon servering av glass, 
kaffe, lunch och fika i väveriets trädgård. 
insjonsvaveri.se

SOMMARKAFÉ HOS SOMMARKAFÉ HOS 
KUNGLIGA HOVLEVERANTÖRENKUNGLIGA HOVLEVERANTÖREN
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SOMMARKAFÉ HOS SOMMARKAFÉ HOS 
KUNGLIGA HOVLEVERANTÖRENKUNGLIGA HOVLEVERANTÖREN

Under två sommarveckor bjuder Annelie  
Jämte in besökare till sin trädgård i Djurmo 
i Gagnef. 
   – Det här blir tredje året som jag öppnar 
upp min trädgård för konst, kafé och träd-
gårdsvandring. Kom och se utställningen av 
skulpturer i keramik, sten/järn och betong 
i utomhusmiljö och trädgården med många 
designidéer. Här finns planteringar, bäckar, 
dammar, växthus och murar. Pricken över  
i är att mina ungdomar ordnar kafé med 
hembakt bröd, så att du kan slå dig ned  
och njuta en stund. Vi har öppet alla dagar 
18 juni till 3 juli, utom på midsommarafton, 
berättar Annelie. 
annelie.jamte.com

FIKA I KONSTNÄRENS TRÄDGÅRD FIKA I KONSTNÄRENS TRÄDGÅRD 

NYÖPPNAT: CAFÉ GRÖNA ANNA NYÖPPNAT: CAFÉ GRÖNA ANNA 
Anna Spers har blåst nytt liv i Café Peace 
& Loves gamla lokal på Borganäsvägen 39 i 
Borlänge centrum. Under våren öppnade hon 
Café Gröna Anna som erbjuder både fika och 
luncher med en säsongsbaserad och hälsosam 
meny.
   – Vi har öppet alla dagar i veckan och har re-
dan full fart på vår lunchservering. Vi serverar 
sallader, pajer, lasagne, varma mackor... Jag 
vill gärna tipsa om ”Mammas lax- och räksal-
lad” med mango- och currydressing, den har 
snabbt blivit populär hos våra gäster.  Alla ska 
kunna fika hos oss, oavsett allergi eller livs-
åskådning, så vi har flera veganska fikaalter-
nativ som smakar precis som vanligt fikabröd. 
Tidigare drev jag MoeJoe's Juicebar på Kupo-
len, så färskpressade juicer och smoothies finns 
också.  
   Under sommarkvällarna förvandlas caféet till 
en bistro.
   – Då utökar vi med varma rätter som pasta 

samt Toast Skagen och rökta räkor. Tanken är 
att Café Gröna Anna ska vara ett ställe där 
hela familjen kan avnjuta en middag i en mysig 
miljö. Här ska man känna sig som hemma! Vi 
har kvar scenen från Peace & Love-tiden så tan-
ken är att bjuda in trubadurer, ståuppkomiker 
och musikelever från Brunnsviks folkhögskola 
och Rytmus gymnasium.
Facebook: Café Gröna Anna

Foto: Andre Limdmo

I Vika utanför Falun bakar Susanne Jansson 
Hollstedt mjukt tunnbröd, knäckebröd och 
surdegsbröd. I bageriet gräddas även bullar, 
småkakor och mazariner. Köp med dig hem 
eller dröj dig kvar och ta en fika i caféet!
susanneslantbrod.se

BAKAR BRÖD PÅ LANDETBAKAR BRÖD PÅ LANDET

Stoppa glasspinnar i bitar av vattenmelon 
och stoppa in i frysen en timme. Eller 

mixa vattenmelon med lite färskpressad 
limejuice och frys in smeten i glassformar. 

Superenkelt, nyttigt och gott!

FIXA EGEN ISGLASSFIXA EGEN ISGLASS
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Bageributiken

Fantastisk sill! 
Fantastiskt goda sillar 

från Klädesholmen.

Smakrik ost!
Det lilla mejeriet med 

fantastiska ostar!

God korv!
Fantastiska korvar
från Siljans Chark.

Brödburkar. Dalkulla glass. Lokalt hantverk.

Vi har de goda knäcketillbehören!

En massa mer!

Mån–Fre 09.30–18.00, Lör 10.00–15.00, Sön 11.00–15.00.
För varierande öppettider se vår hemsida.

Gärde Stationsvägen 1, Leksand, 0247-448 20, leksands.se

Knäckerian med glasservering och
knäckepizzor öppnar v 25



5 3ALLT OM SKÖRDEFESTEN

9–11 september 20229–11 september 2022

guideguide

Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerade mat. 
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, 
kockar… Totalt cirka 75 mataktörer!
   Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 9–11 september. 
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga 
producenter och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. 
Många av aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt. 
Läs mer om helgen på dalasmak.se. Varmt välkommen!

Smaka på Dalarnas mat 
och träffa alla oss som gör den

5 35 3

Foto: Emma Erkers
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3. skördefest i södra dalarna3. skördefest i södra dalarna
Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. 
Här ligger Dalarnas kornbod och det är 
otroligt tätt mellan spännande matpro-
ducenter. Under Skördefesten öppnar ett 
40-tal(!) upp sina verksamheter och bjuder 
in till fest. I södra Dalarna är det nära till 
den nära maten.
   Ta med familj, vänner och bekanta och 
gör en utflykt med många goda upplevel-
ser. I bygden finns några av Sveriges och 
världens bästa i sina respektive områden. 
Upplev matens väg från jord till bord och 
möt människorna som gör den. Här finns 
en värld fylld av sensationer, smaker, pas-
sion och kvalitet.
   Invigningen sker med avtäckning av den 
populära potatistavlan på fredagen och 
sedan öppnar producenter, marknader, 
butiker, caféer och restauranger upp. Du 
hittar grönsaker, sylt, marmelad, bröd, öl, 
senap, korvar, hamburgare och mycket mer, 
allt med det där extra som hantverket och 
omsorgen ger till smak och upplevelse. Ta 
dig tid. Stanna där du trivs. 

Mellan bergen på Tunaslätten och mitt i Falun 
öppnar Murboannas, Sahlins, Renbiten Deli 
och restaurang SMAK upp för årets skörde-
fest. Här hittar du goda ostar, svalkande öl, 
struts, ren, vilt, fjällfisk, härliga grönsaker och 
vällagad mat av lokala råvaror. Gör en tur mitt 
i Dalarna eller stanna till på väg mellan norr 
och söder. På söndagen blir det höstmarknad.

2. TUNABYGDEN 2. TUNABYGDEN && FALUN FALUN

Nu är det äntligen dags igen att få åka på 
upptäcktsfärd runt Siljan. Att under skör-
detid få besöka våra fantastiska matprodu-
center, som denna helg bjuder på det lilla 
extra för att du som besökare och kund 
verkligen ska få uppleva lokalt produce-
rad mat när den är som bäst, det känns 
fantastiskt. Siljansbygdens matproducenter 
erbjuder en skatt av matupplevelser så 
passa på att ta din familj och vänner på 
en gastronomisk upplevelseutflykt. Varför 
inte handla lite både här och där för att 
sedan åka hem och tillaga din egen lyxiga 
lokala Siljanmiddag eller boka ett bord på 
någon av våra fantastiska restauranger 
som serverar mat från Dalarna? Vi lovar 
att du kommer att finna både grönsaker, 
ostar, korvar, marmelader, bröd, drycker 
och mycket mer som smakar helt unikt då 
det kommer från vår goda jord, eller från 
djur som betat här eller som förädlats av 
varsamma händer som vill ge dig som kon-
sument en smak av Dalarna.

2

1

3

1. mat runt siljan1. mat runt siljan
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I södra Leksand driver Pelle och Nina 
Magnusson ett helt ekologiskt lantbruk 
med ett sextiotal biffdjur.
   – Vi har också ett charkuteri, en gårds-
butik och en restaurangverksamhet där vi 
erbjuder produkter som till största delen 
består av råvaror från vår egen gård, be-
rättar Pelle.

Det har gått trettio år sedan familjen kom 
till Rälta och byggde sitt första hus. Sedan 
dess har gården utökats till ett stort lant-
bruk, vida omtalat för sina goda produkter.
   – Våra biffkor äter endast gräs. De betar 
här på den gamla sjöbotten som bara den 
är värd ett besök. Vår målsättning är att 
förkorta avståndet mellan jord och bord, 
därför styckar och förädlar vi alla produkter 
själva. 
   Delikatesserna tillverkas i det egna char-
kuteriet och säljs sedan i gårdsbutiken. 
   – Vi tar fram pölsa och färskorvar. Bland 
annat tillverkar vi en tysk bratwurst med 
citron, en stark ungersk pusta med paprika 
och vitlök, en salsiccia med smak av rött vin 
och vitlök samt specialkorven ”Gruvdräng-
en” med enbär och fänkål. Våra charkuterier 
innehåller inga E-nummer, endast salt och 
torkade kryddor tillsätts. Vi säljer också 
enrisrökt nötkött och Leksandskinka. Fläsk-
köttet köper vi in från Siljans Chark och 
fem gårdar kring Uppsala. Vårt hängmörade 
KRAV-godkända naturbeteskött kan du be-
ställa enligt dina egna styckningsönskemål. 

Aktiviteter och middagar för grupper  
Rältagårdens produkter serveras på 
gårdskrogen som öppnas för förbokade 
sällskap, till exempel vid bröllop, fester, 
kurser och konferenser. Krogens innerväggar 
har familjen klätt med virke från den egna 
skogen och kring den öppna eldstaden mitt 
i rummet står rejäla furubord som de själva 
tillverkat.   
   – Vi erbjuder gruppaktiviteter ”från kött 
till tallrik”, då man får prova på att göra 
korv med mera. Aktiviteterna avslutas så 
klart med en god middag inne på krogen. 

Vi har också en tältkåta som vi reser upp 
ute på gården, då kan vi ta emot fler gäster 
under sommar och höst. Vi erbjuder också 
kurser inom styckning, korvtillverkning och 
matlagning och i december brukar vi bjuda 
in till julbord. 

Helstekt gris på Rältavis
Familjen Magnusson är flitigt anlitade som 
leverantörer av cateringmat.
   – Vår specialitet som passar för stora 
kalas och firmafester är helstekt gris på Räl-
tavis. Det är varmrökt gris som marinerats 
med goda kryddor som vi tillagar på plats 
och serverar direkt från stekborden. Våra 
gasoldrivna stekbord gör det möjligt att 
servera många gäster samtidigt och under 
väldigt kort tid. Det går också att välja egen 
tillagning av helstekt gris, då får man låna 
våra stekbord och wokpannor. 
   Som vanligt väntas många besökare under 
Skördefesthelgen.
   – Vi har öppet under både lördagen och 
söndagen och serverar då gårdens buffé. Så 
börja din skördefestrunda med att komma 
till oss på Rältagården och smaka på våra 
delikatesser innan du åker vidare ut i land-
skapet. 

Rältagården 
– proffs på kött

raltagarden.se
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I mars blev Carl och Celest Thalén nya äga-
re av Brukshotellet i Långshyttan. 
   – Här vill vi ge våra gäster en kulinarisk 
upplevelse, som en dörröppnare till all 
härlig mat och dryck från Dalarna. 

Efter att ha provjobbat några månader 
slängde sig Carl, Celest och sonen Charlie 
rakt in i driften av hotellet. Celest, som all-
tid älskat matlagning, tog ansvar för köket 
med fokus på att servera maträtter tillaga-
de av råvaror från bygden.
   – Jag använder mig av det som just nu 
finns i säsong, gedigen mat men samtidigt 
lite fine dining. Det mesta vi använder är 
närproducerat och vi har så fina råvaror att 
jobba med. Det finns ju en otrolig matkul-
tur här i södra Dalarna och det är jättekul 
att ringa runt och kolla vad de har som är 
färskt. Grönsaker, frukt och bär får man 
hushålla med så att de varar så länge som 
möjligt, så vi syltar och saftar. Vi handlar 
bland annat från Roslunds potatis, Dalaägg 
och Grådö Mejeri. Det ekologiska köttet 
köper vi från Ingelsbo gård och senapen 
kommer från LissEllas. Drycker, både öl och 
gin, tar vi in från Stjernsund Brygghus och 
Oppigårds. Svampen kommer från skogarna 
häromkring och älgkött kan vi handla direkt 
från jägaren. Lammköttet köper vi från vår 
granngård, berättar Celest.

Hyllar alla matproducenter
Restaurangen är endast öppen för hotell-
gäster och förbokade sällskap om minst tio 
personer.
   – När jag serverar maten berättar jag om 
råvarornas ursprung, det gillar folk. Gäster-
na är intresserade och vill gärna ställa frå-
gor och få tips om besöksmål och utflykter. 
Under vardagarna är det många affärsrese-
närer bland gästerna. På helgerna kommer 
par som vill njuta av stillhet, promenader 
och god mat. Många gäster vill också upp-
täcka den intressanta industrihistorien som 
finns här i Husbyringen i Hedemora. 
   Familjen Thalén bodde tidigare på Värm-
dö. De hade länge pratat om att bryta upp 

och göra något helt nytt när så chansen 
dök upp förra året. 
   – När det här hotellet kom ut till försälj-
ning kändes det så rätt. Redan vid första be-
söket fick vi så fint intryck av både platsen 
och människorna. Alla är så otroligt trevliga 
och inkluderande. 

Musikkvällar och afternoon tea
Dalarna kändes som en naturlig plats för 
familjen att flytta till. 
   – Vi har många vänner som bor här och vi 
älskar och värnar om den fantastiska hem-
bygdskulturen. Vi uppskattar också lugnet 
som finns här, i den fina miljön mitt emellan 
sjöarna Lången och Amungen. När vi lämnar 
storstadsstressen och kommer hit sjunker 
axlarna ned. Trots att jag nu går upp tidigt 
på morgonen, jobbar hårt och stupar i säng 
på kvällen, trött och med värkande fötter, 
så känner jag mig mer levande nu.
   I sommar planeras musikkvällar i hotellets 
unika festlokal Slagghuset, som är byggt 
av blåskimrande slagg, och utomhus i den 
vackra Engelska parken som hör till hotel-
let. 
   – Under Skördefesten i september serverar 
vi afternoon tea på temat lokala smaker och 
kommer förhoppningsvis att bjuda på lite 
spelmansmusik också. 

Dalarnas smaker 
på menyn

brukshotellet.se
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Upplev livet på landet med äkta 
mathantverk. Hundratals smaker från 
eget syltmakeri, skapade av handen 

med lokala råvaror och kunskap.
På gården finns flertalet djur att besöka.

Öppet 2–3/7 samt 30/7–5/8 kl. 11–16
Mat runt Siljan 10–11/9 kl. 11–16

Övriga tider, se hemsidan

BJÖRGÅRDEN
Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik                                                                                                               

Övre Gärdsjö · Rättvik · 070-301 91 77
bjorgarden.se

Välkomna att besöka vår gård och gårds-
butik. Här hittar du grönsaker och  

delikatesser efter säsong. Vi har ett  
brett sortiment från gården men även  
från andra producenter. Betande djur i  
hagarna runt gården. Njut av naturen  

och stillheten. För aktuell info och  
öppettider, besök vår Facebooksida.

ERKERS LANTGÅRD 
Gårdsbutik & trädgård

Laknäs Sturängsv. 20 · Tällberg · 070-690 46 24
erkerslantgård.se

Öppet alla dagar kl. 9–20. 
Självbetjäning. Nötfärs, ägg och 

charkuterier från gården. Glass och 
ostkaka från Stora Skedvi. 

Mejeriprodukter från Hansjö Mejeri. 
Sylter, safter och marmelader.

Övre Gärdsjö Landsväg 27 · Rättvik 
070-307 01 28 

Facebook: Gilljams Lantbruk & Gårdsbutik

GILLJAMS 
LANTBRUK & GÅRDSBUTIK

Gilljams
LANTBRUK & GÅRDSBUTIK

I butiken vid fontänen på Torget i Rättvik 
hittar du produkter från olika mathant- 

verkare i Dalarna. Ett stort sortiment 
av välsmakande sylter och marmelader 
från Björgården, fantastiska ostar och 
ett stort urval av senap i världsklass. 
Även nybakat surdegsbröd, rapsolja, 

honung och grilloljor.

Torget · Rättvik · 0248-100 86 
handslaget.nu

HANDSLAGET
Konst- och mathantverk
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 Välkommen till det lilla surdegsbageriet 
i Stora Skedvi. Vi bakar surdegsbröd från 
grunden av ekologiskt mjöl och kultur-

vetesorter och gräddar brödet i vedugn.
Vi bakar också goda bullar, skorpor 

och småkakor för den fikasugna.

Yttersättra 5 · Stora Skedvi · 073-420 23 80 
kanelochkummin.se

KANEL & KUMMIN 
VEDUGNSBAGERI

Besök vår gårdsbutik högst upp i 
Skattungbyn där vi erbjuder ett brett 

sortiment av charkvaror, allt hantverks-
mässigt producerat i liten skala.

Självbetjäning öppen dagligen kl. 10–19
Mer info & tider när manuella 

charkdisken är öppen hittar du på 
vår hemsida & Facebook.

KORVFABRIKEN
Kött, chark & mathantverk

Stavasgata 12  · Skattungbyn · 073-086 53 82
korvfabrikens.se 

Välkommen till vårt bageri och kafé i 
Grådö. Här hittar du hembakat kaffebröd, 
matbröd och pajer. I kaféet kan du njuta 
av en kopp kaffe, gott fikabröd eller en 

smörgås. Våra öppettider: bageriet 
ons–fre kl. 12–17, lör kl. 11–14, kaféet 

fre kl. 12–17, lör kl. 11–14. Stängt 18/7–10/8.
För senaste nytt, se vår Facebooksida. 

LINDGÅRDENS HEMBAGERI
Bageriet på landet

Grådövägen 29 · Hedemora · 0225-77 01 32 
dalamat.se/lindgården

Bageriet på landet med hembakat bröd 
   
   

Välkommen till vårt gårdsmejeri 5 km
norr om Orsa. Vi tillverkar grillost, 

brieost, blåmögelost, hårdost,
yoghurt, filmjölk och Orsamjölk på 

gårdens egna ekologiska mjölk. 
Besök vår självbetjäning, 
öppen varje dag kl. 10–19.

Följ oss på Facebook @Hansjö Mejeri.

HANSJÖ MEJERI
Riktig ost från Orsa

Mässvägen 4 · Orsa · 073-022 96 19
hansjomejeri.se
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Passion - Omtanke - Kvalité - Kreativitet
15 guld i senaps-VM! 

Möt senapsmakaren. Testa våra smaker. 
Prova Taste of Dalarnas smakbricka. 
Öppet mån–tor 11/7–4/8 kl. 10–15.  

Produkterna finns i butiker i Dalarna och i 
vår webbshop. Alla sorter finns hos Garp- 
enbergs handel, öppen dagligen kl. 10–20.

Guldleden 1 · Garpenberg · 070-348 40 80 
lissellas-senap.se

LissEllas senap gör ett 50-tal olika sorter

LISSELLAS SENAP 
Senapsbar hos världsmästarna

Omgivet av vacker natur hittar du 
Brukshotellet i Långshyttan. Här kan 
du koppla av och njuta av den lugna 

atmosfären, anordna fantastiska bröllop, 
födelsedagar eller ha en härlig konferens. 

Utforska södra Dalarna och närmiljön 
med historiska Husbyringen eller besök 

någon av de närliggande städerna.

LÅNGSHYTTANS BRUKSHOTELL
Lovprisat hotell & kök

Holmgatan 4 · Långshyttan · 0225-600 54
brukshotellet.se

  I vår gårdsbutik finns åtta till tio  
olika sorters tomat, gurka, sallat, lök, 

squash, broccoli, Västeråsgurka,  
kålrabbi, persilja, dill, potatis, vitkål,  

blomkål, morot och rödbeta. 
Öppet hela sommaren, mån–lör 10–19. 
För senaste nytt om aktuella grönsaker  

– besök vår Facebooksida.

Domarbacksv. 5 · Rättvik · 070-697 12 85 
Facebook: Massarbäcks AB

MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

 I vårt mejeri tillverkar vi goda ostar av 
mjölk från gården intill. Caféet serverar 
mat och fika tillagat av lokala råvaror.  

I butiken säljer vi allt från ostar till lokalt 
hantverk. På vår hemsida hittar du  

aktuella evenemang och aktiviteter.  
Varmt välkommen till Murbo  
önskar Mats med personal. 

Murbo 8 A · Borlänge · 073-717 28 00
murboannas.se

MURBOANNAS
Gårdsmejeri, Butik & Café

M U R B O          A N N A S
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Byarna vid Siljan har egna recept och
namn på tunnbröd. I Rättvik kallas det 
tuttul när man rullat ihop brödet med 

pålägg. Rättviks Tunnbrödsbageris recept 
bygger på ett gammalt Rättviksrecept. 
Tunnbröd funkar till allt! Till frukost, 
som korvbröd och förrätt. Ett måste 

på julbordet och till surströmmingen.

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

RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI 
Traditionellt mjukt tunnbröd

Välkommen till den vanliga gården med de 
ovanliga djuren! Vi erbjuder härlig lokal-
producerad strutsägglass, mat & dryck 

från vårt eget bryggeri, digital guidning 
runt gården & en härlig lekplats för barn.
Varje högsommarfredag har vi pubkväll!  

I gårdsbutiken hittar du allt från 
strutsfilé till hudvårdsprodukter.

SAHLINS STRUTS 
Möt nutidens dinosaurier

Sveden 1 · Borlänge · 070-398 31 49
sahlinsstruts.se · sahlinsbrygghus.com

Vi bakar allt från grunden av surdeg 
och använder i möjligaste mån svenska 
och ekologiska råvaror. Vi säljer mörka 

och ljusa matbröd, bullar och kakor. 
Välkommen in och handla eller 

ta en fika i vårt fina bageri.
Följ oss på Instagram och Facebook.

SNITTHS HANTVERKSBAGERI
Bageri i Furudal

Järnvägsgatan 9 · Furudal · 070-979 65 08
www.snitths.se 

H A N T V E R K S B A G E R I

Strax söder om Leksand ligger Rältagården 
där vi i familjen Magnusson bedriver 
ekologiskt jordbruk och gårdskrog/

catering. Basen i vår verksamhet är upp- 
födning av köttdjur samt egen tillverkning 

och försäljning av charkprodukter. 
Vår gårdsbutik är öppen mån–lör kl. 11–17. 

Se vad vi har på gång på vår hemsida.

RÄLTAGÅRDEN
Lokal mat – jord till bord

Djura Hissenvägen 1 · Djura · 070-175 49 08
raltagarden.se




