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EN DELIKATESS
TILL DELIKATESSERNA.
NYHET

Följ oss på sociala medier.
leksands.se

Var vill du ställa din bänk?

När livsfilosofen Björn Natthiko Lindeblad gick ur tiden i början
av året, lämnade han oss med denna uppmaning: ”Stöd BNL-gerillan genom att sätta upp en bänk för alla på en plats du tycker
om. Med eller utan tillstånd.” Av alla visdomar som denne tidigare skogsmunk delat med sig av genom böcker, podcasts och
föreläsningar, summerar just denna uppmaning det vi alla behöver för att må bra: frisk luft, motion, vila, pauser för reflektioner
och tankar samt tid att se oss om. Tänk så skönt att slå sig ned
på en solvarm bänk på en vacker plats i vår. Vem vet vilka som
slår sig ned bredvid dig, vilka givande samtal som följer och nya
relationer som skapas? Så, om du tänker efter, på vilken vacker
plats vill du placera en bänk? Bäst ändå att kolla med markägaren först.
Tänk att många av framtidens utmaningar kan klaras av genom att blicka bakåt och väcka liv i gamla kunskaper, tekniker,
material och metoder. I årets första Dalaliv berättar Sven Erik
Eriksson på Ollasgården i Avesta om självhushållning, och bokaktuella André Strömqvist ger inspiration till dig som vill bevara
eller återskapa en gammal trädgård.
Vi har också pratat med Ebba Kleberg von Sydow som tagit
över den Kungliga Hovleverantören Insjöns Väveri och så har vi
hälsat på hemma hos Eva Helander i Mora som väckt nytt liv i
sitt konstnärskap. Detta och mycket annan inspirerande läsning
har vi vävt in i detta nummer.
En mycket fin vår önskar vi dig! Och trevlig läsning av Dalaliv.
/Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalalivs kupongbok
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.
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
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Säsongsmix
Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas
många fina butiker och företag.

HURRA FÖR JUBILAR

HANDGJORDA

Vi gratulerar Käck & Hedbys Brukssmide i
Leksand som firar 100 år i år! Smedjan finns
bevarad i ursprungligt skick och i den tillverkas
konstsmide i form av ljusstakar, ljuskronor,
vindflöjlar, gravkors, räcken, grindar
med mera. Här ”Järnastaken” i egen design.
kackhedbys.se

Servera ur vackra träskålar med mönster på
insidan. I samma serie finns dekorativa skärbrädor. Säljs av Lundboden i Dala-Husby.
lundboden.se

GER ELDSTADEN NYTT LIV

SMYCKA DIG MED SLAGGSTEN

Silverarmband med bergslagssten, en restprodukt efter järnframställning i Bergslagen.
Stenen kallas också blå slaggsten och pryder
även hängen och örhängen. Tillverkas av Dala
Guldsmide som har butiker i Falun, Leksand
och Rättvik.
dalaguldsmide.se
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Tack vare Rebecka Sjons Hedlunds smarta idé
kan du njuta av en brasa i din eldstad, även
om den har eldningsförbud. Med verklighetstrogna keramiska vedträn och miljövänlig
bioetanol blir utdömda kakelugnar och öppna
spisar återigen hemmets samlingspunkt.
Brasan tänds och släcks på en sekund och ger
lagom mycket mysvärme.
refire.se

KLÄDSAM KAFTAN

Välkomna vårens varma vindar med en härlig kaftan i sand/svart. Finns på Önskehuset
i Borlänge.
onskehuset.se

UNIKT EXEMPLAR

Serveringsfat i porslin för vårens primörer. Tillverkat och målat för hand av Pernilla Nordman
Wetzel som öppnat keramikverkstad hemma
på gården i Bispberg i Säter.
studiokurbits.se

SÖT I VÅR

Paisleymönstrad chiffongklänning med omlotteffekt och plisserad nederdel. Finns i flera
färger på modebutiken Duvan i Hedemora.
duvan.w.se

RYMLIG

Den här cylinderformade krukan i en vacker
grön färg säljs av Kniva Trädgård i Falun. Finns
i två storlekar och passar dina största krukväxter inomhus eller ute på verandan.
knivatradgard.se
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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.

Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
www.mattsmattor.se

Väggur, bordsur eller armbandsur?
Vi tar emot de flesta typer och märken av klockor
för reparation, service och batteribyten.

LIFESTYLEBUTIK I BORLÄNGE CENTRUM

Officiellt servicecenter för Omega, Certina, Tissot m.fl.
Välkommen in eller kontakta oss.

Med kunden i centrum sedan 1903
Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39
Mån–fre 10 –18 (lunch 13–14) ∙ Lör 10–15

www.onskehuset.se

rogersnickare

Möbelsnickare & slöjdare
• 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!
Skriv en förfrågan på sms eller
via formuläret på hemsidan: rogersnickare.se

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge

www.hermansbistro.se
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Payback time för Eva
Eva Helander i Mora har gett plats för en gammal kärlek;
den att teckna och måla. Den odlades under hennes uppväxt, tog henne till konstskolor och lades sedan på hyllan
under många år.
– Nu när våra fyra barn flyttat hemifrån kan jag kombinera
mitt jobb som språklärare med att måla och skapa i min nya
ateljé. Det är en perfekt balans för mig.
8

Det är högsäsong för Dalarnas konstrundor
och i Mora planerar Eva för att ta emot besökare hemma på gården från 1911 i Vinäs by.
Skön jazzmusik ljuder ur högtalarna när vi
kommer in i den ljusa och fina ateljén där Eva
väntar med nybakad citronpaj. Innan vi sätter
oss ned i soffan för en pratstund, kikar vi nyfiket runt bland alla nyproducerade konstverk
som hänger på väggar och står lutade mot
arbetsbord.
Det var när familjens fyra barn flyttade
hemifrån som Eva stod inför en helt ny livssituation.
– Under många år satsade jag fullt ut på
mammarollen och lärarjobbet, så det fanns
aldrig någon tid över för mitt eget skapande.
Min man Peter har alltid jobbat mycket, som
flygkapten, kommunalråd och riksdagsman, så
jag har ofta varit ensam med barnen och tagit
hand om det mesta här hemma. Nu är jag klar
med det, så nu är det payback time för mig,
säger Eva medan hon serverar oss kaffe i
Zornmuggar.
HÖLOFTET BLEV ATELJÉ
När Eva funderade på vad hon skulle göra
med sin nyvunna tid kände hon starkt att det
var dags att återvända till konsten och till
sitt eget skapande. Genom att bygga om ett
av gårdens tre höloft besannades drömmen
om en egen ateljé. Trots utmaningar med alla
vinklar och vrår, lyckades skickliga hantverkare
förverkliga hennes idéer. Ett stort fönsterparti
sattes in längs ena långsidan vilket skapade
ljusinsläpp och vacker vy över åkern, björkdungen och Siljan.
– Det här är en fantastisk lekstuga att ha,
här får jag ”nörda” ner mig i mitt bildskapande.
Det är knappt jag släpper in min egen familj,
jag vill helst vara ensam här. Det är ofta svårt
att förklara mitt i processerna och jag är ovillig
att ta goda råd, så en egen bubbla behövs.
I ateljén finns gott om plats för att vara
kreativ, flera arbetsbord, förvaringsutrymmen
och ett litet pentry med fikaplats. Eva är också
öppen för att hyra ut lokalen till andra verksamheter.
– Det är bara roligt om den kommer till
användning. Varje söndag är återhämtningsterapeuten Malin Larsson på ”Mindful by Malin”
här med sina grupper och själv funderar jag på
att bjuda in till målerikurser framöver, om tid
finns.

Eva i trappan mellan ateljén och hallen, det
tidigare stallet. Till trappans ledstång och spjälor
användes störar som satt för fönstret i boxen, så
att inte hästen skulle råka krossa glaset.

VALDE BORT KONSTEN
Eva är uppvuxen i Mora. Hon läste franska på
gymnasiet och jobbade sedan som au pair i
Paris. Åter i Sverige bestämde hon sig för att
bli konstnär eller bildlärare. Hon studerade på
Gerlesborgsskolan och Konstfack i Stockholm,
men erfarenheterna från den tiden fick henne
att omvärdera sitt yrkesval.
– Jag tvivlade på livet som konstnär. Jag var
inte beredd på att leva för dagen utan fast
inkomst. På skolorna var det mycket tyckande
om vad som var okej att uttrycka eller inte
så lusten och glädjen försvann tyvärr. När jag
insåg att jag inte skulle kunna leva på min
konst, valde jag att utbilda mig till språklärare
i stället. Jag ville vara i en för mig meningsfull
tillvaro just då och jag var mätt på målandet.
Eva har nu samlat på sig 25 år som högstadielärare i svenska, franska och engelska.
– Att jobba med elever i skolan är energifyllt, meningsfullt och häftigt, det gör att jag
känner mig levande. Det är ingen risk att det
börjar växa mossa på mig där…
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NATUREN BETYDELSEFULL
Evas konstverk är inspirerade av naturen, av
vatten, växter, speglingar och vågor, utan att
vara några direkta avbildningar.
– Det är en ynnest att få plocka in naturens
element och processer i ateljén. Jag minns
hur jag redan som barn fascinerades av skogstjärnen med vattenväxterna, grodynglen och
sländorna i vår fäbod Ryfsäl. När jag är ute i
skogen stannar jag gärna och fotograferar det
jag ser, som vinterbäcken vi åkte förbi under
en skidtur. På vägen tillbaka stannade jag och
plockade fram kameran. ”Men du var ju nyss
här”, sa Peter. ”Ja, men då såg ju bäcken annorlunda ut.”
De första verken som Eva skapade i ateljén
blev en lek med gråskalor, som sprickor i isen,
smältvatten och lek med formerna.
– Mina nära och kära undrade när jag skulle
börja måla med andra kulörer än svart och
vitt. Ett tema eller en process med bilder utvecklas tills det känns klart och det ena föder
det andra. Just i dag är det mer grönska i mina
motiv, inspirerade av ett fotografi på speglingarna i en å som jag fångade när jag sprang i
skogen här i Vinäs i somras. Vad jag målar om
tre månader vet jag inte alls. Det är en del av
den kreativa processen och så spännande.

KONSTRUNDA FÖR ALLA
Eva jobbar gärna i lager på lager, med djup
och yta. Motiven på hennes senaste akrylmålningar ser ut att vara skapade med blocktryck.
I själva verket är de målade med pensel i en
slags omvänd process.
– Jag skulpterade fram formerna genom att
lägga limegult i botten och sedan drog jag på
den mörkare färgen med hjälp av olika verktyg.
Det svarta, själva mellanrummen, la jag på sist.
På så sätt får jag fram spännande kontraster
och ljus. Former som leker och triggar fantasin
– det är jag.
Under Konst runt Siljan hoppas Eva att även
ovana konstrundebesökare dyker upp.
– Det är så kul med nya möten mellan människor. Och man behöver inte vara rädd för att
inte förstå det man ser. Det är helt okej att
ställa frågor, det är själva grejen, tycker jag.
Alla tolkar utifrån sig själv. Så planera in en
paus för konstrunda under Kristi himmelsfärdshelgen.
Eva ser nu fram emot att ställa ut sin konst
på gallerier och konsthallar runt om i Dalarna.
– I september ska jag ha en egen utställning
på Mora kulturhus, det känns fantastiskt roligt.
Nu känner jag mig redo att sätta ihop ett cv
och skicka till olika gallerier. Man måste se till

I ett av gårdens tre höloft har Eva sin ateljé. ”I början av 1990-talet tänkte vi bosätta oss i närheten av Arlanda som var Peters arbetsplats. Men så fann vi den här kringbyggda gamla gården i
Vinäs och insåg att han lika gärna kunde pendla till Arlanda från flygplatsen här i Mora. Det kändes så rätt och vi trivs så bra här. Vi har nära till Siljan, knappt hundra meter ned till båthamnen,
och det är cykelavstånd till centrum. Våra föräldrar och syskon bor samlade här i Mora också. Alla
är rotade i myllan.”
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att fixa det för sig, sätta upp mål och sedan
genomföra dem.
CYKLAR FÖR VÄLGÖRENHET
Apropå mål så har Eva, Peter och ett tjugotal
andra dalacyklister ett viktigt sådant framför
sig.
– Vi ska cykla till Paris i juli! Vi är med i Team
Rynkeby God Morgon Dalarna, ett europeiskt
välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till
förmån för svårt sjuka barn. Samtidigt tränar vi
ihop och innan midsommar ska alla ha cyklat
250 mil på landsväg för att sedan orka cykla 15
mil om dagen i åtta dagar…
När Eva och Peter gått i mål väntar semester
tillsammans med barnen i Normandie där de
hyrt en flygel tillhörande ett kloster, vid havet.
– Jag älskar ju det franska språket och nog
kan jag drömma om att ha ett eget hus i
Frankrike. Men jag känner att jag vill leva mitt
liv i Dalarna, jag älskar våra fina årstider och
dess aktiviteter.

Vårsolen har börjat värma oss genom det
stora ateljéfönstret och Eva får något drömmande i blicken.
– En fördel med att cykla är ju att upptäcka
alla fina byar häromkring. Jag minns att jag,
när jag låg och läste sagor för barnen innan de
somnade, drömde om att kunna ge mig i väg
på cykelturer på kvällarna. Det kan jag nu och
det är också payback time.

”Jag vill att mina konstverk ska vara som ett
stycke musik att ha på väggen.”

EVA HELANDER

Eva framför sina krokiteckningar, det enda hon
har kvar efter tiden som konstskoleelev. På bänken ligger flera gamla föremål som dök upp under
ombyggnationen av höloftet och stallet och som
nu kan bli fina väggdekorationer.

BOR Vinäs i Mora
FAMILJ Maken Peter, dottern Anna, sönerna
Erik, Aron och Joel plus dvärgschnauservalpen Cesar, som Eva och mamma Vivianne
har delad vårdnad om, ”vår hälsoinvestering”
YRKE Konstnär och språklärare
AKTUELL Medverkar på Konst runt Siljan
26–29 maj
GÖR NÄR JAG ÄR LEDIG Cyklar med Peter
eller vänner genom landskapet några timmar
och avnjuter sedan ett glas rosé i solen.
BÄSTA VÅRUTFLYKTEN I MORA Gesundabergets topp. Kombinerar träning, picknick
och njutning. No pain, no gain...
HEMSIDA ateljeevahelander.se
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falun.se/handlarätt

falun.se/handlarätt
falun.se/handlarätt

RÄTT ELDSTAD
TILL RÄTT HUS

HANDLA
HANDLA
RÄTT!

RÄTT!

MERA lokalt & hållbart

Missa
inte
nya
MERA
lokalt
&
hållbart
MERA
lokalt
&
hållbart
Koll på konsumtionspodden
VI ÄR MED.
HELA VÄGEN.

Eldabutiken Borlänge Mellstavägen 40 | tel. 0243-23 25 29
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

www.eldabutiken.se

Sök typ av företag
Hitta utbud och erbjudanden
Hitta butiker

Sök typ av företag

av företag karta på
Se Sök
vårtyp
interaktiva

Hitta utbud och erbjudanden

Ernst ∙ Selected Femme
House Doctor ∙ Pr Home
Bruka Design ∙ Edblad ∙ VILA
och många FLer

Hitta utbud och erbjudanden
falun.se/handlarätt
Hitta butiker
Hitta butiker

Se
Se vår
vår interaktiva
interaktiva karta
karta på
på

falun.se/handlarätt
falun.se/handlarätt

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se
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Brett sortiment av garn & stickor

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN
MED STOR PERSONLIGHET
För öppettider se knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • 070-158 00 73 • info@knivatradgard.se

KONST • KERAMIK • KURSER

Välkommen till museibutiken! Här hittar du bland
annat produkter med motiv ur våra samlingar.
Här rund bricka med utsnitt ur Stig Borglinds
grafiska verk ”Flora Suecica I”.
Rund bricka 269:- Frukostbricka 179:- Skärbräda 199:Du kan även gå in i webshoppen via hemsidan.

Unna dig en magisk upplevelse i vår
– boka en rakukurs!
Datum och övrig info hittar du på hemsidan.

madebypihl.se •

madebypihl

dalarnasmuseum.se
fri entré

•

öppet tis-sön 11-17
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I backspegeln:

Foto: Magnus Pamp

”Jag vill skapa en
kulturhistorisk
mötesplats”
Genom att lära oss av dåtidens självhushållning kan vi hitta former för hållbart leverne i
framtiden. Sven Erik Eriksson på Ollasgården
i Bäsinge, Avesta, vill visa på sådana exempel.
– Här hemma har tiden stått stilla. Och det
är inte bara själva gården som är bevarad,
utan även allt hantverk. Det är verkligen speciellt och jag vill att fler ska få uppleva det.
Det var när Sven Erik Eriksson tillbringade sina
sista yrkesverksamma år som egenföretagare
i Shanghai som han insåg värdet av sin egen
gård hemma i Dalarna.
– I mötet med den uråldriga kinesiska kulturen tog tankarna form kring hembygden
och det egna kulturarvet, och jag insåg vilken
kulturskatt jag själv satt på. Jag sålde mitt
företag och kunde på så sätt lägga grunden till
det jobb jag i dag gör på min egen släktgård
från 1600-talet, berättar Sven Erik.
Ollasgården är en bergsmansgård och Bäsinge är en välbevarad bergsmansby. I området finns flera lämningar efter det tidigare
bergsbruket, med bibehållen bebyggelse och
omgivande odlingslandskap med öppen åkermark. Gården består av flera sammanhållna
mangårds- och ekonomibyggnader. Här bedrevs
tidigare mångsidigt jordbruk med både växtodling och djurhållning.
– Verktyg och redskap finns kvar och vittnar om hur det var att driva jordbruk innan
det moderniserades under 1900-talets första
årtionden. Det är som att någon bara stängt
dörren och lämnat allt, vilket är helt unikt.
Förebild för hållbart leverne
Sven Erik tycker det är synd att många gårdar,
och förutsättningarna för dem, försvinner när
de styckas av. Skogen köps upp av stora aktörer och många gårdar blir fritidshus.
– För att kunna leva så här behövs byggnader, skog och mark. Om jag skulle sälja marken
för att finansiera renoveringar på gården, då
skulle jag lämna ifrån mig det man levt av,
14

I gamla säckar i en lada hemma på gården gjorde
Sven Erik ett spännande fynd.
– Några sädeskorn hade fastnat i juteväven och
jag lyckades väcka fröna till liv. Det visade sig
vara speltvete och i säckarna fann jag också havre, korn och vete. Det är aldrig för sent att hitta
skatter från den gamla bondekulturen!

självförsörjningen. Mitt mål är nu att skapa en
kulturhistorisk mötesplats där vi kan visa och
demonstrera olika delar av dåtida småskaligt
jordbruk präglat av mångfald och självhushållning. Ollasgården kan bli en förebild för
hållbart leverne. Vi kanske inte kan leva exakt
som man gjorde förr, men vi kan ta med oss
delar av det. Här kan vi utveckla hantverk som
smide, bakning, rökning, linberedning och vävning. Logarna kan användas som musiklokaler,
för utställningar och andra kulturarrangemang,
ladorna kan anpassas för olika friluftslivsaktiviteter och vi kan bjuda in till kultur- och
landskapsvandringar.
Från ax till limpa
Våren 2016 fann Sven Erik ett femtiotal gamla
spannmålssäckar på en loge. Det var hans farbror Erik, född 1908, som hade hängt upp dem
där på ett rep.
– Ingen vet när han gjorde det, men det
måste vara före 1974 för då slutade Erik med
jordbruket. Jag hittade några sädeskorn som
fastnat i juteväven och funderade på om fröna
skulle kunna väckas till liv – och det gick! Det
visade sig vara speltvete, nu kallat Folkärna
speltvete.

Skörden från ett tiotal av dessa plantor blev
sedan utsäde följande vår. Sven Erik hoppas nu
att veteskördarna ska bli tillräckligt stora så
att han kan mala på egen hushållskvarn och få
mjöl till att baka surdegsbröd i bagarstugan,
gårdens äldsta byggnad.
– Människa och spannmål hör ihop, de har
utvecklats tillsammans under årtusenden. Det
är också det kontinuerliga samspelet mellan
odlingsmiljön, växtens gener och bondens
medvetna urval som är grunden till det vi idag
kallar kultursorter. Generationer av bönder i
hela världen har på detta sätt bedrivit en långsam växtförädling i samklang med naturen.
Kultursorter är bra för jorden och de klarar sig
utan konstgödning och bekämpningsmedel,
berättar Sven Erik som också vill lyfta fram ett
annat kulturspannmål, dalavetet, som växer
bra i södra Dalarnas jordar.
Halmtak, smide, rökning…
En annan fördel är att kultursorternas långa
strån kan användas till taktäckning.
– Ofta förknippas halmtak med Europa och
södra Sverige, men halmtak har funnits över
hela landet. Och det är logiskt, man använde
sig ju av de material som fanns – tills tegelpannorna kom och slog ut halmen. På två av mina
lador har jag sett halm under teglet, så min

plan är att bjuda in till en kurs i halmtaksläggning i augusti i år. Förhoppningsvis kan jag ha
en träff för byggnadsvårdare i Dalarna i samma
veva.
Smedja och rökbastu var också viktiga i gårdens ekonomi och bidrog till att göra gården
i stort sett självförsörjande. På gården finns
en varsamt renoverad smedja från 1800-talets
början.
– Smideskonst, och speciellt hästskosmide,
har lång tradition i bygden. För ett år sedan
kunde jag ingenting om smide, men nu har
jag lärt mig att just denna smedja drivs av
träkol och bälg. Här kan man laga och tillverka saker utan ström, kunskaper som kommer
att behövas längre fram. Jag samarbetar med
en smed och vi planerar bjuda in grupper för
teambuilding och events i smedjan. Här finns
även en varmrökbastu där jag hoppas kunna
lära ut hur man rökte kött och torkade lin förr.
Bastun saknar skorsten, röken går i stället ut
genom små fyrkantiga hål i väggarna, berättar
Sven Erik som ser fram emot att dela med sig
av sina kunskaper till grupper som vill besöka
hans alldeles unika plats på jorden, där han
själv är nionde generationen.
ollasgaarden.se
Foto: Sven Erik Eriksson

Ollasgården i Bäsinge by är ett unikt kulturarv i ett bevarat gammalt odlingslandskap, gården har varit
i Sven Eriks släkt sedan 1600-talet. Målet är att skapa ett besöksmål för alla som är intresserade av
kulturhistoria och hållbart leverne.
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Möt våren hos
Solblomman
VILA ∙ MASAI ∙ ODD MOLLY
FREEQUENT ∙ PART TWO
SOYA ∙ CREAM ∙ MOSH MOS
PIECES ∙ PARA MI ∙ IN WEAR

BAREN ÄR ÖPPEN

Fredagar–lördagar till kl. 01/02

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ

Vardagar kl. 11.30–14
inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15

SMÅRÄTTER

KVÄLLSMENY

Serveras
från kl. 16

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

VARMRÄTTER

På herravdelningen
hittar ni:
GARCIA ∙ SEBAGO ∙ BLEND
LINDBERGH ∙ FAT MOOSE
Varmt välkommen till en
butik med personlig service!

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

Räksallad
Kycklingfilé
Svamprisotto
Bookmaker toast
Rödingfilé
Tournedos
Grillad entrecôte
Moules frites
Hamburgare
Baconburgare

Välkommen in!
GC RESTAURANG
BAR & CAFÉ
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
16

Mån–tor 8–22 • Fre 8–02 • Lör 9.30–01/02
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se

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

NY BUTIK!
13 april öppnar
vi i Rättvik.
coloramarattvik

Limsjöänget 3, Leksand
0247-100 64
Vard 9–18, lörd 10–14
coloramaleksand

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...

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

nords-tradgard.se

Välkommen till
vår trädgård
I fönstren hemma hos odlingsentusiasterna
Mattias Nord och Flore Desplanques växer nu
omkring fyra hundra plantor som vid utplanteringen i maj utökats till ett par tusen.
– Vår idé är att skapa ett besöksmål där
grönsaker, yoga, mat och fika skapar en
hälsosam helhet, berättar Mattias på Nords
Trädgård i Insjön.
Det har nu gått över femton år sedan Mattias
ärvde gården på Stationsvägen 13 i Insjön av
sin fars fasters kusin. Vid övertagandet hade
han inga som helst tankar på att driva en
trädgård med sommarkafé, men det ena gav
det andra:
– I tio år odlade vi bara för husbehov, men så
växte det så bra att vi började dela med oss av
skörden till familj och grannar. Sedan sa folk i
byn att de ville börja handla av oss, så då kom
vi på att vi skulle öppna upp trädgården för
besökare. Och sedan började besökarna fråga
efter fika så då började vi med fikaservering,
berättar Mattias som nu öppnar upp Nords
Trädgård för tredje säsongen.
Hittills har paret bara stoppat reklamblad i
grannarnas brevlådor. I år har de bestämt sig
för att slå på trumman och locka även långväga besökare.
– Det finns inte så många andra platser i
närområdet där du kan sitta mitt i det fina och
18

äta och fika. Här på Nords Trädgård satsar vi
på hög kvalitet, vi vill att det vi erbjuder i form
av grönsaker, kaffe, bröd, luncher, middagar
och yoga ska vara riktigt bra.
Odlar även japanska sorter
I dag tar odlingarna upp en stor del av tomten. Från juni förser trädgården dem med egna
frukter, bär och grönsaker.
– Vi tycker att det är roligt att experimentera med nya växter. Flore, som är från södra
Frankrike, har ett stort intresse för Japan och
är duktig på japanska, så i år ska vi prova på
att odla olika japanska växter och örter. Japan
är ett avlångt land med några klimatzoner
som motsvarar våra, så det borde funka. Vi ska
även prova på att odla aubergine och olika
paprikor i växthuset och framöver vill vi utöka
odlingarna med raps så att vi kan tillverka
vår egen olja. Inte sällan frågar våra besökare
hur vi får det att växa så bra och då berättar
vi det. Det är inga hemligheter utan bara kul
att få inspirera folk till att leva och äta mer
hälsosamt. I förlängningen blir ju det bra för
klimatet också.
Körbärsblomsfestival i maj
Redan den 25 maj smygstartar paret med en
körsbärsblomsfestival, ”hanami”, som är en av
Japans viktigaste högtider.
– Det är ett roligt sätt att öppna trädgården
för säsongen och då är det så fint med alla

blommande körsbärsträd. Under festivaldagen
erbjuder vi japanska snacks, Japaninspirerad
öl och presenterar vad som kommer att hända
här i trädgården i sommar. Från och med 1 juni
är vi sedan i full drift här på Nords trädgård,
då har vi ganska mycket grönsaker som är redo
att skördas och säljas.
Sommarkafé bland alla växter
Mitt i odlingen har Mattias och Flore byggt en
kaffebar där fika och lunch serveras onsdag till
fredag.
– Då är du välkommen att ta en kopp kaffe
och en bit rabarber- eller äppelpaj bland alla
växter. Vi satsar på att bli det bästa kaffestället i Dalarna, därför provsmakar vi hela tiden
nya bönor. Vi ska även servera riktigt bra te,
som matcha latte, och till lunch kommer du
bland annat kunna beställa galettes, fyllda
bovetepannkakor. De var så populära förra året
så de kommer att bli vår signaturrätt på menyn. Du kan välja mellan olika fyllningar, som
hästkorv, getost/valnötter/honung och vegetarisk. På fredagskvällarna skapar vi mat runt ett
tema, det kan vara italiensk eller mexikansk
afton, tapas- eller soppkväll. Vi bakar eget
glutenfritt bröd och så mycket som möjligt av
det vi serverar har vuxit i här i trädgården eller
köpts in från leverantörer i trakten, som lax
och ostar. Vi hoppas också kunna servera dig
ett glas vin eller öl till maten, eller cider som
är en klassiker till galette.
Prenumerera på grönsakslåda
Mattias och Flore kommer också att erbjuda
prenumerationer på grönsakslådor.
– Varje onsdag kan man då komma hit och
hämta upp en trälåda som vi fyllt med två till
fyra kilo av säsongens grönsaker. Det kan vara
mixsallat, isbergssallat, spenat, rabarber, rovor,

rödbetor, potatis, tomater, zucchini, örter…
Vi siktar på att leverera grönsaker som aldrig
är mer än en dag gamla. För det mesta är de
skördade samma morgon som du hämtar dem.
Och vi odlar helt utan gifter och konstgödsel!
Tar emot gästarbetare
Nords trädgård samarbetar med Worldwide
Opportunities on Organic Farms, WWOOF, som
är en organisation med syfte att förmedla kontakt mellan volontärer och ekologiska gårdar i
över hundra länder.
– Vi tar emot odlingsintresserade som vill
komma och praktisera organisk odling och
hjälpa till med andra saker här på gården i
utbyte mot mat och husrum. Redan i mars
kommer några som ska snickra på pergolan
och utomhusköket. Senare i vår kommer en tjej
som ska öppna bageri hemma i Frankrike, så
hon får fria händer att utveckla våra bröd- och
pajrecept.
Yoga på logen
Flore är landskapsarkitekt. Mattias jobbar som
maskiningenjör, är en hängiven fallskärmshoppare och instruktör i hatha-yoga. Torsdagarna
har han redan planerat ska bli veckans yogadag.
– Då blir den stora logen vårt yogagolv, likaså solrosbersån i trädgården när vi känner för
yogapass utomhus. I sommar kan man komma
hit på torsdagarna för morgonpass eller eftermiddagspass.
Paret ser nu fram emot att ta emot nya
och gamla besökare mellan juni och slutet av
september. Senare i höst väntar tågluffning till
Asien, med besök i Indonesien eller Japan.
– Det gäller ju att leva livet medan man gör
det. Just nu känner vi stor glädje i att utveckla
Nords trädgård som ligger oss så varmt om
hjärtat.
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FABRIKSBUTIK

Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!
LEKSAND
G:a Siljansnäsv. 20

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Kunskap & kvalitet

LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se

MÖBELTAPETSERING · SYATELJÉ · TEXTIL INREDNING · SYBEHÖR · MÖBELTYGER

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

Välkommen till
systrarna Holding
i Siljansnäs

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83
070-885 08 68
vastibyns.se
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Ebba ska ta
Insjöns Väveri
ut i världen

Ebba Kleberg von Sydow, som bland annat levererat nyheter från
det svenska hovet, kan nu titulera sig Kunglig Hovleverantör av
vävda textilier från Dalarna.
– Det är fortfarande väldigt mycket ”nyp mig i armen”-känsla
på detta projekt, säger Ebba som är ny ägare av Insjöns Väveri.

Blott 41 år gammal har Ebba hunnit med mer
än de flesta. Hon har varit programledare för
Go'kväll på Sveriges Television, Nyhetsmorgon
på TV4, Nobelfester och kungliga bröllop, hon
har medverkat i På spåret, jobbat som journalist på Expressen och varit chefredaktör för
Veckorevyn, deras yngsta någonsin. Hon driver
flera företag och skriver kokböcker tillsammans med sin syster och mamma. Dessutom
driver Ebba podden Säker stil med modeskri22

benten Emilia de Poret, med vilken hon även
givit ut tre böcker med samma namn.

Varifrån kommer ditt enorma driv?
– Från min nyfikenhet, och att jag har en
kanske lite naiv och positiv grundsyn. Min
främsta styrka är nog mina idéer och kraften
att genomföra dem. Att skapa inspirerande
och roligt innehåll är min grej, det har jag
gjort i olika former och format i tidningar och

PORTRÄTT

på tv – överallt där det går att nå människor
med inspirerande material om mode, kungligheter, mat, böcker och livsstil.

Hur hinner du med allt?
– Ja, du, det är fullt upp hela tiden. Jag
fokuserar på mina företag och idéer, så jag
är ofantligt tacksam över att mina nära och
kära, inte minst min man och mina barn, står
ut med kaoset i mitt liv. Min man är bra på

markservice, det är han som syr i knappar,
tvättar och städar.

För några år sedan sa du upp dig från programledarjobbet på Nyhetsmorgon för att
bli din egen chef.
– Jag kände att jag ville styra över min
egen tid och då valde jag att bli egenföretagare. Jag gillar friheten som kommer
med att driva egna bolag, men det ska inte
23

lura någon, det är hårt arbete. Mina batterier
laddar jag genom att spela tennis, då hinner
jag inte tänka på något annat. Det går liksom
inte att jaga bollen och samtidigt fundera på
försäljningssiffror och kampanjer.

Saknar du programledarjobben på tv?
– Vet du, i dag är jag ju i stället programledare i mina egna kanaler. Jag har 135 000 personer som väljer att följa mig och podden har
300 000 lyssningar per månad! Sedan dyker
jag ju in på TV4 ibland och kommenterar kungliga nyheter. Jag var ju med och såg till att alla
kungabarnen blev gifta och fick barn, så nu får
de klara sig själva.

Du driver smyckesföretaget Ebba von Sydow
Jewelry och tillsammans med din man Johan
driver du Bookbinders Design. Hur snubblade
ni över Insjöns Väveri?
– Vi letade länge efter att investera i ett
företag med lokal produktion, hög kvalitet och
riktigt hantverk. Kvalitet och hållbarhet är så
slitna begrepp i dag. Det inte många vet är
att mycket inom inredning och design må vara
ritat i Sverige, men om man skrapar på ytan
får man reda på att det producerats någon
annanstans i världen. Det som är så spännande

Lokalproducerat med kvalitet och design som håller, det var viktiga kriterier för Ebba och hennes
man Johan när de letade efter ett hantverksföretag att investera i. Här kökshandduken ”Daladräll”
i en blandning av lin och bomull.
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med väveriet är att det kan leverera kvalitet
och hållbarhet. Det är bara att stryka med
handen över Daladrällens kökshanddukar eller
en underbar duk, så känner du det.

Hur vill ni utveckla företaget och
produkterna?
– Jag tycker att man ska se det som en styrka när man går in i ett bolag att vad som helst
är möjligt. Samtidigt vill vi bevara mönster,
textilier och vävteknik. Många av mönstren har
flerhundraårig tradition. De är fantastiska kulturskatter och en del av svensk vävhistoria som
vi förvaltar med stor vördnad. Vår ambition
och främsta drivkraft är att hålla mönstren vid
liv i hundra år till. Vi vill också hitta spännande
möten med ny och samtida design. I nuläget
letar vi efter någon form av designsamarbete,
kanske med en modedesigner. Det gäller att ha
ett öppet sinne. Vi kommer även att ta fram
egendesignade produkter. Under våren lanserar
vi en helt ny kollektion med fantastiskt fina
brickor. Vi samarbetar också med Carl Larssongården i Sundborn. Vi väver Karin Larssons originalmönster som säljs både hos dem och hos
oss. Det är jättevackra textilier som finns på
kuddar och som metervara i blått och rött.

Duka kungligt med duk i mönstret ”Tällbergskrus”,
en storsäljare på Insjöns Väveri.

Kan den som är nyfiken få en visning av
väveriet?
– Absolut, det ska man uppleva på plats!
Om du har vägarna förbi är du så varmt välkommen att komma in i väveriet och se den
mekaniska tillverkningen på gamla maskiner
från 1940-talet. Att lyssna till vävstolarnas
dunkande och känna linets karakteristiska doft
är otroligt häftigt. Då får man respekt för att
skapandet får ta tid, vi satsar på kvalitetsproduktion, ej massproduktion. Det här är så nära
handvävt man kan komma. Vi har precis fått
tag på en fenomenal vävare, Tana Artiles González, så det känns jättekul och tryggt. Han är
väldigt taggad på detta.

Hur känns det att vara Kunglig Hovleverantör?
– Det är en kvalitetsstämpel om någon.
Sedan 1980 har Insjöns Väveri haft äran att
leverera textilier till det svenska hovet. I dag
finns omkring 130 svenska hovleverantörer
inom olika branscher och senare i mars ska jag
vara med på en träff med alla dessa. På min
önskelista när vi letade efter ett bolag med
potential, skrev jag att det gärna fick vara en
Kunglig Hovleverantör.

Berätta lite om väveriets historia!
– Det som är så kul med väveriet är att
det har en lång historia. Det är lätt att hitta
människor som berättar om väveriet och kan
vittna om att vävarna håller länge. Väveriet
grundades redan år 1947 av Ivar Hollstein och
75 år senare ligger det kvar på samma plats,
intill riksväg 70 i Insjön. Här tar vi fram kvalitetsdukar, servetter och handdukar i lin och
bomull enligt gamla tekniker. De outtröttliga
vävstolarna, vissa av dem närmare 100 år gamla, var långt ifrån nya när verksamheten startade, men de väver fortfarande helt perfekt. Tack
vare dem kan vi fortsätta att tillverka textilier
med unik karaktär, exakt enligt gamla handvävsoriginal. Tråden vi väver av köper vi in från
Frankrike, det är en blandning av bomull och
lin. Linet ger glans och bomullsblandningen
gör textilierna mjuka.

Du är bosatt i Stockholm och uppvuxen i
en skeppsredarfamilj i Göteborg. Hade du
någon koppling till Dalarna innan ni övertog
väveriet?
– Jag har varit en del i Tällberg och så

Ebba är stolt ägare av Insjöns Väveri – Kunglig
Hovleverantör av vävda textilier från Dalarna.

byggde mina föräldrar en stuga i Sälen för
tolv–femton år sedan, så det har blivit många
tåg- och bilresor genom Dalarna och jag har
även åkt Tjejvasan. Jag har anat att det finns
så mycket att se och uppleva här och har alltid
dragits till estetiken, färgerna och formspråket
som finns här och är så unika. När jag var barn
sydde mamma folkdräkter till oss. Då sneglade
hon så klart på de allra vackraste folkdräkterna
som ju kommer från Dalarna, de är ju lite mer
arbetade än de vi har i Bohuslän.

Ser du fram emot att uppleva våren och
sommaren i Dalarna nu?
– Det gör jag, vi har blivit så förälskade i Dalarna. Vi planerar för ett sommarkafé inne på
gården bakom väveriet och så filar jag på en ny
kokbok med mamma och min syster. Det är ju
en sådan härlig sommarmiljö i Dalarna så jag
ska försöka få med dem på att vi ska fotografera bokens bilder här, det är ju en jättebra idé.

EBBA KLEBERG VON SYDOW

FAMILJ Maken Johan Kleberg, barnen
Marianne, Klas och Ernst
YRKE Företagare, journalist, författare
AKTUELL Ny ägare av Insjöns Väveri
SÅ KOPPLAR JAG AV Med att träna
DET SER JAG FRAM EMOT ATT UPPLEVA I
DALARNA Carl Larsson-gården i Sundborn,
vacker keramik, har exempelvis spanat in
Lena Mäcs vackra saker, samt så klart att
loppisfynda – ge mig gärna tips!
HEMSIDOR ebbavonsydow.se, insjonsvaveri.se
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Nu har vi öppet till
kl. 20 på torsdagar!
Då kan du lära dig
byggnadsvård med
Stefan kl. 18.

Den lilla gårdsbutiken
med stort

Vårens &
sommarens
kollektion från
Olars Ulla

SÅGMYRA BYGGNADSVÅRD & KÖKSHANDEL
SÅGMYRA CAFE & SKAFFERI
Nya öppetider:
Mån, tis & fre 10–18 · Tor 10–20 · Lör 10–16 · Sön 12–16
Tidstrandsvägen 3, Sågmyra · sagmyrabyggnadsvard.se
Följ oss på Facebook & Instagram

Lilla
inredningsbutiken
med unika
detaljer & möbler.
Tor–fre 12–17, lör 12–15
Gärde Häradsvägen 241 ․ Leksand

pbhome.nu
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Lilla
Blomstershopen

Snittblommor ∙ Växter ∙ Utemiljö
Bröllop & Begravningsbinderier
Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand
070-436 28 36 ∙

Behöver du hjälp att
skapa din drömträdgård?
Jag erbjuder kreativa och funktionella
lösningar efter dina behov och önskemål.

RÅDGIVNING
PLANERING
IDESKISSER
TRÄDGÅRDSRITNINGAR
MARKPLANERINGSPLAN
PLANTERINGSPLAN
MATERIALVAL
VÄXTVAL

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

Vi vill flytta
hem till Dalarna!
Vi är en familj med husdjur som
önskar köpa mindre gård i södra
eller mellersta Dalarna.
Bostadshus och ekonomibyggnader.
Bete/vall och gärna skog till.
Föredrar avskilt läge och plats för
egen verksamhet är en fördel.
Våra ankor och gäss drömmer
om ett eget vattendrag.
Ordnad ekonomi och lånelöfte.
Kontakta oss på
erlandssons@telia.com

Tipsa
oss!

leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ

Ljusare tider!
Vill du
besöka oss
utanför ordinarie
öppettider?
Ring så ordnar
vi det!

Fre 11–17, lör–sön 11-16
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
www.levaobo.com
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Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

1. MJUKA KAMRATER

De här söta kramdjuren i ekologisk
bomull hittade vi på Dalarnas
Hemslöjd i Falun.
dalarnashemslojd.se

1
2

2. KLASSIKER TILL
BARNRUMMET

Tapetsera väggarna med en säsongsnyhet från William Morris – det välkända mönstret ”Pimpernel” finns nu även
i en rosa/beige kulör samt som matchande textil. Säljs via Lars Ericssons
Måleri i Hedemora och Säter.
ericssonsmaleri.se

3. MADE IN DALARNA

Mössor i certifierad/ekologisk bomull,
broderade med Mörksugga eller Rättvikshäst. Finns i flera färger och även
i vuxenstorlek på Rättviks Hemslöjd.
rattvikshemslojd.se

3
4

4. NY BUTIK: FAB YOUNG

I Leksand har Sandra Engstad, som
sedan tidigare driver dam- och herrmodebutiken Fashion of Brands, utökat
med en klädbutik för barn och ungdomar i skolåldern. Vårens nyheter på
FAB Young hittar du på gågatan på
Norsgatan 23!
Facebook: @fabyoung_leksand

5. DALFOLK

En gullig vårnyhet från Emy Little är
t-shirten i ekologisk bomull som har
mönster med kullor och masar.
emylittle.se

6. I FÖR STORA SKOR

Söta illustrationer av Carina Pascotti
från Dalarna. Finns som print på
Ramboden i Ornäs i Borlänge, där du
kan få hjälp med en fin inramning.
ramboden.com
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§

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

VÅREN BÖRJAR PÅ GUNDHES!
Snittblommor, krukväxter, krukor och presenter. I växthusen hittar du
vårblommor, fröer och jord. Sommarens plantor står på tillväxt. Välkommen!

Insjön ∙ Skolvägen 10 ∙ 0247-400 32 Leksand ∙ Norsgatan 23 ∙ 0247-79 74 43
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

Munthes
HILDASHOLM

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Klockaregatan 5, strax norr om Leksands kyrka

Öppet: 13/5–10/6 fre-sön, 11/6–14/8 dagligen
20/8–25/9 lör-sön. Skulpturutställning 11/6–4/9

0247-100 62 • www.hildasholm.org

VID KÖP AV GLASÖGON MED STYRKA
HAR DU MÖJLIGHET ATT KÖPA ETT PAR
SOLGLASÖGON MED SAMMA STYRKA
FRÅN 495 KR.
Erbjudandet gäller både enkelslipade och progressiva glasögon.

Hjultorget 18, Insjön
0247-401 21
anderssonsoptik.com
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KREATIVT KRETSLOPP
Tillsammans med sin man Magnus Dicander
driver Anne Rosenqvist inredningssnickeriet
I&DéV i Borlänge.
– Under många år funderade jag på vad vi
skulle göra med material och föremål som
blivit över från olika projekt och verksamheter. Så en dag kom jag på att jag skulle starta
varumärket Used. Där andra tänker att det
här är väl inte något att spara på, där tänker
jag nya användningsområden.
I en gammal matbutik mitt emot officersmässen på Rommehedslägret i Romme, bor och
verkar Anne med familj.
– Här ritar vi kök och inredningar till restauranger, pubar och privata hem som vi sedan
tillverkar i vårt snickeri i den tidigare butikslokalen. När vi genomför våra projekt tar vi alltid
tillvara överblivet material, nytt som gammalt.
Vi har sparat mycket genom åren, sådant som
kan vara bra att ha... Jag gillar inte slit och
släng, så Used är ett bra komplement till vår
huvudsakliga verksamhet.

Staket blev ljusstakar
I den nya varumärkessatsningen får hon hjälp
av sina föräldrar, då de är duktiga på hantverk
av olika slag.

– Hittills har vi tagit fram ljusstakar tillverkade av ett staket som revs inne på en restaurang samt fina tapasbrädor/skärbrädor som vi
gjort av teak från fönsterkarmar och spillbitar
av kompositsten från bänkskivor. Mina föräldrar har tillverkat ljusstakar och stjärnor av
olika delar från vävstolar. Gamla olivkrus har
blivit ljusstakar och av överblivna textilier har
vi sytt brödpåsar, tygkassar och kökshanddukar. Inne på snickeriet har vi monterat ned
några stora rostiga takfläktar som vi, med lite
jobb, tänker göra om till coola lampor. Man
kan lätt tro att det är billigt att återbruka,
men man får ofta lägga ned mycket hantverk
och tid på omvandlingen, menar Anne.

Återbruk i Clas Ohlsons kafe
Parets lager av sparade material och föremål
kommer även till nytta när de anlitas för större
jobbuppdrag, som när de byggde och inredde
kaféet på Clas Ohlson i Insjön.
– I en Ta tillvara-butik hittade jag gamla stolar från en skola som jag såg skulle bli snygga
om vi la ned lite jobb på dem. Vi lät lackera
om stålunderredena, slipade bort den gamla lacken på sitsar och ryggar och la på nytt
möbelvax. Kassadisken byggde vi av gamla
dörrar som ropats in på auktion. På Lion Bar
i Borlänge har vi också jobbat med återbruk.
Där skapade vi en lönndörr klädd med gamla
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Återbrukaren
bokpärmar, och handfatet inne på toaletten
skapade vi med hjälp av en kopparkittel och
delar från en gammal trätunna.

Egen butik och webbshop
Under många år jobbade Anne som frisör med
egen salong, som även den ligger i samma
fastighet som snickeriet.
– I salongen sålde jag även inredning och
kläder och min mamma sålde renoverade
möbler. Frisöryrket fick jag ge upp på grund
av hälsoskäl, men jag har kvar salongen samt
en liten butiksdel och driver även webbshopen
Ide-a Livsstilsbutik där jag nu säljer Used-produkterna. Efter lanseringen av det nya varumärket, som också finns att köpa hos Murboannas i Borlänge, ser Anne fram emot att sätta
händerna i ett nytt projekt.
– Vi har köpt en gammal lada i Bispberg i
Säter, som vi ska renovera och ha som fritidshus. Vi kommer så klart att använda återbruk
så långt det går, precis som när vi här hemma
byggde om garaget till vår åretruntbostad.
Facebook: IDe-A Livsstilsbutik

Upplev skillnaden
för dina sinnens skull

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

Välkommen till Sinnenas SPA i Tällberg!

0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se
33

www.cronacraft.com I www.kräsen.se I @butiken_krasen

Varmt välkomna till

STATIONSGATAN 6
i härliga Leksand!

Våra öppettider hittar du
på våra sociala medier.
gapa
ylvaskarp
secondaire
kräsen
faktoritre
hälsopunkten

Vi hjälper dig hela vägen
På Anderssons Optik möts du av en trio som tycker
att de har världens bästa jobb.
– Vi älskar att ge våra kunder inspiration, vägledning och smakråd. Med trygg hand hjälper vi
dig hela vägen – från synundersökning till köp av
båge, säger butiksägaren och legitimerade optikern
Veronica Norrby.
I butiken träffar du även Jonas Näs, legitimerad
optiker, och Jonas Danielsson, tekniker.
– Vi har den absolut senaste och avancerade
utrustningen i undersökningsrummet, en maskin
som mäter ögat med stor noggrannhet vilket ger
precision i glastillverkningen. I verkstaden har vi nyligen investerat i en ny slipmaskin. Vi slipar alla glas
själva och ser till att de hamnar snyggt i bågarna. Vi
kan även laga trasiga bågar, så att du kan använda
dem igen och inte behöva köpa nya. Det tycker vi är
en bra service.
Veronica och hennes kollegor har handplockat
butikens 600 kvalitetsbågar och stora sortiment av
solglasögon. Vilka trender kan man se just nu?
– Nu är det inne med runda former! Tunna och fina
metallbågar, men även kraftiga plastbågar. Skogsgrönt är en vårnyhet, men de flesta väljer traditio-

ANNONS: HJULTORGET KÖPCENTRUM I INSJÖN
nella färger som svart, brunt och blått. Vi erbjuder
bara bågar och kollektioner som vi tror på – hos oss
hittar du såväl det senaste modet som de mer klassiska modellerna. Och självklart hjälper vi dig hitta
bågar som passar din stil och personlighet!
anderssonsoptik.com

Allt för dig som älskar friluftsliv
Lundhags fabriksbutik i Insjön är en komplett friluftsbutik för hela familjen.
– Hos oss hittar du ett stort ordinarie sortiment av
Lundhags produkter, flera av våra egna varumärken,
som Ulvang, Helsport och Swix, och ett väl utvalt
sortiment av andra friluftsmärken. Kom till oss om
du söker schyssta byxor för trädgårdsjobb eller om
du ska ut i skogen eller ta en längre tur till fjälls och
söker bra utrustning. Vi har även snygga ullkläder
från Ivanhoe och tekniska plagg från Black Dia-
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mond, sovsäckar från Marmot och ett stort lager av
skridskor och turpjäxor, som är otroligt populärt just
nu, liksom produkter för utomhusmatlagning, berättar butikschef Lotta Sander som jobbat i fabriksbutiken sedan 2013.
Lundhags har endast två fabriksbutiker i Sverige,
en i Insjön och en i jämtländska Järpen. Företaget
grundades av Jonas Lundhag som startade ett
skomakeri i Östersund på 1930-talet.
– Hans ambition var att tillverka tåliga kängor
som skulle hålla en livstid. Samma hantverk, kvalitet
och hållbarhet genomsyrar Lundhags än i dag. Vi
erbjuder reparationer på eget skomakeri, något som
uppskattas av våra kunder. Såväl kängor som kläder
och ryggsäckar tål att slitas på. Kläderna är stilrena
och tillverkas i färger som står sig, så du matchar
lätt gamla plagg med nya.
Många kunder passar på att besöka Lundhags Fabriksbutik under dalasemestern, läget intill riksväg
70 är strategiskt. Utöver butikens breda sortiment
vill Lotta lyfta fram personalen.
– Vi är ett team genuina friluftsmänniskor som
guidar kunderna till bra val. Vi är även infopoint för
Visit Dalarna och kan tipsa om lokala sevärdheter!
lundhags.com

Saras
Smaker

Dalalivs egen kock, Sara Nyström i Insjön,
återupplivar en svensk klassiker: smörgåstårtan. Det ena receptet består av
mer traditionella ingredienser medan det
andra har en mer uppdaterad karaktär.
– Smörgåstårta är perfekt att bjuda
på under kommande högtider eftersom
du hinner fixa alla förberedelser innan
gästerna kommer. Använd färdigköpt
formbröd eller baka ditt eget!

3 HÖGA LIMPOR
ELLER 2 HÖGA
RUNDA FORMBRÖD

50 g jäst
4 msk olivolja
1,2 liter fingervarmt vatten
(37 grader)
1 msk salt
1 msk socker
2,8 liter vetemjöl
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Smula ned jästen i en degbunke. Tillsätt olivolja och
vatten och rör tills jästen löst
upp sig. Häll i salt och socker
och cirka 2,4 liter av mjölet.
Arbeta degen i 5 minuter tills
degen börjar bli elastisk och
smidig. Använd gärna bakmaskin men det går bra för hand
också. Häll på lite mjöl på
degen och låt den jäsa under

duk i cirka 40 minuter. Stjälp
upp degen på en arbetsbänk
med lite mjöl så att degen ej
fastnar.
SÅ GÖR DU 3 LIMPOR
Smörj brödformar med lite
olja så att brödet lossnar
lätt efter gräddningen. Dela
degen i tre delar. Platta ut
varje del lite lätt med hjälp

av händerna för att sedan rulla
ihop degen till en tjock rulle.
Lägg limpan med brödskarven
nedåt i formen och låt jäsa
igen under duk i 40 minuter.
SÅ GÖR DU 2 RUNDA BRÖD
Smörj 2 springformar med
löstagbara bottnar med olja.
Arbeta ihop degen till 2 runda
stora bullar och lägg ner i respektive form. Platta ut degen
mot kanterna. Låt jäsa under
duk i 40 minuter.
Värm ugnen till 200 grader.
Grädda bröden i cirka 30
minuter tills de fått en härligt
gyllenbrun färg. Ta ut och låt
svalna helt på galler under
kökshandduk. Detta går bra att
förbereda i tid och frysa in.

SMÖRGÅSTÅRTA MED
CRABSTICKS, ÄGG OCH
TONFISK TOPPAD MED
KALLRÖKT LAX OCH
RÄKOR

1 runt formbröd skuret i 4
stora runda brödskivor

FYLLNING 1
2 dl crème fraiche
1,5 dl majonnäs
200 g crabsticks, fint skuren
1/2 rödlök, finhackad
6 hårdkokta ägg, hackade
3 msk gräslök, hackad
1 tsk citronsaft
1 krm svartpeppar
1 tsk örtsalt
Blanda allt i en bunke och låt
stå tills tårtan monteras.
FYLLNING 2
1 burk tonfisk i vatten, 120 gr
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
3 msk dill, hackad
1 dm purjolök, finhackad

1/2 tsk örtsalt
1 tsk citronsaft
1 krm svartpeppar
Öppna tonfiskburken och låt
vattnet rinna av lite. Häll upp
tonfisken i bunke och blanda
i majonnäs, crème fraiche, dill
och purjolök. Smaka av med
örtsalt, citron och svartpeppar.
MONTERING
Skär bort kanterna på brödkakorna så att brödet enklare
suger upp fyllningarna. Ta fram
passande tallrik och lägg på en
brödskiva. Ta hälften av fyllning 1 och fördela jämnt över
brödet. Lägg på en till brödskiva och bred på all fyllning 2.
Lägg på en till brödskiva och
bred på resterande mängd av
fyllning 1. Toppa med den sista
brödkakan. Tryck till tårtan
så att fyllningen blir jämnt
fördelad över alla kanter. Täck
tårtan med plastfilm och ställ
in den i kylen i minst 10 timmar, gärna över natten.
DEKORATION
100 g naturell färskost
gurka
kallrökt lax
räkor
citron
dill
röd eller svart rom
tomat

SMÖRGÅSTÅRTA MED
BASILIKA/MANGO OCH
FÄRSKOST TOPPAD MED
SALAMI/BRIE

1 formlimpa delad på längden
i 4 stora skivor
FYLLNING 1
1 kruka färsk basilika alt. 75 g
fryst
1 vitlöksklyfta

2 dl majonnäs
1 tsk örtsalt
1 tsk citron
2 dl crème fraiche
1 färsk mango i små tärningar
Mixa basilika, vitlök, majonnäs,
örtsalt och citron tills röran
blir vackert mintgrön. Blanda
ned crème fraiche och hackad
mango.
FYLLNING 2
150 g naturell färskost
1/2 rödlök, finhackad
1 dm purjolök, finhackad
3 msk gräslök, finhackad
1 krm svartpeppar
2 krm salt
Blanda allt i en bunke och låt
stå tills smörgåstårtan monteras ihop.
MONTERING
Skär bort kanterna på formbrödet. Lägg en skiva av brödet
på en passande tallrik. Ta
hälften av fyllning 1 och bred
ut den över hela brödet. Lägg
på en brödskiva till och bred
på allt av fyllning 2. Lägg på
ytterligare en skiva bröd och
bred på resterande av fyllning
1. Toppa med sista brödskivan.
Fyllning som flutit ut breder
du ut på sidorna med hjälp av
en sked. Täck tårtan ordentligt
med plastfilm. Ställ in i kylen
i minst 10 timmar, gärna över
natten så att tårtan saftar till
sig ordentligt.
DEKORATION
100 g naturell färskost
ärtskott
brie
salami
päron
passionsfrukt
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ALLMÄN KURS
BOKBINDERI
DESIGN
METALL
KERAMISK FORM
VISUAL
MERCHANDISER
KREATIVT
ENTREPRENÖRSKAP
ANSÖK 15 APRIL

SOMMARKURS
BRODERI
BOKBINDERI
KERAMIK
SILVERSMIDE
FOTOGRAFI
ILLUSTRATION
MÖBELTAPETSERING
AKVARELL
ANMÄL 1 MAJ

Vår på Siljan
Fika
Lunch
MÅN - LÖR
11:00 - 14:00

Brunch
SÖNDAG
10:00 - 14:00

Möt våren i skor från Clarks!
Hos oss hittar du ett brett urval av
modeller och märken.
Välkommen in!
Torget 7, Leksand - 0247-34680
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BAGERI | KONDITORI | CAFÉ | KÖK | GALLERI
leksandresort.se/siljans-konditori

Hedens
Lustgård
• Egen odling av
utplanteringsväxter
• Amplar, perenner & rosor
• Buskar & träd
(BEGRÄNSAT SORTIMENT)
• Återförsäljare av
Hasselfors jordar & gödsel

Välkommen till Hästbergsgårdens
ekologiska fårgård i Leksand!

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!

Hästbergsgårdens
ekologiska fårgård

Välkommen!

Sven & Birgitta Stiko
Vard 10-16 • lörd 10-13
FR.o.m 4 APRIL:
Vard 10-18 • Lörd 10-14
070-522 97 34, 070-495 96 22
Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

Hästberg Källbacken 7, Leksand · 070-727 47 25
www.elldes.se
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10% rabatt

VID BESTÄLLNING AV VETEVÄRMARE ELLER ÖGONKUDDE
MED KODEN "DALALIV22"*
Beställning och mer information
via Instagram eller mejl till
shop@scandinavianserenity.se

scandinavian.serenity
*koden gäller tom 31 maj 2022

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

vi Dalarnas godaste hamburgare?
K &HarRESTAURANG
Vi serverar bl.a. dagens lunch vardagar kl. 11–14
och egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark.
Fullständiga rättigheter.

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Stora vägen 38, Dala-Floda ∙ 0241-225 94
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Ett exklusivt knäckebröd
för alla tillfällen
– alltid gräddat i vedeldad ugn

I vår gårdsbutik finns primabröd
och sekundakartonger
Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16

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

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

på Hjort olârs kafé
Intill
hembygdsgården i
Dala-Floda

Njut av
HEMBAKAT
i härlig
dalamiljö!
– eller köp
med hem!

Välkomna!

VÄLKOMNA IN TILL OSS I VANSBRO!
DU KAN ÄVEN HANDLA PÅ KOXIN.SE
HEMINREDNING & PRESENTER,
BARNKLÄDER OCH PYSSEL

OVERALLER
GA
FÖR BARNSLI
YR
T
EN
ÄV
80–110 CL

nsbro
#shoppalokaltva
tik
#koxinbu

LÖR–SÖN
kl 11–17

www.hjortolarskafe.com

Måndag–fredag 10–18 • Lördag 10–14
Tel. 076-808 89 76 • Äppelbovägen 9, VANSBRO
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Skafferiet
GILLJAMS GÅRDSBUTIK
I Övre Gärdsjö i Rättvik har lantbrukarparet Kim
och Jennie Gilljams öppnat en gårdsbutik med
självbetjäning. Året runt kan du här köpa ägg från
gårdens egna höns samt delikatesser från bygden,
som mjölk, fil, yoghurt och ostar med mera.
Facebook: Gilljams Lantbruk & Gårdsbutik

KOKOSBOLLAR FRÅN DALARNA
I Falun har syskonen Cecilia och Vincent
Lassbo startat länets enda tillverkning
av kokosbollar. Gammeldags kokosbollar
av hög kvalitet hittar du från och med nu
i fabriksbutiken på Timmervägen 14.
Facebook: Dalabollen

VACKRA MOT VÄRMEN
Grytvantar i handtryckt
bomullstyg, finns
i flera fina färger
och mönster.
littlesmultron.se

LAGA MAT UTOMHUS
Ta med Dalumhällen på utflykten eller använd
den hemma i trädgården. På stekhällen tillagar du
allt från enklare luncher till fina middagar. Eller
varför inte en dessert? Finns i tre storlekar och
passar lika bra med gasol som över öppen eld.
dalumsweden.se

GRÖNT TILL DIN DÖRR
På beställning odlar Magnus Ekman i Falun microgreens,
vanliga grönsaker och sallader som drivs fram av ekologiska frön och skördas efter att de första bladen växt
ut. Välj bland rova, rättika, vetegräs, rucola, solros,
senap, broccoli och rädisa… De är smakrika och fulla av
vitaminer och passar i sallader och smoothies eller som
dekoration på dina maträtter.
falumicrogreens.se
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Tradition, inspiration, förnyelse ...

Filtar & plädar av
norsk ekologisk ull

Webbshopen är alltid öppen!
Välkommen att höra av dig om du hellre
vill besöka min ateljé, ensam eller i grupp!

kerstinlandstromdesign.se

073-443 93 40, Faluvägen 44, RÄTTVIK

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

KÖPER & SÄLJER
GREJOR TILL
GAMLA HUS
• RENOVERAR OCH RESTAURERAR
FÖNSTER, DÖRRAR, KAMINER
OCH VEDSPISAR M M
• ARRANGERAR MÖTEN, TRÄFFAR
OCH WORKSHOPS KRING
BYGGNADSVÅRD OCH HANTVERK
• HAR DET DU BEHÖVER FÖR
ATT VÅRDA OCH UNDERHÅLLA
ONS-FRE 10-18 • LÖR 10-16
THUNBERGS GATA 10, RÄTTVIK, BAKOM OKQ8

Stenbacken, Pellasgattu 6 Övre Gärdsjö, Rättvik

WWW.GODSHALLEN.SE
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#dalavego
Marie Öhman på Matspiran i Mockfjärd kombinerar catering och utbildning med restaurangverksamhet och matlagningsevent.
– I min lilla restaurang Fejset tar jag emot
förbokade grupper som vill äta middag i en
mysig miljö i vår gamla ladugård. Sista helgen
i månaden öppnar vi upp för allmänheten också, då serverar vi en femrätters middag med
passande drycker under konceptet "månadens
fejstime". Råvarorna väljer jag ut med stor
omsorg och tillagning sker från grunden med
kunskap, glädje och kärlek. Jag älskar att leta
mig in i olika kök och restauranger för att
hämta ny kunskap och inspiration, säger Marie
som här bjuder på ett veganskt recept som kan
bli din gröna favorit i vår.
matspiran.se

Morotsfritters med
bakad spetskål, semitorkade tomater, aioli
och kaprisströssel
(4 PORTIONER)

MOROTSFRITTERS

400 g morötter
4 salladslökar
0,5 dl gräslök
olja
230 g osaltade kikärtor
(spara spadet till aiolin)
1 tsk sambal olek
1 msk tahini
1 msk kikärtsspad
1 dl solros- och/eller
pumpakärnor
salt & peppar
Skala morötterna och riv
hälften fint och hälften grovt.
Finhacka salladslöken och
gräslöken. Stek morötter,
salladslök och gräslök i olja på
medelvärme, så att vätskan
försvinner. Mixa kikärtorna
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fint. Blanda samman med övriga ingredienser och krydda.
Forma till små fina biffar och
stek i olja på medelvärme.

BAKAD SPETSKÅL

1 spetskål
rapsolja
salt
Dela kålen i 6–8 klyftor. Ringla
på olja och salta. Baka i ugn
i 120 grader i 80–90 minuter,
tills den känns mjuk och har
lite tuggmotstånd.

SEMITORKADE TOMATER

100 g cocktailtomater
olja, valfri
salt & svartpeppar
0,5 tsk torkad timjan
Halvera tomaterna och massera in dem i olja. Blanda i
salt, peppar och timjan. Baka
i ugn i 120 grader i 60–70 min,
samtidigt som spetskålen.

VEGANSK AIOLI

1 dl kikärtsspad
2 tsk ljus dijonsenap

2 msk vitvinsvinäger
4 dl naturell rapsolja
1 vitlöksklyfta
salt
Häll kikärtsspad, senap och
vinäger i en hög kanna, mixa
med mixerstav, häll försiktigt
ner oljan i en fin stråle under
mixning. Pressa i vitlöken och
smaka av med salt.

KAPRISSTRÖSSEL

2 skivor vitt bröd,
gärna dagsgammalt
1 dl persilja
1 dl kapris
2 vitlöksklyftor
mjölkfritt margarin
till stekning
Bryt brödet i mindre bitar.
Hacka persiljan. Häll av spadet
från kaprisen. Finhacka vitlöken. Stek brödet på medelvärme tills det blir gyllenbrunt. Lägg i kaprisen och
fortsätt steka ett par minuter.
Lägg i vitlöken och persiljan och blanda runt. Servera
strösslet avsvalnat.

En gammal handelsbod
mitt i Rättvik

willers.se

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.

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

Stiftsgården Rättvik

Upptäck Dalarna, bo hos oss!
Trivsamt boende vid Siljans strand
med lekplats, cykel- och kanotuthyrning, bastu, frisbeegolf och
närhet till många sevärdheter.
www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

fat • krukor • muggar
ljusstakar • skålar • glas
dukar • grodor • hönor
tallrikar • korgar • plädar

Varmt välkommen till
min butik och webshop
Öppettider • se hemsida
www.mikaelawillers.se
Stora vägen 3 • Vikarbyn
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Nyfiken på

Hon låter läsarna
kika in bakom
kulisserna i
förlagsvärlden

Allra helst jobbar författaren Anneli
Fichtelius i sin skrivarstuga vid familjens
lantställe i Siljansnäs.
– Det är som om min skrivhjärna funkar
bäst i ett robust timmerhus med utsikt över
Siljan och bergen på andra sidan Byrviken.
Det finns ett lugn i det som gör att
kreativiteten flödar, tycker Anneli som
signerar sin senaste bok på Lundells
Bok & Kontor i Leksand på
skärtorsdagen den 14 april.

Foto: Eva Lindblad
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Vi är nog många som drömmer om att ge ut
en bok. Men steget från att skriva för sin egen
skull till att skriva ett helt manus och faktiskt
kontakta ett förlag kan kännas långt. En som
tagit det klivet är Anneli Fichtelius som i sin
tredje bok, ”Att fejka en bestseller”, skildrar
hur verkligheten kan se ut för en debutant.
Berätta om ditt skrivande. Hur började det?
– Att skriva har alltid varit en central drivkraft för mig, både privat och på jobbet. Efter
ett antal halvhjärtade försök beslutade jag mig
för att göra allvar av drömmen och ägnade en
hel sommar åt att skriva mitt första bokmanus.
Det var en regnig sommar och jag befann mig
mellan två jobb. Varje förmiddag stängde jag
in mig i skrivarstugan på vår gård i Gassarvet i
Siljansnäs och skrev och skrev. När hösten kom
hade jag ett färdigt manus till min debutroman ”Försoning”, som kom ut våren 2019.
I din nya bok om en debutant, vad har du
hämtat från ditt eget liv?
– Massor. Att få debutera är något som
många drömmer om och det är en helt unik
och berusande känsla. Samtidigt kliver man in i
en värld man inte vet mycket om, med otroligt
mycket jobb som man kanske inte har tid för.
De flesta anar inte hur många timmars redigering det ligger bakom en bok. Förläggaren och
redaktören tycker och tänker om din text, dina
karaktärer, bokens omslag och mycket mer.
Du tvingas ständigt kompromissa längs vägen.
Dessutom blir du extremt asocial och sätter
skrivandet före både familj och vänner. Ett väldigt ocharmigt beteende som kan ge upphov
till både konflikter och dåligt samvete. På samma gång är det förstås en extrem egoboost att
få ge ut en bok, signera böcker och lära känna
andra författare. Jag vill däremot poängtera
att förläggaren i min nya bok inte har något
gemensamt med min egen förläggare…
Hur väljer du genre?
– Något som förvånade mig när jag debuterade var hur viktigt det var för förlaget att
boken kunde kategoriseras in i ett förutbestämt fack, som feelgood, deckare eller
fantasy. Läsarna vill veta vad de kan förvänta
sig helt enkelt. Går man utanför mallen är de
snabba att påpeka att boken faktiskt inte är
en klockren feelgood. Min andra bok, ”Priset”,
innehåller till exempel delar av både feelgood,

spänning och cli-fi, så kallad climate fiction,
en blandning som inte passar in i något tydligt
fack och blir svårare att nå ut med. Det kan jag
tycka är synd.
Dina bästa tips till den som vill komma i
gång med sitt eget skrivande?
– Gå gärna en skrivkurs, varför inte på nätet?
Det finns många bra att välja mellan. Då kommer du snabbt i gång på ett strukturerat sätt.
Det är så lätt att tappa greppet när texten växer och växer och man själv börjar ifrågasätta
än det ena, än det andra. Med en tydlig modell
att följa känner du dig tryggare och slipper
kanske slänga eller skriva om lika mycket. Mitt
andra tips är att skriva lite varje dag, även om
det bara är en kvart. På så sätt tappar du inte
kontakten med din berättelse och slipper en
lång startsträcka nästa gång du sätter dig för
att skriva.
Vad skriver du på just nu?
– Just nu är jag i en researchfas där jag intervjuar och plöjer litteratur, filmklipp, gamla
tidningsartiklar och söker i Riksarkivets gömmor om hur estlandssvenskarna liv i Estland
såg ut från slutet av 1800-talet och framåt. Det
handlar så klart om mitt eget ursprung. Drömmen är en trilogi om kvinnorna som har gått
före mig, levt hårda liv, korsat ett hav under
krig och byggt ett nytt liv i Sverige. Samtidigt
har jag påbörjat fortsättningen på ”Att fejka
en bestseller”, som kommer nu i mars. Men den
ligger på is i väntan på hur ettan tas emot.
annelifichtelius.se

DALALIV LOTTAR UT!

Vi lottar ut varsin
bok till tre läsare
som senast 31 maj
2022 visar Dalalivs omslagsbild
(nr 1 2022) på
Instagram eller
Facebook och
taggar inlägget
med #dalaliv.
Vinnarna meddelas personligen.
Lycka till!
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VÅR I VÄXTHUSET!

Egen odling
av penséer
och sommarblommor

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
VARDAGAR 10–18
LÖRDAGAR 10–14
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Pelargonsticklingar, fröer, sättpotatis, krukor,
krukväxter, snittblommor, inredningsdetaljer…

Välkommen till oss!

Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

VÄLKOMMEN TILL ETT
MYSIGT & ANRIKT
BAGERI & CAFÉ I FURUDAL

Station Grön Konst & Kafé
hittar du i det gamla stationshuset
vid Långbryggan i Rättvik.
Aktuella konstutställningar i
olika avdelningar för skulptur,
måleri, grafik och foto.
Vegetariskt kafé med enklare rätter
och gott kaffebröd samt take away.
Välkommen!

Välkommen till ett riktigt hantverksbageri och café där allt bakas
av bästa svenska lokala och ekologiska
råvaror. Vi serverar även lättare
luncher och erbjuder produkter från
lokala mathantverkare i Siljansbygden.

Se vår hemsida för öppettider, utställningar och meny.
Riksv. 40, Rättvik | info@stationgron.se | stationgron.se

För öppettider, se Facebook eller Instagram
Järnvägsgatan 9, Furudal · 070-979 65 08
www.snitths.se · Följ oss på sociala medier

HANTVERKSBAGERI
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Pelargonmuseum
Pelargonmuseum
& trädgård
CELLULOSAISOLERING
SÄKER - HÅLLBAR - EKOLOGISK

Forsvägen 19, Torsåker
orsåker
Tel: 070-225 70 43

Pelargonmuseum och trädgård

Redan 1891 öppnar Thekla Landberg en
bokhandel i Rättvik, sen tar Sörlins över i
tre generationer och nu idag drivs den av mig,
Petra. Jag hoppas det blir många år framöver.
Nu kommer jag att sätta min egen prägel
på bokhandeln och döpa om den.
Till Bokhandeln kort och gott. Det kommer
vara samma härliga utbud av böcker och
även konstmaterial och annat smått och gott.
Välkommen önskar Petra Ek!

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)

Storgatan 12, Rättvik . 0248-104 11
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.

– effektivt och miljövänligt

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.

PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.wordpress.com
CATERING & TAKE AWAY
efter behov och önskemål
LUNCHBUFFÉ
måndag–fredag

på
Se hela vår meny
dpress.com
dalgatan118.wor

Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad
på miljövänligt material, ISOCELL.
Återvunnen cellulosa för golv, vägg och tak.
Vi isolerar alla byggnader – från slott till friggebodar.
Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

Välkomna!
isoleringdalarna.se
DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
dalgatan118.wordpress.com

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !
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Så länge André Strömqvist i Falun kan minnas har han varit intresserad av trädgård, arkitektur och historia. Som trädgårdsskribent
ägnar han sig i dag framför allt åt odling, och som kulturmiljöspecialist arbetar han med frågor kring bevarande av kulturhistoriskt
värdefulla miljöer: byggnader, parker och trädgårdar. Här får du
som vill upptäcka, bevara eller återskapa en gammal trädgårdsmiljö
smakprov ur Andrés fjärde bok, ”Handbok för en gammal trädgård”.
andrestromqvist.se

Foto: Jesper & Mathias Photography

INSPIRATÖREN

"Vildvin, klätterhortensia och pipranka är vanliga på gamla gårdar. Alla tre klätterväxterna
kan bli riktigt, riktigt gamla. Många är oroliga
för skador på husfasaden, men om du sätter
dem mot en sydfasad så är det oftast inga problem. En klätterväxt kan till och med jämna ut
klimatet lite genom att ge skydd mot värmen
på sommaren."

"Den här rabatten med tigerlilja, Linnétagetes
och flox fotograferade jag i Dalvik vid Runn.
Flox var populära i början av 1900-talet, då
kunde det finnas fyrtio olika floxsorter i frökatalogerna. I dag är sorterna färre, så om du
hittar flox i en gammal trädgård kan den vara
av en sort som inte går att köpa i dag. Mot
väggen klättrar en alpklematis."

”Visste du att syren och doftschersmin, som
kan vara det svenskaste man kan tänka sig i
en trädgård, kom till Sverige från Sydeuropa
på 1600-talet? En doftschersmin kan lugnt bli
hundra år gammal. Vissa behöver man stoppa
näsan i för att känna doften av, andra fyller
hela trädgården med väldoft – en sådan buske
är värd att ta sticklingar av.”
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"Sedan 1500-talet har det funnits lövgångar i
framför allt slotts- och herrgårdsträdgårdar i
Sydeuropa, där man behövde skydda sig från
solen. I Sverige är de mer ett trädgårdselement.
Jag har läst att det på 1600-talet fanns idéer om
att återskapa det förlorade paradiset och man
planterade då doftande blommor och fruktträd
i lövgången. Jag skulle gärna vilja ha en sådan
med körsbär och kaprifol."
"Gamla fina buskrosor är 'Skedarosen', 'Järnvägaren' och 'Knektborosen'. Alla tre doftar gott,
men den mellanrosa, 'Järnvägaren', doftar så
fantastiskt att man inte vill gå ifrån den. Den
ljusaste rosen fick vi av en vän vars farfar vuxit
upp i Knektbo här i närheten, därför kallar vi
den 'Knektborosen'. Rosens riktiga namn kan
vara 'Minette', för den är väldigt lik den. Om
du vill ha en gammal buskros i din trädgård
kan du börja med att fråga grannen, en släkting eller i ett lokalt forum på nätet."

"Lövgångar och bersåer är besläktade. Bersåer
kan vara byggda som rum med tak, oftast är
de dock lägre och utan tak. På bilden ser du en
syrenberså som klippts lågt, som en omgärdande grön häck. Om man låter en syrenberså växa
så kan den bli mörk, tät och myggig, och då är
det inte så mysigt att sitta där. Kanske är det en
romantisk idé om att en berså ska blomma och
dofta och växa fritt?"

"Dahlior är vanliga i gamla trädgårdar. Den här
vita kommer från Fel Maria Westlund som levde
i Rällsjöbo i Falun i början av 1900-talet. Det är
en sorglig historia. Maria blev hemlös då hennes
man sköt sig, och hon tvingades gå runt i byn
och hjälpa till i utbyte mot mat och husrum.
Många dahlior har odlats i över hundra år och
jag fascineras av tanken att det varje år varit
någon som bemödat sig om att ta upp rötterna
för vinterförvaring. Hade någon missat det så
hade just den dahlian dött ut."
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FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

Smörbollar, flugor
och ett par skor

På sista tiden så har ordet symbios varit något
som poppat upp i min hjärna allt som oftast.
I naturen finns det små mirakel av samverkan
och intima kärleksrelationer som pågår utan att
vi överhuvudtaget reflekterar över dem. Parallella små samhällen med en egen fungerande
infrastruktur. Här klafsar vi på som jättar i livet
och det enda vi ser framför oss är vår egen
överlevnad och existens. Självupptagna av jobb,
fritid och vad som ska ätas till middag. Jag vill,
jag ska, jag måste... Jag, jag, jag.

I naturen finns det små
mirakel av samverkan och
intima kärleksrelationer som
pågår utan att vi överhuvudtaget reflekterar över dem.
Runt omkring oss pågår denna symbios som
i en ytterligare dimension. Växter och djur vars
existens helt och hållet bygger på varandras välvilja och gemensamma behov. Den kärlekshistoria och symbios som fångat mig är blomman
smörboll vars hela existens och liv bygger på
relationen med den lilla pigga smörbollsflugan.
Flugan söker upp smörbollar för att äta nektar
och pollen. När våren kommer kläcks puppan i
smörbollens inre och en ny fluga sätter i gång
att leta efter sin älskade blomma. Den lilla
smidiga flugan kan ta sig in i smörbollens ogenomträngliga blomkorg. Som tack för hjälpen
sköter flugan smörbollens fortlevnad genom
pollinering. Det är endast denna sort av fluga
som kan sköta uppdraget. The one and only, så
att säga.
Jag tänker på mig själv som en lite trött
människa mitt i livet. En människa som uppnått
den punkt som vi alla förr eller senare uppnår,
med en fråga ekande inne i skallen: ”Ska det
vara så här?”. Vad som har saknats fram tills nu
är just symbios, pusselbiten som gör min existens mera existerande. ”Jaha, hur tänker du nu
då, Daniel?” Jo, så här: Ni vet de där snyggaste
skorna längst inne i garderoben som du köpte
till en glammig fest 2014. Där står de och gapar
förvånat och stort över att det endast var just

den kvällen nådens år 2014 som de var i nära
kontakt med en fot. Dagen till ära bars skon
med mycket möda och stort besvär och ett
ilsket skav uppstod. Skon och foten ville liksom
inte vara med varandra. De försökte och försökte men det ledde bara till disharmoni. Foten
och dess former ville sig inte med skons form
och struktur. I självaste verket så tycker de inte
om varandra det minsta och en spricka
i relationen uppstod.
En dag blir skon inlämnad till secondhand
där den står på en hylla och drömmer om att
få vara någons pusselbit. Att få passa in och
harmoniera med någons fot, med passform
och känsla av behaglighet. Som handen i handsken, så att säga. En grå dag som alla andra
dagar står skon där på sin dammiga hylla och
misströstar, men så genom ett trollslag sker
mötet, mötet med den silkeslena slanka foten
som fyller dess tomma håglösa inre. Symbios
och ljuv musik uppstår. Skon hittade till sist sin
fot och smörbollen träffar sin fluga. Symbios
och passform uppstår och skaven läker sakta
men säkert.
Summa summarum så tänker jag mig livet
mera i symbios. Med mindre skav, här och nu
och i framtiden. Slutet gott, allting gott!

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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Kropp
& själ
FÖR MINDFULNESS I VARDAGEN

EPIC LIFESTYLE_PODDEN
I Sophie Resares egenproducerade podd
samtalas om allt som hör livet till: kost,
träning, relationer, sömn, ekonomi, karriär,
andning, mental hälsa... Sophie, som bor
i Venjan, jobbar som kostrådgivare samt
stress- och konflikthanterare och till varje
avsnitt bjuder hon in intressanta gäster.
epiclivingsweden.com
23–24/4 ORSAMÄSSAN PÅ
ORSA HEMBYGDSGÅRD
Facebook: Orsa Mässan
– Kropp, Själ & Hjärta
21–22/5 HÄLSOMÄSSA PÅ WANBO
HERRGÅRD I SMEDJEBACKEN
hälsomässan.com

Naturens skönhet och lugn inspirerade Jobs Emilie
Staaf, Siljansnäs, att starta ett helt nytt varumärke.
Genom Scandinavian Serenity säljer hon nu egendesignade produkter i naturliga material som linne.
Först ut är vetevärmare och ögonkuddar fyllda med
svenskt vete. Framöver kommer yogabolster, morgonrockar, filtar och meditationskuddar. För sömnaden står Anna Back på Genuin textil i Siljansnäs.
Facebook: Scandinavian Serenity

DESIGNER
FRÅN
DALARNA
Står nya badkläder
på inköpslistan
i år? Kolla in FL
Swimwear som drivs
av Felicia Larsson
från Långshyttan.
Felicia designar
baddräkter och
bikinis som sedan
sys upp för hand av
högkvalitativa textilier. Vilken modell
blir din favorit?
flswimwear.com

GUA SHA_STENAR
GER GLOW

Dagen går
åt samma
håll som
dina
mungipor
Tomas Gunnarsson
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Holistiska terapeuten Cecilia Källman
på Cardiomumma i Falun erbjuder
en avslappnande ansiktsbehandling
med rengöring och massage med
olika tekniker, bland annat med gua
sha-stenar som ger huden spänst och
lyster. Stenen, som oftast är av jade
eller rosenkvarts, har länge använts
inom traditionell kinesisk medicin.
Facebook: Cardiomumma

Kvalité & Tradition sedan 1963

I VA RSHYT TE VÄGEN 14 I HEDEM O RA
H ä r hit t a r du f är g, t apet er & inr e d n i n g i en h ärl i g b l a n d n i n g .
D u k a n boka t id hos v år f ä r gs ä t t ar e el l er i n red are så h j äl p er vi d i g
a t t s k a p a e t t v a c k er t hem. Vi har et t s t o rt so rti m en t a v h an d tryckta ta p ete r
o c h l inolje f ä r g s om v i des s ut om b l a n d ar ti l l d en ku l ö r d u vi l l h a .
Vä lkommen t ill os s – lit e me r än b ara en fä rg b u ti k…

eri cssonsma l e r i . s e

HEDEMORA
Kepsar från

249 kr

emylittle.se

Weber premium
Återförsäljare
Nu har nyheterna
börjat komma in!

Mån–tor 10–18
Fre 10–16 ∙ Lör 11–14
Österbyvägen 26
0225-71 17 04
mur-kaminkultur.se
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BOKBLADET

Nya och äldre titlar i bokhyllan,
alla med dalakoppling till författare eller innehåll. Fråga efter
böckerna i din lokala bokhandel!

LANDSVÄGARNAS DROTTNING
av Karin Janson, Printz Publishing

HUNDRA ÅR AV HEMLÄNGTAN
av Helena Duroj, Vulkan Media

Annie befinner sig mitt
i en livskris. Efter att
ha tillfrisknat från en
allvarlig sjukdom är hon
tillbaka på sitt tråkiga
jobb och förhållandet
med Mårten knakar i
fogarna. Till råga på
allt har hon dessutom
blivit ”kompisdumpad”
av sin bästis som hon planerat att starta
underklädesbutik med. Vändningen kommer
när Annie förälskar sig i en Scaniabuss från
sextiotalet och ger sig ut på landsvägarna
för att sälja underkläder. Det blir några
omvälvande veckor med kundmöten, nya
vänskaper, bad i insjöar och vackra vyer i
Hälsingland, Härjedalen och Dalarna. Det
är dags för Annie att ta reda på vad hon
vill med livet. Samtidigt bär hon på en gåta
från sitt förflutna. Det här är första delen
i Hedemoraförfattaren Karin Jansons nya
serie Bh-bussen.

En bok om ett hus och dess
människor i jordbruksmiljö i
Dalabergslagen åren 1913–
2013. Berättelsen om huset
och familjen speglar Sveriges utveckling – från tiden
då byn och gården var en
livsform till dagens rörliga
kunskapssamhälle. Hedemoraförfattaren
Helena blandar även med poetiska och dialektala inslag.

DÄR HIMLEN INTE SYNS
av Susanne Jobs, Lava förlag
Det är 1700-tal i Falun.
I koppargruvan sliter
hundratals människor
under slavliknande
former. I de trånga små
stugorna på Elsborg
råder fattigdom och
elände. Fylla, misshandel
och hungersnöd är vardag. De vanskötta ungarna dör som flugor
och deras fäder omkommer i gruvan. För att
överleva säljer änkorna öl och brännvin från
sina hem. I centrum av detta står Sofia, Leksandskullan som tvingas vandra till Falun
när hennes bror övertar barndomshemmet.
Trots att Falun är helvetet på jorden lyckas
Sofia finna kärleken och få en egen familj.
Men lyckan blir kortvarig.
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BLOMSTERBRODÖSEN ELISABET JOBS
av Christina Mattsson, Votum förlag
Elisabet Wisén-Jobs
(1878–1961) hade en
central plats i konstnärsfamiljen Jobs i Leksand.
Döttrarna Lisbet och
Gocken blev berömda
för sina blommor på keramik och textil,
Elisabet själv var en blomsterkonstnär i rika
mått. Hon målade med nål och tråd och
blev omtalad för sina vackra broderier.

BYGGA VARSAMT – GUIDE TILL ÖVRE
DALARNAS BYGGNADSKULTUR
av Lars Jönses, Adam Moll
och Kristoffer Ärnbäck,
Dalarnas Museum
En guide till hur en renovering, nybyggnad, tillbyggnad eller annan förändring
kan genomföras i en by. De
vackra kringbyggda gårdarna i Övre Dalarna är en gåva från tidigare generationer.
Genom att bygga varsamt och visa hänsyn
gentemot äldre gårdar, byggnader och detaljer kan byarna fortsätta att fungera som
hållbara livsmiljöer med unik prägel även i
framtiden. Fri nedladdning på
dalarnasmuseum.se/verksamhet/bebyggelse

”Vi gör
företags
vardag
enklare”

Handplockat
mode för dig

En närmare
redovisningsbyrå
Handpicked Fashion

Åsgatan 74 - Hedemora - 0225/15700
Följ oss gärna!

duvanhedemora

200 kvm härlig blandning av
blommor • inredning • kläder

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

Antikt · Allmoge
Retro · Loppis
Köper hela eller delar av hem
Mer info samt öppettider
se Facebook, Instagram
eller morfarskammare.com

Morfars
Kammare

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–14
Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

blomsterstuganhedemora
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NAMN Emelina Forsberg
BOR I Borlänge
YRKE Fritidspedagog och fotograf
INSTAGRAM fotografemelinaforsberg

När pandemin pausade Emelina Forsbergs
uppdrag som event-, bröllops- och porträttfotograf, hittade hon tillbaka till sin passion
för naturfotografi. I sitt bildskapande strävar
Emelina efter ”bokeh”, den estetiska oskärpan
i en bild.
Du skapar drömlika bilder som också går att
beställa som posters och tapeter. Berätta om
hur du når dit!
– Själva processen är lite speciell, men jag
tycker om att krångla till det lite. Soliga morgnar tar jag gärna med mig kameran ut och
följer sedan solljuset under dagen. Ofta kryper
jag in under träd eller buskar där jag riktar
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upp kameran bland bladen, vilket ger vacker
bokeh. Det som inte är i fokus i bilden blir ett
soft sken som ger bilderna en magisk känsla.
På vintern, som egentligen är min favoritårstid,
är det svårare att få till bokeh. Då använder
jag i stället ljusslingor eller bearbetar bilden i
Photoshop. När jag fotograferar mina närbilder
använder jag främst ett 50-millimetersobjektiv.
Går det att skapa samma känsla med mobilkamera?
– Javisst! Om du ska ta en närbild på en
blomma så ser du till att ha exempelvis en buske i bakgrunden. Tänk på att avståndet mellan
blomman och busken ska vara långt. När du
sedan tar bilden lägger du fokus på blomman.
Ljuset som strålar genom busken skapar då ett
naturligt bokeh.
Hur väljer du dina naturmotiv?
– Jag tycker om att fotografera sådant som
andra inte lägger märker till, vardagliga ting
som man annars kanske bara går förbi. Till exempel kan jag plocka upp en kotte från marken
och sedan skapa en sagolik bild av den. Många
av mina bilder på blommor och växter är
faktiskt tagna i Borlänge centrum… Nu är jag
nyinflyttad i Kvarnsveden och bor nära skogen,
så jag ser fram emot att gå runt Bysjön och
fotografera de första vårtecknen. Fotografi är
det sätt jag uttrycker mina känslor och tankar
på, kameran är min pensel.

I ALBUMET
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På tapeten

VALBORRARNA – EN UNIK TRADITION
Förutom det traditionella valborgsmässofirandet med sång vid majbrasan, har man i
Dala-Floda bevarat en gammal tradition som
härstammar från en tid då man trodde på häxor och troll – de skräckinjagande valborrarna.
– Valborrar är personer i alla åldrar som klär
ut sig, fulare än trollen, och som för oväsen
kring eldarna. Detta gjorde man förr för att
skrämma bort oknytt och rovdjur innan korna
skulle släppas på bete i skogen i början av
sommaren, berättar Sune Bergman som engagerar sig ideellt i detta speciella firande som
han vill ska leva kvar till framtida generationer.
Alla som klär ut sig till valborrar, vanligast i
gamla kläder, käpp och någon form av ansiktsmask, får fri entré till Strandbackens folkpark
denna kväll och de fulaste valborrarna belönas
med pris.
strandbackensfolkpark.se

CHRISTIAN LACROIX VALDE ROSOR
FRÅN DALA-FLODA
I vår kan du se den färgstarka föreställningen
Askungen med Kungliga Baletten i kostymdesign av Christian Lacroix. Inspirationen har
den franske modeskaparen hämtat i folklorens
mönster och färger, bland annat har han valt
ut denna vackra påsömströja med broderade
rosor från Dala-Floda. Föreställningen ges på
Operan i Stockholm 25 maj–14 juni. Om du vill
lära dig mer om påsöm kan du läsa vår intervju
med mästerbrodösen Anna-Karin Jobs Arnberg
i Dala-Floda i föregående nummer av Dalaliv.
operan.se

Foto: Kungliga Operan/Thomas Klementsson

LYSSNA PÅ
FORMKVARTEN
Formkvarten är
podden för dig
som är nyfiken på
arkitektur, form
och design. Här
möter du några av
Dalarnas främsta formgivare,
arkitekter, forskare och företagare som ger
sin syn på design och hållbarhet, berättar om
sina karriärer och delar med sig av sina bästa
tips. Formkvarten drivs av Svensk Form Dalarna
och programledare är Ann-Louise Rönestål Ek.
Finns där poddar finns.

RING FÅGELFARBRORN
Har du frågor om fåglar så här på vårkanten, till exempel om
staren på bilden här bredvid? Då kan du slå en signal, och även
skicka bilder, till fågelskådaren Staffan Müller i Leksand.
– Folk är nyfikna, det ringer hela tiden i min telefon. Jag är gärna ”vardagskontakt” för den som är allmänt fågelintresserad och
behöver någon att prata fåglar med. Jag kanske inte kan svara på
alla frågor men har ett stort nätverk av experter att bolla frågorna vidare till, säger Staffan som du når på nummer 070-322 23 45.
birdlife.se/fraga-fagelfarbrorn/
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Zorn

RAMVERKSTAD · KONSTNÄRSBUTIK

för hela slanten
12 februari – 4 september 2022

NYHET!
Min ramverkstad
har flyttat till

Moragatan 9, Mora · 073-036 17 00
www.utanforramen.se

Välkommen till en himla
mysig butik Mitt på
gågatan i Mora centrum
Kyrkogatan 15 • Mora centrum • 0250-185 00

Vårens och sommarens stora utställning Zorn för hela slanten rymmer allt
från Zorns virtuosa vattenstudier till
konstnärens kända bilder från Dalarna.
I en sal visas specialutställningen Zorns
skidtävlingar – en början till Vasaloppet?
Zorngården öppen för guidade visningar.

ZORNMUSEET
MORA
0250-59 23 10 | zorn.se
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ANNONS
Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna.
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscenter för populärmusik. På vår hemsida
dalapop.se tipsar vi om aktuella händelser,
kommande evenemang och nya artister från
länets breda musikscen.

Ny musik från Dalarna! Lyssna på Spotify.

STIKO PER LARSSON
Alla för vem?

IN MOURNING
Live in
Valley Sound Studio

ALVA
Vill du

ANDY AND
THE ROCKETS
Ghost in this Town

PETER ÅBERG
Ouvertyr

MIKE EMILIO
& CHRIS NOAH
Father Father

DANIEL SATURN
Patient
Människa Produkt

COALGARDEN
Dark Path
of Thanatos

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.
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•Kalendarium
VÅRENS KONSTHÄNDELSER

19/3–30/4 Petra Hultman
på Galleri Svarta Gran
svartagran.com
15–16/4 Konst & hantverk Gagnef runt
konstgagnef.se
15–17/4 Tällberg Art Fair
villalangbers.se/tallbergartfair

14–15/5 TRÄDGÅRD & UTELIV

På Dalarnas största trädgårdsmässa hittar du
det mesta för att starta upp vårens projekt.
Mässan äger rum på Gyllene Hornet i Tällberg
och har ett hundratal utställare inom trädgård,
hantverk, inredning, kläder och delikatesser.
Ta del av inspirerande minikurser och föreläsningar med kända profiler som Linda Schilén,
Maj-Lis Pettersson och Agneta Magnusson.
tradgardochuteliv.se

15–18/4 Konstrundan Avesta
konstrundan-avesta.se
16–17/4/Konstspaning i Säterbygd
konstspaning.nu
14/5–31/7 Carl Johan De Geer
på Galleri Svarta Gran
svartagran.com
26–29/5 Konst runt Siljan
konstruntsiljan.se

21/5 KULLTÅGET TILL STOCKHOLM
Häng med på en tågresa med dräktklädda
kullor och masar, en färgglad endagsutflykt
till huvudstaden.
Facebook: Kulltåget till Stockholm

26–27/5 VÅRMARKNAD PÅ
DÖSSBERGET I BJURSÅS
I förra numret av Dalaliv uppmärksammade vi
fotografen Pia Ulin i ett reportage, en av årets
utställare på Tällberg Art Fair.

Klassisk vårmarknad för hela familjen! Försäljning av hantverk, mat och plantor samt höns,
vaktlar och kaniner. Serveringar samt tombola,
chokladhjul och ponnyridning med mera.
bjursashembygdsforening.com

9/4 BOKMÄSSAN DALARNA

Träffa författare, handla böcker och delta i
workshop i skrivande under bokmässan på
Kulturhuset tio14 i Falun. Årets mässa har två
föreläsningsteman: kvinnohistoria och sociala
medier. Föreläser gör bland andra författaren
Mian Lodalen.
bokmassandalarna.com

9–10 APRIL
SÖDRA DALARNAS
HUS-, HEM- OCH
TRÄDGÅRDSMÄSSA

på Barken Arena i Smedjebacken.
prmedia.se

26–29/5 LEKSANDS
MEDELTIDSMARKNAD

Återigen flyttar medeltiden in bland timmerhusen på Leksands hembygdsgårdar. Under fyra
dagar kan du trivas och trängas i marknadsmyllret – bland försäljare, gycklare, stadsvakter, musiker och tiggare i tidstypiska kläder.
Missa inte det spektakulära ryttarspelet som
lockar stora åskådarskaror.
leksandsmedeltid.se
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Störst av allt är kärleken

Med mycket kärlek och bra råvaror strävar vi alltid
efter att leverera en helhetsupplevelse med mat och
dryck. Utifrån era önskemål kan vi leverera såväl
bufféer som serverade 3-rättersmiddagar och vi
arbetar gärna med råvaror från trakten!

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Fri frakt t.o.m. 220615, ange DALA22 på tradspira.se
Hotell Älvdalen · Dalgatan 77, Älvdalen · 0251-105 00
www.hotellalvdalen.se

Öppet hela året se FB och TRADSPIRA.SE

NU UPPFYLLER VI 9 AV 10 AV VÅRA

KUNDERS ÖNSKEMÅL
Den senaste kundundersökningen var tydlig. Över 90% av våra
kunder önskar att få information om strömavbrott och störningar
direkt via ett sms. Nu kan vi snart uppfylla den önskningen.
Inom kort kan du som kund få ett sms (eller mail) när din fastighet
blivit strömlös. Vi uppdaterar dig även med prognoser när arbetet
fortlöper. För att få sms när din fastighet är strömlös, behöver du gå
in på Mina Sidor och se till att vi har rätt telefonnummer till dig.
Du loggar enkelt in på Mina sidor via vår hemsida, dalaenergi.se,
med mobilt bank-ID.
Tillsammans för bygdens bästa investering
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Dags för omstart?
Gå en kurs på Mora Folkhögskola!

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. Efter en skön dag i
naturen njuter du av en gourmetmiddag
lagad av utvalda närproducerade
råvaror av högsta kvalitet.

www.morafolkhogskola.se
Instagram & Facebook: @morafolkhogskola

Räcker
händerna
inte till?

Vi erbjuder tjänster
till privatpersoner
& företag

VÅR

EN Ä

R HÄ

R!

Fritidshusägare:
Kontakta oss om
stugservice så
hjälper vi dig med
smarta tjänster!

Vår, sommar och höst,
perfekt för utomhusaktiviteter

I skogarna runt Fryksås hittar ni perfekta
platser för att träna rullskidor, cykel,
paddla kanot och ta sköna promenader.
För information om erbjudanden se:
www.fryksashotell.se

· Trädgård
· Trädfällning, slyröjning & ved
· Städning, även flyttstädning
· Fönsterputs
· Flytt- och röjningshjälp
Vi kan mer – ring!
Foton: Tommy Andersson

Alltid till hands
073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se

www.fryksashotell.se
info@fryksashotell.se
0250-460 00 alt. 460 20
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Bland vårens
nyheter hittar
du denna favorit
- Flok Wool Pile
- kvista över till
butiken !

vårnyheter
Sugen på vandring? Vi har allt du behöver.
Välkommen till vår butik & outlet i Insjön, öppet alla dagar.

Ahrnebergs väg 53, Insjön | www.lundhags.com

