DET SKÖNA LIVET I DALARNA

NR 2 2021

PORTRÄTT:

Kersti
Bowser
guide
VARSÅGOD,
TA MED
MAGASINET
HEM!

DALALIV HÄLSAR PÅ:

KONSTNÄRSPARADISET
VID DALÄLVEN

INSPIRERANDE LÄSNING

1

Su pe rfun kti on el la
Makke Pa n t
& Ja cket

ä ra
Popu l ön
r - sk
Gn a u bä ra &
at t
rk
s l i t s ta
t
g
r i k ti

för dig som
älskar att vara ute
Mira Li gh t B oo

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

Ahrnebergs väg 53, Insjön
www.lundhags.com
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400 m2 kultur- & byggnadsvård
serverat med 7 sorters kakor

återbruk av byggnadsdetaljer • hemgjord paj • äldre möbler
konditori • toscakaka • byggnadsvård • glass • trädgårdsservering
linoljefärg • goda sallader • barnvänligt • linoljesåpa
stenugnsbakat • rawfood • eget snickeri • våff lor
grupper • rådgivning • surdegsbröd • lokalt • vegetariskt
linolja • bullar • gluten- och laktosfritt • tjära • biskvier
Butik • Må–fr 10–17, lö 10–15 | Café • Må–fr 7–17, lö 8–15 | Röda dagar stängt

Stora Torget, Hedemora | Butik 070-541 14 43 | Café 073-759 58 53

200 kvm härlig blandning av
blommor • inredning • kläder

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

Följ oss gärna på Instagram
@blomsterstuganhedemora

Ditt barn

vår passion
Vardagar 10–18, lördagar 10–14

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

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

Kvalité & Tradition sedan 1963

Färgb u ti ken med de t lilla e x t r a
L a r s E r i c ss ons Måle r i · Iv a r s hy t t e v ä g e n 1 4, H edem ora · 0 225-1 25 42
S ät er s F är g · S t or ga t a n 9 , S ä ter · 0225-5 00 85

eri cssonsm al eri . s e
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Det ska vara
skönt att vara fin!

NYGAMMALT
SECOND HAND

Mjuka barnkläder
i ekologisk trikå.

Nygammalt är Hedemora kommuns
second hand-butik och en del av
Mini Maxi Utvecklingscenter.
Vi har ett brett utbud av husgeråd,
kläder, textil, böcker/media, möbler mm.
Ta gärna en fika när du besöker oss.
Vi har människan och miljön i fokus!
Aktuella öppettider på hedemora.se
samt på Facebook: Nygammalt Hedemora
Kraftgatan 8, Hedemora · 0225-347 05

Varmt välkomna till oss
här på Karlfeldtsgården!

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

Följ oss på Instagram för senaste nytt
@tvakullor

emylittle.se

Karlfeldtsgården

Brunnbäcksvägen 50, Karlbo · 0226-64 51 74
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Utveckla ditt företag
tillsammans med Almi
Kreativitet och drivkraft är viktiga egenskaper
när du ska skapa ett företag.
För att lyckas kan du behöva kapital till
dina satsningar, ekonomisk rådgivning
och nya insikter från erfarna rådgivare.
Det finns hos oss på Almi.
Vill du veta mer? Hitta oss på almi.se/dalarna

Nu ligger allt det
vackra framför dig
Känner du också dig som en sprinter på startlinjen? Ivrig på att
komma i väg på nya äventyr och upplevelser i Sommardalarna.
Under våren samlade jag på mig nya kompisar som, liksom jag,
älskar att vara lekfulla i naturen. Framför allt ska vi bada på roliga
platser, en skogstjärn står överst på vår önskelista. Någon nämnde
också att vi kunde bada näck i tidig morgondimma. Jag tyckte
genast det var en bra idé, medan några andra tvekade lite. Kanske
vågar jag rentav följa med de där Vansbrotjejerna som bjöd in mig
till att övernatta i skogen, under bar himmel eller i slogbodar på
natursköna platser. Ska bara skaka av mig min björnfrossa först.
I sommarens Dalaliv kan du läsa om Kersti Bowser som bäst
kopplar av från sitt innehållsrika liv i New York hemma på släktgården i Siljansnäs. Fast i sommar blir det nog inte så mycket
vila för Kersti som tagit sig an en ny utmaning. Och så har vi
hälsat på i konstnären Arne Fredrikssons dolda oas vid Dalälven,
där kreativiteten blommar i trädgården och på målardukar,
väggar, golv och tak. Som vanligt innehåller magasinet också
massor med inspiration, tips och idéer.
Låt det här numret av Dalaliv, vårt största hittills, bli din
vägvisare till butiker, kaféer, restauranger, hotell och besöksmål
med mera. Inför säsongen har det fejats och donats, lagats,
bakats, målats och planerats för att kunna ta emot just dig.
Så klara, färdiga, gå – sommaren börjar nu!
Trevlig läsning önskar Åsa Pellas med Lina Rörvall!
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Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

Skribent &
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall
Omslagsmodell
Emma Nordin
Omslagsfoto
Lina Rörvall
Tryck
Sib-Tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
6 frimärken (gäller
Dalaliv nr 2 2021). Lägg
det kuvertet i ett annat
kuvert och skicka till:
Dalaliv
Övre Kvarngattu 3
793 70 Tällberg
Annonsera i Dalaliv
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
info@dalaliv.se
Dalaliv delas ut
på butiker, besöksmål,
kaféer och hotell i
Dalarna och alla utgivna
nummer finns att läsa på
dalaliv.se.
Nästa nummer
kommer ut vecka 38!
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Varmt välkommen till
Levins Handelsträdgård!

VÄLKOMMEN TILL ETT
MYSIGT & ANRIKT
BAGERI & CAFÉ I FURUDAL

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 t.o.m. oktober
Augusti semesterstängt
0248-140 19
Facebook: Levins handelsträdgård
levinshandelstradgard.se

När jag bakar bröd får det ta tid!
Jag använder ofta surdeg och brödet
får jäsa riktigt länge. Råvarorna är
så lokala och ekologiska som möjligt.
Varmt välkommen till butiken
och det utökade caféet!

HANTVERKSBAGERI
För öppettider se Facebook eller Instagram
Järnvägsgatan 9, Furudal · 070-979 65 08

Stenbacken, Pellasgattu 6 Övre Gärdsjö, Rättvik

Snitths Hantverksbageri

snitthshantverksbageri

Välkommen till den gamla skolan i Dalbyn i Furudal. I sommar har vi öppet
fredagar, lördagar & söndagar i juni, juli & augusti, läs mer på vår hemsida.
VÅ F F E LC A F É & B E LG I S K C H O K L A D
- Lunch med hemodlade & lokala råvaror
- Fika med färskrostat kaffe & hembakt bröd
- Popup-bar med tio belgiska ölsorter & belgiskt snacks
- 3 sorters våfflor från Liège, Bryssel samt bubbelvåfflor
- Hemgjorda praliner av belgisk choklad med smak av Sverige
Thebelgianchocolatewafflebar
T h e B e l g i a n C h o c o l a t e a n d Wa f f l e b a r

F U R U - S PA
med grillkåta, bastu & badtunna
BOENDE
Bed and Breakfast/Lägenheter
med självhushåll. Totalt 28 bäddar.
the_mangevie

The Mangevie

Dalbyn Furudalsvägen 70 • 073-082 36 28 • themangevie.com
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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.

BLOMSTRA!

Söt klänning i champagne och rosa som
också går att bära uppknäppt som en
kaftan. Finns hos Mig & Alice i Säter.
migoalice.se

HELT UNIKA

Från keramiker Charin Olsson i Vattnäs,
Mora, kommer dessa muggar i stengodslera som handtryckts i egen form. Sköna
i handen och vackra på kökshyllan.
Instagram: formalera

BÄRHJÄLP

En gammal vävnad inspirerade illustratören
Ulrika Bergvall till mönstret ”Gagnefs åklä”
som nu pryder denna bricka i björkfanér.
Mönstret finns även på pallar och grytunderlägg i Ulrikas kollektion.
Instagram: finskonst
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SPANSKA SANDALER

Den här skinnsandalen designas och säljs
av butiken Affair i Falun och tillverkas av en
hantverkarfamilj på Menorca. Finns i nio olika
färger och mönster samt med olika sulor.
Instagram: affairfalun

LESS IS MORE

Konturen av en dalahäst i form av ett
hängsmycke i 18
karat guld. Tillverkas och säljs av
Dala Guldsmide som
har guldsmedsateljé
och butik i Rättvik
samt butiker i Falun
och Leksand.
dalaguldsmide.se

KURBITS PÅ KAKLET

Keramikern Anna Wennerstrand har tagit fram
"Folklore", en efterlängtad kakelkollektion för
alla som vill ge plats åt kurbitsen i kök och
badrum. Eller bara njuta av den som en tavla.
Varje kakelplatta tillverkas för hand i fyra
milda nyanser: honung, himmelsblå, syrénlila
och piggelin.
annawennerstrand.se

LOVE LINNE

Visst är linne ett
fantastiskt naturmaterial? Och
alltid lika snyggt
att klä sig i också.
På Gray’s i Mora
föll vi för dessa
fina byxor med
vida ben.
graysmora.se

SOLHATT, FISKEHATT, BEPPEHATT…

Cool hatt som passar alla. Designas av Maria
Danielsson på Deelicious och sys i Siljansnäs.
Finns i olika färger, mönster och material,
som frotté, vävd polyester och linne.
deelicious.se

BUBBLAN

Fånga sommarens
fagra blommor i
denna rymliga glasvas. Finns på Lilla
Wextverk i Ludvika.
wextverk.se
11

Upplev Dala-Flodas fina pärlor!

Fika
på Hjortolârs kafé

Wålstedts gårdsbutik i Dala-Floda

Lör-sö
kl 11- n
17

Gårdsbutik · Kurser i bakning
Bondfrukost och fäbofrid i sommartid
Ekologisk odling av grönsaker

Njut av
HEMBAKAT
i härlig
dalamiljö!
Telefon: 070-224 11 63 | walstedtsgard.se |

God mat 100 % eko Härlig miljö
Kök med i White Guide

Vid
Hembygdsgården i
Dala-Floda

Middag och logi tis-lör
I juli öppet alla dagar
utom måndagar!

Välkommen att boka!

0241-220 50 / info@dalafloda-vardshus.se

www.hjortolarskafe.com
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DALA-FLODA VÄRDSHUS

Upplev Dala-Flodas fina pärlor!
MÖSSVERKSTAN
made in dalarna

Välkommen till en varm
och mysig miljö, inne och ute
MORGONYOGA KVÄL L S YOGA
YOGAHE L GE R GONGBAD

Popup-butik på hembygdsgården i Dala-Floda
1/7–15/8 tor-sön 11–16

· Mössor, tröjor & koftor i ull
– stickat och sytt i Dala-Floda
· Kepsar från CTH Ericson
· Vandringskängor & skor
från Lowa – provkollektion
Hembygdsgården, Hagvägen 58, Dala-Floda

mossverkstan.se

U N D E R B A R YO G A F E S T I VA L 3 0 / 6 – 4 / 7
Ge dig s jälv en paus i en
tid av m y c ket o ro o c h s tres s !
Ha gvä ge n 107
Da la -Floda
070-373 18 41
www. yoga iha ge n. s e

Sommaräventyr
i små grupper
- SUP-turer, skogsbad
och SUP-yoga
- Flerdagsäventyr med vandring,
god mat och yoga
- Forspaddlingskurser,
halvdag till två dagar
Välkommen till
Dala-Flodas vackra natur!

073-814 05 70 · inka@farawayadventures.com
farawayadventures.com
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Upplev Dala-Flodas fina pärlor!
Vi har ett stort sortiment från
lokala leverantörer, bland andra:

Butiksgjorda baguetter & sallader
Ombud för Systembolaget, Apoteket, Posten,
DHL, Svenska Spel och Fiskekort

21 juni–15 augusti
Mån–fre 7–21
Lör–sön 9–21

Stora vägen 38
Dala-Floda
0241-225 94

restaurang i hjärtat av Dala-Floda
K &NyRESTAURANG
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
14

Kajak • SUP • Fiskefina
• Outdoor
Upplev Dala-Flodas
pärlor!

Välkommen till Sveriges forspaddlingscentrum
I hjärtat av Dalarna erbjuder vi sedan 1995 kurser och
guidade turer med forskajak, turkajak, kanadensare, packraft och SUP. I vår välsorterade butik kan du också hyra eller
köpa båtar, brädor och övrig utrustning.
Lissforsvägen 11, Dala-Floda | 0241-223 61 | info@kajaktiv.se | www.kajaktiv.se
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Vikingaliv i rökens rike
Gör ett besök på vikingalägret
Ingvara i Rättvik 5–18 juli.
Här kliver ni tusen år tillbaka
i tiden och får uppleva olika
hantverk och aktiviteter.
Maten tillagas över öppen
eld och när kvällen kommer
somnar ni under fällar på
halmmadrasser.
ingvara.se

Som när
Anders Zorn var barn
Färdas genom historien till
1870-talet under ett lustfyllt
och spännande äventyr på
Zorns gammelgård i Mora.
Möt människorna som levde
i timmerhusen, prova deras
kläder och mat, lyssna till
deras musik och ta del av
vardagssysslorna på gården.
zorn.se

I de häxanklagades fotspår
Följ med på en guidad vandring till platsen där de första
avrättningarna i trolldomsprocesserna ägde rum. Vad
var det som hände i Älvdalen
under åren 1668–1676 och hur
kunde det hända? Fika och
spännande historier ingår.
rockdale.se

ÖVERRASKA FAMILJEN ELLER VÄNNERNA MED TIDSRESOR OCH ANDRA
ROLIGA AKTIVITETER SOM GER MINNESVÄRDA UPPLEVELSER.

Vandra på historiska stigar
I nya boken ”Vandra kring
Falun & Borlänge” ger
biologen och friluftsälskaren
Karin Runesson i Falun tips
på långa och korta turer.
Packa matsäcken och följ
stigar som trampats upp till
fäbodar eller som visar spår
av gruvdrift med mera.
voltbiologi.se
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Med sol i sinne
Följ med guiderna från
Näsets Marcusgård i Furudal
på vandring i soluppgång
eller i midnattssol. Njut av
tystnaden, naturens vackra
färger, skogens dofter...
Kanske råkar ni på älg,
rådjur och räv? Frukost
intas på vacker plats.
nasets-marcusgard.se

I sadeln på en åsna
Kan man rida på en åsna?
Javisst, åk till Bäckergården
i Orsa där amerikanska mammutåsnor väntar på att ta er
med ut på en ridtur. En rolig
aktivitet för hela familjen i
vacker natur vid Orsasjön.
Gården erbjuder förbokade
turer på 30-120 minuter.
ridasnor.se

Visningsträdgård med
trädgårdscafé &
växtförsäljning

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

Att söka sin väg
Ottilia Adelborg

Hilma af Klint c:a 1885.
Stiftelsen Hilma af Klints Verk.
Foto: Moderna museet.

26/6-7/11 2021

ottiliaadelborgmuseet.se

Ottilia Adelborg, c:a 1896.
Foto: Konstakademien.

Hilma af Klint

1/7-15/8 2021

Konstnärsvännerna

dalarnasmuseum.se
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Tradgardstorpet
Vaxter . Tradgard
Heminredning
Honung
från Trädgårdstorpets biodling

Välkommen till vårt mysiga
konditori i 1800-talsmiljö!
◆

Nygräddat fika- & matbröd
◆ Lättare lunchrätter
som sallader & pajer
◆ Tårtor & smörgåstårtor
som kan förbeställas

Kaplansgatan 13 . 073-087 56 03 .

Semestetrstäng
v. 29–31

Tis–fre 10–18, lör 10–14

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

Nya

GRILLA?
VI HAR LOKALT
KÖTT MED HÖG
KVALITÉ

En annorlunda och helt unik butik
med en upplevelse för alla sinnen!
Att komma in i Saluhallen i Orsa är lite som att komma
in i en handelsbod från förr i tiden. Lokalproducerad
mat och Deli från hela Dalarna och Sverige.
På heminredningsavdelningen blandas lokala hantverk
och nytt från kända märken.

Ord. öppettider:
Onsdag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 11–15
Se vår Facebook eller Instagram
för eventuella ändringar av öppettider till exempel vid högsäsong juli, augusti och december.

070-881 11 96
info@saluhallenorsa.se
Kaplansgatan 13,Orsa
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Handfärgade ullgarner
i dina favoritfärger.
Välkommen till vår webbshop
visiblewool.se

Veckans rätt, smörgåsar,
sallad, fika, matbröd m m.
Mat och fika i härlig
miljö året runt.
Sommaröppet tis–sön 11–21

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

Ett exklusivt knäckebröd
för alla tillfällen
– alltid gräddat i vedeldad ugn

I vår gårdsbutik finns primabröd
och sekundakartonger

HEMINREDNING • PRESENTER
BARNKLÄDER • PYSSEL

Välkomna in till oss
i Vansbro på ett besök.
Vi ser fram emot att träffa dig!

Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16
Gårdsbutik Hulån 28,
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se

Vardagar 10–18 · Lördag 10–14
076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro
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Foto: Eva Wikner Grahnström
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Ett konstnärsparadis vid Dalälven
Riv och bygg nytt. Det rådet fick konstnären Arne Fredriksson när han i mitten
av 1970-talet ropade in den över tre
hundra år gamla Erik Mats-gården på
auktion. Som tur är lyssnade han inte
på det örat.
– Det har varit väldigt mycket jobb
med att restaurera gården för den är ju
så gammal. Man behöver nog vara lite
trotsig när man håller på med sånt här,
tycker Arne som nu är aktuell med en
stor konstutställning i Borlänge.
Genom Borlänge konstförening lyfts Arnes
långa konstnärskap äntligen fram i strålkastarljuset – under hela sommaren visas utvalda
verk på BoMo, Borlänge Modern. Precis innan
invigningen besöker vi Arne på hans gård i
Nyckelby, några kilometer från Borlänge centrum, där han bor tillsammans med sin make,
konstnären Göran Rydén.
Den rödmålade och kilformade gården ligger
ostört vid Dalälven, med basen mot stranden
och spetsen mot den lilla byn. När Arne köpte
gården hade den stått tom i tio år och var i
behov av mycket kärlek. För att kunna bevara så mycket som möjligt av de ursprungliga
byggnaderna och rusta dem i tidstypisk anda,
letade han inspiration på hembygdsgårdar och
anlitade en arkitekt.

Genom att bygga en vinterträdgård och länka
samman parstuga, stall och loge skapades ett
rymligt bostadshus med rum som ligger på rad.
Målningen av stolen har Göran gjort.

FANTASIFULLT OCH INSPIRERANDE
Parstugan från år 1850, som bara var ett skal
av timmer vid övertagandet, är i dag sammanlänkad med stallet och logen via en vinterträdgård med stora fönster in mot gården.
– Alla rum ligger på rad, så här skulle man
kunna åka rullskridskor genom hela huset.
Men man får akta sig för de höga trösklarna
och låga dörrarna. När vi har storväxta karlar
på besök brukar de fråga om det bor ”hobbitar” här, skrattar Göran och öppnar dörren till
bostaden. Det är han som förärat förstukvisten
med en stor och välkomnande solros.
Vi kliver in i ett hem med mustiga färger,
med förkärlek till grönt och engelskt rött, och
tidstypiska möbler och gamla föremål. Här
har Antikrundans Knut Knutson varit på besök
och berättat om bonaders, kistors, skåps och
speglars ursprung.
I alla rum har Arne satt sin egen prägel på
väggar, tak och dörrar i form av marmoreringar, schablonmönster och stänkmålningar. Han

Arne, som är en av landets främsta dekorationsmålare, har lyckats bra med sin intention: att
skapa ett hem som inte ser ut som alla andra.
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är en av Sveriges främsta marmoreringsmålare,
med kolmårdsmarmor som specialitet, och har
anlitats till uppdrag på många svenska slott
och herrgårdar.
– Jag lärde mig de här gamla teknikerna av
en målarmästare och jag tycker att det är jättekul med dekorationsmåleri, men det är inte
konst, anser Arne som nyligen fyllt 80 år.
NYVUNNEN FRIHET
Arne må vara klen i benen, sedan två år tillbaka sitter han i rullstol efter att ha fått Parkinsons sjukdom, men blicken är busig och skaparlusten fortsatt stor. Vi går in i den stora och
ljusa ateljén, den tidigare logen där man förr
tröskade sädeskorn. Likt gigantiska lapptäcken
möts vi av Arnes målningar på de fem meter
höga väggarna. Så gott som varje dag jobbar
han i ateljén, med oljepastell, kolkrita, olja och
akvarell. Främst blir det mörka landskapsmotiv.
– Jag är född i skogen. Jag växte upp i ett
brukssamhälle i Ulvshyttan, i Silvberg i Säter,

där min far var gruvarbetare. Så jag har det
där mörkret i mig. Det är samma stomme i allt
jag gör, samma inställning och tonart. Jag är
alls ingen hoppjerka. Det jag målar är äkta, det
kommer från min kropp, och jag upplever att
jag jobbar friare nu än tidigare.
– Ja, du är fri nu, Arne! Du gör vad du vill nu,
det är inte längre någon som bedömer dig och
du behöver inte visa dig duktig. Nu är det bara
du och vad du känner, inflikar Göran som är
Arnes största supporter.
Arne började teckna och måla som 14-åring,
med små färgtuber han köpt på Clas Ohlson
i Insjön. Han har studerat vid Konstakademin i
Stockholm och har sedan under ett halvt sekel
jobbat som konstnär och konstlärare på Konstfack och folkhögskolor runt om i landet.
EN EGEN VÄRLD
Mittemot bostadslängan ligger lillstugan där
släkt och vänner kan övernatta. I den vedeldade bakugnen brukar Arnes släktingar baka bröd

Femtio års konstnärskap summeras när Arne visar sin retrospektiva utställning ”Mollstämd Dur” på
BoMo, Borlänge Modern, i sommar. Göran Rydén, som är Arnes make och största supporter, har varit
med och valt ut de verk som möter besökarna.
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inför årets högtider. Uthus och bodar beskriver
Göran som skattkistor.
– Oj, vad jag hittat gamla grejer här på
gården! Skyltar, slagbord, bockbord… Ernst
Kirchsteiger skulle gå i taket om han visste hur
mycket fint som finns här, gissar Göran och
berättar att den gamla allfarvägen går förbi
precis utanför husknuten.
– Förr i tiden, när man var på väg till eller
från Stockholm, så passerade man vår gård.
Och nere vid stranden låg den gamla flottbron
som var en viktig mötesplats. Vi lever ju som i
vår egen lilla värld här inne på gården. När vi
vill ha kontakt med yttervärlden öppnar vi upp
de stora portarna i lidret. I vägkorsningen här
utanför brukar byalaget arrangera majstångsresning och kräftskivor.
SOM ETT ÄVENTYR
På den kullerstensbelagda innergården stormtrivs hortensian. Och en druvstock som ger
mörka druvor frodas i ett skyddat hörn.
– Trädgården är som ett äventyr. Och den är
föränderlig, Arne flyttar alltid runt växterna för
att de ska trivas. Här kring äppelträden blommar det så fint hela sommaren av stjärnflocka,
rudbeckia, kinesisk smörblomma, nattljus…
Det är tacksamma perenner som återkommer
varje år. Den här lönnen är dock som ett riktigt
monsterträd som riskerar att ta över allt, den
är som ett stort paraply över tomten, tycker
Göran och berättar att många fåglar lockas till
platsen, speciellt stare och ringduva.
Trädgården har också ett flertal skulpturala
installationer och nere vid älven finns både
inglasad veranda och berså.
– Den här tiden på året är det så skönt att
kunna sitta här ute och måla med akvarellfärger, tycker Arne. Akvareller passar ju in så bra
i det här landskapet – med älven, skuggorna i
vattnet och tätheten i grönskan. Jag tycker att
det ska vara lite djungel, inte bara plana ytor.
All inspiration finns nära här, jag har allt framför mig, det tycker jag är spännande.

Arne är en mycket produktiv konstnär, nästan
varje dag jobbar han i ateljén. Han är också
en uppskattad konstlärare. En av hans tidigare
elever heter Lars Lerin.

ARNE FREDRIKSSON

BOR Nyckelby i Borlänge
GÖR Konstnär och konstlärare
FAMILJ Maken Göran Rydén
AKTUELL Visar utställningen ”Mollstämd Dur”
på Borlänge Modern (BOMO) till och med
6 september. Arrangör är Borlänge
Konstförening, borlangekonstforening.se

Foto: Eva Wikner Grahnström

Sommartid målar Arne gärna utomhus. Han brukar sätta sig med akvarellfärgerna nere i bersån
vid Dalälvens strand.
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Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Öppet hela året. För öppettider se
FB och hemsida TRADSPIRA.SE

Välkommen till vår
nya mysiga butik! Mitt på
Gågatan i Mora Centrum
Kyrkogatan 15 • Mora centrum • 0250-185 00

Mysig sommarbutik i centrala Mora
Inredning • Presenter • Galleri • Glassbar • InfoPoint

Anna & Anders Design
Kyrkogatan 6, Mora · 073-929 51 16 · annaochanders.se
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Välkommen
till Mora

med fina shoppingstråk, mysiga
uteserveringar och kulturupplevelser för stora och små.

ateljé • butik • galleri
morakopstad.se

Öppettider på Facebook & Instagram
@katzonskonstochkul
Älvgatan 73 A, Mora

Välkommen
till vår nya
butik i Noret!
Vi har tusentals
tapeter & stor
kunskap inom
färg & inredning

Vår egen
kurbitstap
e
finns att få t
i
flera färgställninga
r

Skålmyrsvägen 33, Mora
0250-710 11
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Dalaquizen
Vad vet du egentligen om Dalarna?
Testa dina egna kunskaper eller utmana en vän.
1. Vilket är Dalarnas landskapsdjur?
2. I vilka tre kommuner ligger sjön Siljan?
3. På Avesta Myntmuseum finns världens största mynt bevarat. Vad väger myntet?
4. Hur många naturreservat finns i Dalarna (avrundat till närmaste hundratal)
5. I Dalarna finns Sveriges fem största rovdjur. Vilka är de?
6. Vad heter Dalarnas högst belägna punkt?
7. Var finns Sveriges sydligaste sameby?
8. Världens äldsta verksamma aktiebolag grundades i Dalarna. Vilket är bolaget?
9. År 1894 byggdes Sveriges första turisthotell. På vilken dalaort?
10. Vad heter Sveriges högsta vattenfall som ligger i Fulufjällets nationalpark?
11. Sveriges äldsta och största gatumusikfestival arrangeras i Dalarna. Vad heter den?
12. Vilken är Dalarnas landskapssten?

Utlottning!
Frågorna kommer från spelet ”Dalaquizen – 220 frågor om
Dalarna” som produceras och säljs av Dalarna Design of
Sweden i Falun (dalarnadesign.se). Vi lottar ut varsitt spel
till tre läsare som senast 31/8 2021 visar Dalalivs omslagsbild
(nr 2 2021) på Instagram eller Facebook och taggar inlägget
med #dalaliv. Vinnarna meddelas personligen. Lycka till!

Rätt svar 1. Berguven 2. Leksand, Mora och Rättvik 3. Nästan 20 kg väger myntet
4. 300 naturreservat 5. Björn, varg, järv, lo och kungsörn 6. Storvätteshågna 7. I Idre
8. Stora Kopparbergs Bergslags AB 9. Rättvik 10. Njupeskär 11. Orsayran 12. Porfyr
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Fira sommaren
med blommor!

BRITTA I
DALARNA
KURBITSKONST
& DESIGN

NY WEBBSHOP
LÄR DIG MÅLA KURBITS

KURSHELGER 23-24/11 & 20-21/11

ATELJÉ & BUTIK PÅ MORA-NORET
ÖPPET EFTER ÖVERENSKOMMELSE

Kyrkogatan 6 B, Mora · 0250-61 93 93
blomsterkullan.mora@gmail.com

LÄS MER, HANDLA OCH BOKA KURSPLATS PÅ
WWW.BRITTAIDALARNA.SE
(BRITTAS KURBITSLADA I FU STÄNGD SOMMAREN 2021)

Välkommen till Moras stora
modebutik för honom & henne
GANT • PEAK PERFORMANCE
TIGER OF SWEDEN • TWIST & TANGO
TOMMY JEANS • MATINIQUE • INWEAR
BOOMERANG • J.LINDEBERG • NN.07
LEXINGTON • FILIPPA K • EDBLAD

KÖPMANNAGATAN 1, MORA • TEL 0250-17717
Mellan gågatan och kajen, Saxviken Siljan
Webshop GRAYSMORA.SE
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Myrängsgården
Dalaromantik i Mora

Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens! Myrängsgården har bevarad
charm och moderna WC och kök. Gården är 285 kvadratmeter
stor och rymmer ett vardagsrum med sju meter i takhöjd och
en enorm öppen spis, sju sovrum och ett stort kök. Laga maten själv
eller anlita catering. Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön.
Vi har bastu, badtunna, badplats, äng och skog.

NYTT FÖR I ÅR:
Kyrkbåtsrodd direkt från vår brygga!
Boka via airbnb.com/h/myrangsgarden eller
boka@myrangsgarden.se.
Endast slutna sällskap.

Våmhusvägen 486 · Mora
airbnb.com/h/myrangsgarden

KURSER EVENTS FÖREDRAG

Sommaröppet
efter överenskommelse

Skräddarsydda produkter

.

.

.

album askar portfolios skrivböcker

www.ateljeevahelander.se
www.langwe.se

Vill du utveckla din kreativitet?
Gå en kurs på Mora Folkhögskola!

- Modeakademin -

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

- Estetisk plattform -

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

- Textilt hantverk -

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

www.morafolkhogskola.se
Instagram & Facebook: @morafolkhogskola
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Hos oss finner du allt du
behöver för det nya livet

från Manet till Gauguin
FRANSK KONST PÅ ZORNS TID

12 juni – 5 september 2021
Endast förköp!
Sådant
s
får dig om
o
din bäb ch
is
a
lammskinn, gttomtt å

Ull-/silkekläder,
nappar, amningskuddar,
hängvaggor, bärjackor,
ullfleecefiltar, solhattar m.m.

Ekologiskt till liten och stor
Välkommen in i eko-webbutiken!
www.varelse.se - Lager i Mora-Noret

Yoga i sommar!

Z OR NG Å R DE N

1 juni – 5 september 2021
Guidade visningar dagligen.

Uteyoga hos oss.
Ashtanga, Vinyasa, Hatha,
Yinyoga & Mediyoga. Drop in!

ZORNMUSEET

M o r a Yo g a s tud io
Läs mer på morayogastudio.se
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MORA

0250 - 59 23 10 | www.zorn.se

KREATIVA MARGARETA GEDDA

Formstark

Silversmeden Margareta Gedda formger och
tillverkar smycken med ett tydligt estetiskt
uttryck.
– När jag själv tittar på mina alster ser jag
mjuka och organiska former. Jag gillar det
enkla och rena och när det inte är så mycket
krusiduller.
Den som åker genom Dalarnas byar inser att
kreativiteten blomstrar på landsbygden. Inte
sällan upplyser skyltar om verkstäder, studior
och ateljéer för hantverkare och konstnärer.
Margareta är precis en sådan kreatör. Sedan nio
år tillbaka bor och verkar hon på en 1700-talsgård i Söder Bergsäng i Leksand. Margareta har
en Konstfacksexamen i tredimensionell metall
och har gått som lärling hos den välkända
silversmeden Theresia Hvorslev i Lidköping.
– Att vara silversmed är inte precis något
man blir rik på, men jag tycker det är roligt att
jobba med det jag brinner för. Det kan ta flera
dagar att göra ett enda smycke, eftersom jag
inte vill lämna ifrån mig något innan jag är helt
nöjd med och accepterar smycket som välgjort.
Tidigare har jag haft andra yrken vid sidan av
smyckestillverkningen, bland annat har jag
jobbat på Nationalmuseum i Stockholm, men
sedan flytten till Dalarna satsar jag fullt ut på
mitt eget skapande.

Många material
Margaretas huvudsakliga arbetsmaterial är silver, men hon jobbar även i järn, mässing, guld
och textil.
– Som konstnär är man nog ganska omedveten om vad man inspireras av, kanske är det
naturen, fast man inte vet om det själv. Jag blev
i alla fall mer inspirerad av folklore när jag flyttade till Dalarna. I dag använder jag mig gärna
av starka färger och i stället för stenar infogar
jag gärna textilier i smyckena. Jag jobbar också
mycket med tråd, bland annat med en fin asiatisk guldtråd som jag köper från saori-väverskan
Kirsi Frimanson på Sakura Weaving i Siljansnäs.
Väcker uppmärksamhet
Genom sina inlägg på sociala medier når Margareta ut till en internationell publik.
– Tänk att jag sitter här i min lilla ladugård
och blir kontaktad av kända europeiska influencers från modevärlden, bland annat modellen
Vitali Bara som nu visar mina smycken på sitt
Instagramkonto. Jag har också blivit ombedd
att medverka på några större europeiska
utställningar.
Ibland blir Margareta självkritisk, men det ser
hon som en viktig drivkraft.
– Jag tycker inte att allt jag gör är så himla
bra. Det vore ju så klart skönt om det vore så,
men å andra sidan utvecklas jag inte om jag
inte har någonting som triggar mig till att bli
bättre.
geddaearrings.com
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agisk sommar!

S

TÖRSTA SOMMAREN
NÅGONSIN!

Ännu fler äventyr,
sagofigurer &
sagolika platser!

SKUGGLANDET VÄXER
MÖT UNDAH
TROLLDROTTNINGEN
STRIDEN I
DRAKLANDET M.M.

Öppet 18 jun - 15 aug
samt 21-22 & 28-29 aug
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Äventyret börjar på tomteland.se

LÄR & LEV
på Malungs folkhögskola!
fäbodkurs
personlig assistent

För information om sommarsäsongen på
vår fina gammelgård – se uppdateringar
på hemsidan och Facebooksidan.
Mindre privata visningar av
Våmhus Gammelgård erbjuds
vid förbokning.

friluftsliv

Vill du köpa Våmhuskorgar/hårarbeten?
Välkommen att kontakta oss för beställning.

Våmhus Gammelgård

Vi har plats för dig!
0280-143 00 • www.malungsfolkhogskola.se

Lintjärnsvägen 25, Våmhus · 0250-452 60
hembygd.se/vamhus
vamhusgammelgard@gmail.com

Denna produkt är ett utmärkt exempel på närproducerat.
Både tillverkning av papper och grafisk produktion
sker inom vårt lands gränser, vilket bidrar till att hålla
Sverige igång. SIB-Tryck och redaktionens ambition är att
minimera magasinets miljöpåverkan, bland annat genom
kortare och effektivare transporter.
Är detta något som du också brinner för?
Jag finns i Dalarna, slå mig en signal så hjälps vi åt!

Henrik Nordling, 076 169 24 71
SIB-Tryck Holding AB
Segersbyvägen 5 | 145 63 Norsborg
08-531 935 00
| www.sibtryck.se
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I sommar välkomnar Kersti till Buffils Annas kaffestuga i
Siljansnäs. Den klassiska serveringen ligger högst upp på
Björkberget, granne med Naturum Dalarna och med en
utsikt som belönats med tre stjärnor av Guide Michelin.
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PORTRÄTT

Kersti och kärleken
till Dalarna
Hon är tidigare supermodell och har
studerat vid världens tuffaste kockutbildning. I sommar tar Kersti Bowser från
New York emot gäster på Buffils Annas
kaffestuga i Siljansnäs.
– Jag glömmer aldrig när jag som barn
träffade Buffils Anna, hon pratade lite
engelska med mig och gav mig en bulle.
Nu satsar jag helhjärtat på att driva den
snart hundra år gamla serveringen
vidare i hennes anda.
Pandemin knuffade förra årets nyöppning av
Buffils Annas kaffestuga ett år framåt i tiden.
Kersti blev kvar i New York där även hennes
jobbuppdrag som kock, matstylist och fotomodell ställdes in.
– Över en natt försvann alla bokningar och
det blev stopp för alla mina verksamheter.
Först i slutet av april medverkade jag vid
inspelningen av en stor tv-show inför Oscarsgalan, det var mitt första jobbuppdrag på ett
år. Visst har det varit jobbigt mentalt, men
livet har ändå gått vidare på något sätt, tycker
Kersti som är tacksam för att hon kunnat spendera året i sitt hem på landet i Hudson Valley,
vars landskap hon tycker liknar Dalarnas.

Fina barndomsminnen

Kersti växte upp i New York med sin mamma
Kerstin som jobbade på SAS. Så fort det blev
skollov flög Kersti hem till släkten i Siljansnäs.
– Jag blir alltid så lugn när jag kommer dit,
speciellt när jag är hemma på släktgården som
min mamma och jag tagit över. Där ser det ut
precis som när mormor Marie och morfar Erik
levde. Jag har så många barndomsminnen från
Siljansnäs, jag minns med glädje hur mina vänner och jag sprang ner till sjön där vi spelade
musik och grillade korv över elden. Svenska lär-

de jag mig genom att läsa Kalle Anka-tidningar
och ”Mitt Livs Novell” och de äldre i byn brukar
påminna mig om att jag pratade Siljansnäsmål
som liten.
Barndomsminnena är också starkt förknippade med naturen.
– Jag blir hög av naturen som finns här.
Bergsluften ger mig energi och vitaminer. Jag
har levt det glamourösa livet, nu älskar jag
att bara vara ute i naturen. Som barn brukade
jag följa med morfar ut och fiska på Siljan och
i Byrviken. Vi tog hem fångsten till mormor
som tillagade den på vedspisen. Vi plockade
blåbär, lingon, hallon och svamp och morfar
var storjägare.

Kopplar av i fäbodstugan

Så ofta hon kan smiter Kersti iväg till sin fäbodstuga i skogen.
– Jag är en skogstjej och lite av en ensamvarg. Det bästa med att vara i stugan är att
där behöver jag inte bry mig om hur jag ser
ut, där kan jag se ut som ett troll. Jag går i
samma kläder, tvättar mig med vatten från
sjön, värmer mig vid elden och lagar mat över
öppen eld. Jag har en jätteskruttig grill som
nästan inte fungerar. Men det är precis det jag
älskar – att jag inte behöver några moderna
grejer där. Dricksvatten hämtar jag i grannens
brunn några kilometer därifrån, det blir liksom
dagens aktivitet att promenera dit. Jag älskar
tystnaden och försöker att inte vara mörkrädd
– fast jag har ju alltid mina tre hundar med
mig så det brukar vara lugnt.

Lång modellkarriär

Flera gånger i livet har ödet lett in henne på
nya stigar.
– Som den dagen då jag 16 år gammal var på
väg till skolan på Manhattan och blev stoppad
av en dam. Hon berättade att hon var redak35

tör för ”Seventeen magazine”, en tonårstidning som jag själv brukade läsa, och frågade
om jag kunde komma till hennes kontor vid
tillfälle. Tidningen anlitade mig som modell
i ett reportage och tipsade sen den välkända
modellagenturen Eileen Ford om mig. Jag hade
ju aldrig tänkt mig en modellkarriär, jag var ju
bara en vanlig tjej från Siljansnäs som gillade
att gå barfota. Det är först som vuxen jag insett vilken chans jag fick, med resor över hela
världen och fina middagar. Och alla trevliga
människor jag lärt känna. Jag dejtade till och
med Prince ett tag…
När Kersti för första gången hamnade på omslaget av Elle, steg karriären som en raket.
– Då ringde telefonen i ett och jag bokades
hit och dit. Uppståndelsen blev alldeles för
överväldigande för mig så jag fick lov att
åka hem till Siljansnäs och ta det lite lugnt.
Det här var ju långt före internet så hemma
i Dalarna var det ingen som visste om mina
framgångar, det tyckte jag var så skönt.

Har ett stort matintresse

Kersti har alltid älskat att laga mat. När jämnåriga läste modemagasin och shoppade, läste

hon kokböcker och arrangerade middagar.
Hennes intresse för kockyrket väcktes då
hon jobbade i köket på dåvarande Leonardos
Hälsohem i Siljansnäs vilket ledde till att hon
senare sökte till och kom in på världens tuffaste kockskola, Culinary Insitute of America i
New York.
– Den tre år långa utbildningen gjorde mig
ännu starkare. Jag bar ju redan på en inre styrka, den hade jag med mig från Dalarna. Man
brukar ju säga att kullor och masar är pålitliga,
att om du ber dem göra något så gör de det
rejält och till och med bättre än vad du tänkt
dig. Den arbetsetiken växte jag upp med, säger
Kersti som i dag brukar hoppa in som gästlärare på sin gamla skola.

Äppelmunkar så klart

Under många år har Buffils Annas varit ett kärt
besöksmål för Siljansnäsborna och tillresta.
Kersti, som sommaren 2019 drev en fikavagn
på samma plats, är väl medveten om högt
ställda förväntningar nu när kaffestugan åter
kan välkomna gäster från när och fjärran.
– Charmen med Siljansnäs är ju att vissa
saker är som de alltid varit, så jag kommer
att fortsätta i Buffils Annas anda, bland annat
med äppelmunkar. Jag kommer också att
erbjuda lokala produkter som Rättviksglass,
drycker från Mora Bryggeri och honung från en
granne i byn. Nyligen köpte jag in kurbitsmålade allmogemöbler som stått på gamla ”Central
Café” i Siljansnäs, så det blir ett litet nostalgihörn i kaffestugan också. Dessutom öppnar vår
granne, Naturum Dalarna, sitt nybyggda utsiktstorn i juli vilket kommer att locka massor
av besökare till Björkberget, hoppas Kersti.

Vill flytta hem

Med morfar på fisketur. Kerstis barndomsupplevelser i Siljansnäs ligger till grund för hennes starka
kärlek till bygden. Inom några år hoppas hon
kunna flytta hem från New York till sitt älskade
Dalarna.
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I serveringen får Kersti bland annat hjälp av sin
son Björn, som är 19 år och studerar musik på
universitetet i Boston.
– Det senaste året har han erkänt att han
tycker om att vara i Siljansnäs. Nu har han lärt
sig uppskatta närheten till naturen, det rena
vattnet, de långa ljusa sommarkvällarna och
att få sitta vid båthuset. Allt sånt berättar han
för sin flickvän som är från Kina. Vi är multikulturella i vår familj vilket jag gillar, det öppnar
upp våra vyer.
När Dalaliv pratar med Kersti är hennes och
hundarnas flygbiljetter bokade och väskorna

packade. Hon är ivrig att få komma hem till
Dalarna och att få se Buffils Annas nya veranda
som ska fyllas med utemöbler.
– Jag satsar både min ekonomi och min själ
på att driva serveringen i sommar. Den här
gamla kocken är galet trött i kroppen, men
kärleken till kaffestugan sitter i. Jag hoppas
att Buffils Anna är med mig och att jag inom
några år kan flytta hem till mina dalarötter.

KERSTI BOWSER

BOR Har lägenhet i Bronx, New York, och villa
i Hudson Valley i staten New York samt
släktgård och fäbodstuga i Siljansnäs
GÖR Kock, matstylist och fotomodell
FAMILJ Sonen Björn och tre hundar
AKTUELL Driver Buffils Annas kaffestuga
i Siljansnäs i sommar, en servering som
startade redan 1925
HEMSIDA: buffilsannas.se
INSTAGRAM: Chef Kersti

Som matstylist
förbereder Kersti de
stora kockstjärnornas
framträdanden i amerikanska tv-shower. Inför
sändningen av årets
Oscarsgala var ett av
uppdragen att doppa
popcorn i choklad och
24 karats bladguld.

Under 1980-talet var Kersti en av modevärldens största supermodeller, här tillsammans med andra
kända ansikten i Revlons annons från 1987. Från vänster: Kersti, Christy Turlington, Cindy Crawford
och Paulina Porizkova, fotograferade av den världsberömde fotografen Richard Avedon. Kersti anlitas
som modell även i dag genom Iconic Focus, en agentur för äldre men tidigare välkända modeller.
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Längtar du också?
Att få klä dig festfin igen. Att träffa folk, att resa, att krama barn och barnbarn, att dansa kring
midsommarstången. Jag har nya, vackra sommartyger och underbara klänningar och toppar
som bara väntar på dig. Köp färdigt eller beställ efter dina egna mått. Just nu är det en upplevelse att
bara komma och prova i min ateljé! Ring för öppettider.

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

Vi har
flyttat och
finns nu på
ny adress!

Välkommen till
systrarna Holding
i Siljansnäs

Möbeltapetserare &
sömmerska

Björkbergsvägen 78
070-208 16 83
070-885 08 68
vastibyns.se

Spela minigolf på
Björkberget i
Siljansnäs!

Ny butik!

Besök vårt café eller hyr en stuga.
Välkommen till oss på berget!
/Per & Britt

siljansnas_stugby

siljansnas stugby

Siljansnäs Stugby
Buffils Annas väg 20, Siljansnäs
070-549 60 76 · 076-319 03 31
siljansnasstugby.com

Smycken, smyckesdelar, inredning & presenter.
Gammalt & nytt i en härlig blandning.
Välkommen till

Land Pers Väg 4
Siljansnäs
070-775 72 25
www.inanna.se
Arvet i Gassarvet
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FRÅN GAMMELSKOG
TILL GAMMELGÅRD

Undret vid Barnastenen, Mali Bambo och
andra skrönor, sägner och sanna historier
– en guidad vandring med berättelser om
skogen, landskapet och kulturen.

Tisdagar kl. 14–16 & torsdagar kl. 10–12
i juli, augusti och september
Guiden Christina Munck Eriksson möter upp vid
entrén till Naturum och tar er med på en skogsstig genom Siljansnäs naturreservat, förbi Buffils
Annas första kaffestuga och ner till MasOlles
gammelgård på Björkbergets sluttning.
Turen är två km lång och tar cirka två timmar.
Vuxna 180 kr, barn 0–12 år gratis.

För mer info och föranmälan
073-928 89 09 eller
christinamunckeriksson@gmail.com

Välkommen till
din lanthandel!

LOKALPRODUCERAT • NYBAKAT

SILJANSNÄS
Mån–fre 9–19 • Lör 9–17 • Sön 11–17
Björkbergsvägen 60 • tempo.se

Öppet alla
dagar och
fri entré

NATURUM DALARNA
VÄLKOMMEN IN FÖR ATT TA DIG UT!

Björkberget, Siljansnäs
Tel: 010-225 03 29
www.naturumdalarna.se
Naturum Dalarna
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FÄBODLIV
VI HAR KÖPT EN FÄBOD. FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

ALL INCLUSIVE I SKOGSGLÄNTAN

Meta Wålstedt på Wålstedts Gård i DalaFloda har paketerat det härliga vandringspaketet ”Fäboro” i vilket vacker natur, god
mat och stillhet står i fokus.
– Dygnet börjar med incheckning på vår
gård där vi serverar en härlig bondfrukost.
Därefter gör ni en fyra kilometer lång vandring till vår fina fäbodstuga och med er
på turen får ni matsäck att avnjuta längs
vägen. Vid fäboden finns en jordkällare som
vi fyllt vi med hemlagad mat och lättare
rätter som ni själva kan tillreda över öppen
eld. Efter en natt i sköna sängar bäddade
med duntäcken och linnelakan, vaknar ni till
skogens ljud och fåglarnas kvitter, beskriver Meta som ger innehavare av Dalalivs
kupongbok rabatt på priset (läs mer om
kupongboken på sidan 115).
walstedtsgard.se

@hammarbacks_fabod

@varanfabod

SILLAFTON OCH GRILLFEST I STORA FESTSALEN
Alla fredagskvällar i augusti bjuder KarlGustaf Hedling in till sillafton med grillfest
på Östra Grunubergs levande fäbod i Orsa.
Under kvällen underhåller lokala musiker
– ta gärna med ditt eget instrument och
spela med! Blir kvällen sen kan du övernatta på fäbodens bed and breakfast.
grunuberg.se
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FÄBODSMAKER ÅRET RUNT

I Land Örjan Gustafssons nyöppnade gårdsbutik i Häradsbygden, Leksand, säljs fjällkosmör,
småost och ostkaka som tillverkas av mjölk
från gårdens fjällkor. Även hembakt knäckebröd, tjockbulla, ärtbulla och tunnbröd finns i
sortimentet. Under sommaren betar korna fritt
av skogens örter och gräs kring familjens fäbod i Skallskog mellan Leksand och Dala-Järna
dit du är välkommen på sillkvällar och bakdag.
landgardens.se

Här hälsar familjen Gumuns med anställda er
välkomna! Med sig på fäboden har de sina fjällkor
som betar fritt i skogen om dagarna. Kossorna
mjölkas morgon och kväll. Arbetsdagen mellan
mjölkningarna ägnas åt att sköta kalvar, grisar,
höns, getter och kaniner samt att kärna smör,
ysta ost och koka messmör. Allt enligt urgamla
hantverksmetoder som ger de färdiga produkterna smak och textur som inte går att hitta någon
annanstans än just på en fäbod!
Som besökare kan du ta del av detta stycke kulturhistoria på flera sätt. Njut en kopp äkta kokkaffe
och en smörgås med fäbodens egna produkter
i vår kaffestuga.
Träffa djuren, lyssna när Tin och de andra kullorna berättar om fäbodens historia och det dagliga
arbetet. Ta även chansen att handla med dig en bit
ost eller smör hem.

od

Ka

an

ens

Upplev en av Sveriges allra sista levande fäbodar
– en bit kulturhistoria med anor från 1600-talet.
Bara några kilometer från Siljansbygdens sprudlande semesterliv (8 km norr om Vikarbyn).

lev

Hjärtligt välkommen
till Karl-Tövåsens fäbod!

öv
rl-T as

de F äb

Öppettider 16/6–15/8. Midsommarafton
stängt. Onsdag–söndag kl. 12–16.
För att besöka oss betalar du en engångsentré. Du får en pin/knapp som kvitto.
Den gäller sedan för fritt antal besök
resten av sommaren 2021.
Vuxna 100 kr. Barn under 15 år 60 kr.
Barn under 2 år gratis.
Fäbodvisning sker kl.12.30 och 15.00
varje dag och ingår i entréavgiften.
Då fäboden saknar elektricitet och har
begränsad mobiltäckning kan vi inte ta
emot kontokort. Swish fungerar ibland
men kontanter fungerar alltid.
HUNDAR FÅR EJ MEDTAGAS p g a
smittorisker och att våra kor förknippar
hundar med vargar och blir aggressiva.
För allas trevnad, respektera detta.
För vägbeskrivning och mer information,
se www.karltovasensfabod.se
På fäboden finns gott om plats att hålla
avstånd. Varmt välkomna!
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KONST • DESIGN
PRODUKTER

Tällbergsvägen 2, Tällberg
bjornmalm.se

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
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Lilla
önskelistan

1

HANDPLOCKADE
FAVORITER TILL BARN
1. TILL TUPPLUREN

2

Den här sköna ullpläden med
röda dalahästar passar perfekt
som present eller dopgåva.
Finns i två storlekar och
säljs av Dalarna Design of
Sweden i Falun.
dalarnadesign.se

2. FINA PÅ FÖTTERNA

Sköna tygsandaler till både
killar och tjejer. Finns i flera
färger på Einars Skor i Leksand.
Facebook: Einars Skor

3. FAVORITER I REPRIS

Återbruk är grejen för Araceli
Leander Peres i Leksand som
säljer barnkläder och broderade
kepsar med mera. Araceli hoppas
kunna inspirera fler till att handla
cirkulärt och se potentialen i
det som redan finns.
Instagram: recyklart.se

3

4. KOM OCH KÖP!

Med detta färgglada marknadsstånd i trä blir det roligare att
leka affär. Finns på Kox In i
Vansbro och levereras med våg,
shoppingkassar och ett brett
varusortiment.
koxin.se

5

5. MJUKA MINIATYRER

I Långshyttan tovar Evelina
Magnusson små söta djur av
ull från Dalarna. Hennes
hantverk är ett fint sätt att
ta tillvara svensk ull som annars
skulle kastas eller eldas upp.
Instagram: ejdhantverk
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4

leva & bo

INREDNING PRESENT CAFÉ

CLAY&SOUL
KERAMIK + SECONDHAND

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

Välkommen in!
Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16
Utökade öppettider i sommar

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

ÖPPET:
LÖRDAGAR
12–14
TÄLLBERGS TÅGSTATION
För övriga öppettider se Instagram/Facebook
@clayandsoulstudio | 073 569 45 51
Plintsberg Tällbergsvägen 103, Tällberg

Bagarstugans
gårdscafé
· Ekologisk mat och fika
· Närproducerat i säsong
För öppettider se
bagarstugansgardscafe
Information och bokningar
070-757 17 45

butikinnergarden
lenawikmandesign
070-656 87 37

Hantverksgården på Klockargården i Tällberg • Öppet året runt
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Lidéns Möbler
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

Lidéns är ett av Sveriges äldsta möbelhus och har funnits i Säter i
över 100 år. Här finns ett noga utvalt sortiment av kvalitetsmöbler
och inredningsdetaljer som presenteras i inspirerande miljöer
i en unik byggnad. Välkommen in till oss när du besöker Säter.

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15
Öppettider i sommar (vecka 26–33):
Måndag-fredag 10–17, lördag 10–14
Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Välkommen
till vår mysiga
gårdsbutik
Härlig inredning
i lantlig miljö

C:a 15 min från Hedemora
Lundbo 10, Dala-Husby

Häng med oss på Facebook & Instagram
För aktuella öppettider, se lundboden.se

Säters livsstilsbutik
Här hittar du inredning för
både stora och små, mode
samt unika handplockade ting.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram: @migoalice

TORGGATAN 8, SÄTER • 0225-508 29
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Upptäck Säters pärlor

Avkopplande miljöer

Strand och brygga

Sevärd natur

Äventyr för alla åldrar

Historia och kultur

Stadens unika shopping

Södra Dalarna är fantastiskt! Upptäck alla dolda pärlor som Säter
med omgivningar erbjuder: ravinlandskapet i Säterdalen, historiska
och mysiga trästaden vid vattnet, den levande landsbygden med
sina cykelleder, gårdsbutiker och fik på vägen.
Upptäck Säters kommun du också - välkommen!
visitdalarna.se/sater
För boende och upplevelser
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Facebook:
Sågmyra Country &
Harvest Festival

LUNCH - PIZZA
CAFÉ - ALLTID NYBAKAT
KAKOR & BULLAR
SMÖRGÅSAR
GROSSHANDLARTAPAS
DELIKATESSER
KONFEKTYR - RÄTTVIKSGLASS
UTESERVERING

Sågmyra
Country &
Harvest
Festival
18–19 september
Skördefest, musik,
pickisutställning
& käpphästridning

SÅGMYRA

Cafe & Skafferi
Tidstrandsvägen 3

Varuhuset med det lilla extra för riktiga hus & hem

Över 1 000 kvm • Ny servering inomhus samt uteservering • Museum – Tidstrands Yllefabrik

En perfekt dagsutflykt med närhet till bad och vackra vandringsleder.

Öppet alla dagar 24/6–8/8 • Mån–lör 10–16, sön 12–15
Tidstrandsvägen 3, Sågmyra • 08-662 00 48 • sagmyrabyggnadsvard.se • Följ oss på Facebook & Instagram
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En annorlunda butik i en gammal lanthandel.
Här hittar du kläder, inredning, blommor & café.

Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

Daniel Wellington
klockor från 995kr
Zornsmycken i
guld och silver

Nyhet från

Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Nyhet!
Folklore & Kurbits
Ringar, hängen, örhängen och
armband i silver eller guld.
Finns i flera olika färger på stenarna.

JUN–AUG: Mån–fre 10–18, lör 10–14
SEP-MAJ: Tis–fre 11–18, lör 10–14
nyttochgammaltivikarbyn
Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75
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RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

silver från 450 kr
Pris 2995
i silver
980:-kr
guld från
silver
980kr
guld från 9500:-

guld från 9500kr

2
0248-100 75
RÄTTVIK Knihsgatan
LEKSAND
FALUN
Torget 6
0247-102 68

Holmgatan 17
023-71 12 72
webbshop: www.dalaguldsmide.se

Återbrukaren

TAR MED MILJÖTÄNKET
IN I MODEVÄRLDEN
Det är världspremiär för klädmärket IPSE by
Isabelle Pehrs. Bakom företagsnamnet hittar
vi en målmedveten tjej som tagit tjänstledigt
för att satsa på sin stora dröm.
– Det jag gillar mest är att designa kläder;
att ta delar av gamla plagg och lägga ihop till
ett nytt, säger Isabelle som hoppas kunna nå
ut till en stor publik med sin alldeles egna stil.
Tidigt i livet lärde sig Isabelle, som är uppvuxen på en ekologisk bondgård i Dala-Järna, att
tänka och leva hållbart.
– Jag har alltid älskat att skapa nya saker av
saker som redan finns. Och jag var inte gammal
när jag började drömma om att starta ett eget
klädmärke som vuxen. Klädindustrin är en av
de största klimatbovarna och mitt lilla företag
kanske inte kan göra så mycket – men ju fler vi
är som gör något alls, desto bättre.
Via en nystartad webbshop säljer Isabelle
handplockade secondhand-plagg och egendesignade kläder och väskor av gamla och nya
textilier. Hur beskriver du din stil?
– Jag skulle säga att den är ganska modern,
men också väldigt unik eftersom det inte finns
något annat som ser ut så här. Stilen är en
blandning av romantiska retrovibbar, klassiska
stilrena plagg och lite hårdare element, som
kedjor och läder. Jag inspireras av människor
som vågar vara och se ut som de vill och försöker att fånga olika känslor och uttryck för en
friare stil.

Har hittat sin egen väg
Isabelle tycker att jeanstyg är ett härligt material att jobba med.
– Jag syr gärna om tråkiga jeansbyxor så att
de blir lite roligare och gör jackor eller klänningar av gamla jeansbyxor. Jag syr också kimonos, antingen av återvunnen lakansväv som
jag färgat med batik eller av nya textilier som
jag blir glad av att titta på. En idé jag har är
att göra väskor av gamla banderoller, det kan
bli häftiga mönster när man klipper itu och syr
ihop dem.
Isabelle har precis avslutat sitt första år på
"Sy & sälj" på Fornby folkhögskola i Borlänge,
en kurs som fokuserar på sömnad och entreprenörskap.

Foto: Clara Linnaeus

– Det är en väldigt fri utbildning som gett
mig möjlighet att hitta min egen väg. När jag
började kunde jag inte göra så avancerade
plagg. Nu har jag lärt mig massor av bra grejer
och jag får så bra pepp av min lärare Daniel
Eriksson, vilket gjort att jag utvecklats jättemycket.

Vill sprida glädje
Välj ett ord som karaktäriserar din design och
ditt skapande!
– Då säger jag lekfullhet, att man ska bli
glad när man klär sig i mina kläder – och att
andra blir glada av att se kläderna. Det behövs
mer kärlek och glädje i samhället, speciellt nu
när många har haft det svårt under pandemin,
då kan man åtminstone bära en färgglad väska
och ett par snygga solglasögon. Jag influeras
mycket av modet under 1960- och 1970-talet
och alla härliga färger och former som användes då, säger Isabelle som ofta får komplimanger när hon bär sina egendesignade kläder.
Som ensamstående tvåbarnsförälder, där skapandet kilas in i familjelivet i den lilla lägenheten hemma på Kvarnberget i Falun, har hon
ändå en glasklar målbild:
– I framtiden öppnar jag kanske butiker i Falun och i Stockholm. Eller i Paris... Men jag tar
ett steg i taget, jag kommer i alla fall att satsa
på mig själv nu som modedesigner.
isabellepehrs.se
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R ÄT T V I K S K U LT U R H U S

Bibliotek • Konsthall • Naturmuseum • Bildarkiv

Matsgården • 23 juni–22 augusti
Tradition, inspiration och förnyelse
Design Kerstin Landström.
Utställning/försäljning av filtar, plädar
m m. Mönster med närvaro av svensk
tradition, kulturmiljö och historia.

Rättviks konsthall • 12 juni–29 augusti

Landskapelser. Måleri av Björn Wessman.

Med landskapet och naturen i fokus samlar
Björn Wessman intryck på sina resor.

Rättviks kulturhus • 5 juni–5 september
Fotografier av Ebbe Stenberg, naturfotograf

~

Trädvisa – hugget och täljt trä av AnneLie

Karlsson, Beth Moen och Anja Sundberg

Rättviks bibliotek
Biblioteket erbjuder ett stort urval av böcker,
fritt WiFi, bokningsbara datorer, dags- och
veckotidningar, streamingtjänster för e-böcker,
ljudböcker och filmer.
Kontakta oss om du inte har möjlighet att besöka
biblioteket för att låna.
0248-701 95, bibliotek@rattvik.se

Rättviks
naturmuseum
Utställning om meteoriten
och Siljansringen, om
geologi, växt- och djurliv.

"Hands-on"
NYHET i naturmuseet!

INFO: 0248-701 95 • rattvikskulturhus.se • Facebook • Instagram
Rättviks kulturhus: Öppet mån–fre 11–18 • lör 10–14
Närbiblioteken i Boda och Ore, se INFO
Matsgården: 23 jun–22 aug, guidning varje heltim. sön 13–16 • ons 15–18
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rattvikskulturhus.se

KONSTUTSTÄLLNING 12 JUNI–20 JULI

”TASTINGS”

Stiftsgården Rättvik

Upptäck Dalarna, bo hos oss!
Trivsamt boende vid Siljans strand med
lekplats, cykel- och kanotuthyrning, bastu,
frisbeegolf och närhet till många
sevärdheter.
Just nu har vi kampanjpris på boende.
Gå in på vår hemsida för mer information.
www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Utvalda verk som
smakprov från ett
flertal av våra konstnärer kring Siljan.
Se presentation
av konsten på
stationgron.se

Station Grön Konst & Kafé hittar du i det
gamla stationshuset vid långbryggan i Rättvik.
Grönt fikabröd och enklare gröna lunchrätter.
Ny konstutställning startar 24 juli
”Händelser i rum”

Öppet alla dagar 10–15

Mer om utställningar och menyer på stationgron.se

Välkommen att besöka
nya webbshopen!

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
MÅN-FRE 10–18, LÖR 10–14
Vecka 25–33: Mån-fre 10–18,
lör 10–16, sön 11–15

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Ullfiltar och plädar med
inspiration från Dalarna

KERSTIN
LANDSTRÖM
DESIGN

RÄTTVIK .SWEDEN

www.kerstinlandstromdesign.se

Kerstin Landström RÄTTVIK, 073-443 93 40
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Fikapaus.

Ser du också fram emot att ta en fika på en skön
plats i solen? Eller att njuta av en svalkande glass
i skuggan av ett träd? För många är fikastunden
den bästa stunden på dagen. Påtår, någon?

GLASS ÄR PERNILLAS PASSION
På Kulinariet i Stora Skedvi driver Pernilla
Hessman ett eget mejeri. Förutom mjölk och
ost tillverkar hon glass på hantverksmässigt vis
i liten skala.
– Till glassen använder jag grädde från
Hedemora samt mjölk och KRAV-märkta ägg
från gårdar här i Stora Skedvi. Jag smaksätter
med frukt och bär från bygden – min egen
favoritsmak är hallon. Jag har även en glass
som är smaksatt med kaffe från Gamla Snickeriets Kafferosteri i Säter och så gör jag en frisk
rabarbersorbet. Lägg en kula sorbet i ett glas
bubbel så får du en jättegod sommardrink,
tipsar Pernilla.
Glassmaskinen på Stora Skedvi Mejeri ger
endast 14 liter per sats. Men Pernillas glass är
mättande. Till skillnad mot fabrikstillverkad
glass innehåller den inte så mycket luft.
Vad är dina bästa toppingförslag?
– Då rekommenderar jag kolasås från

Lindehags och hjortronsylt från Muddus Hjortron i Avesta. Eller knäckeströssel av Skedvi
Bröd som ju gräddas här i huset. Knäckeströssel gör du lätt hemma genom att rosta brödsmulor i ugnen med smör och honung.
Facebook: Stora Skedvi Mejeri

SKALDENS BARNDOMSHEM
– EN LEVANDE KULTURGÅRD
Gör en utflykt till Nobelpristagaren
Erik Axel Karlfeldts barndomshem i
Karlbo, Avesta. Strosa i den lummiga
trädgården och handla litteratur,
inredning, slöjd och hantverk. Kika in
i det lilla museet eller gå på guidad
visning som erbjuds kostnadsfritt
varje söndag. Lunch, våfflor och fika
serveras på kafé Två Kullor där maträtter och bakverk tillagas och bakas
från grunden av lokala råvaror och
produkter. Kristin Kristenson, som
driver kaféet, presenterar två roliga
nyheter:
– Nu får Karlfeldtsgården en egen
somrig bakelse och efter sommarsäsongen kommer vi att hålla kaféet
öppet året runt!
Instagram: Två kullor
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EN KOPP KAFFE OCH EN ALLMOGESOFFA, TACK!
som vi bara kommer att sälja möbler och prylar av hög kvalitet, sånt som är hantverksmässigt tillverkat och håller över tid. Det är viktig
att ta vara på det vi redan har, så kom hit och
inspireras, se dig omkring, lyssna på musik och
slå dig ned i den här hemtrevliga miljön.
armerantik.se

Foto: Emelie Stängnings

I Svärdsjö har paret Carin Vesterlund och Fredrik
Eriksson precis öppnat en antikaffär med kafé.
– Välkommen att slå dig ned vid bord och på
stolar som du kan köpa med dig hem. Kaffet
serverar vi i gamla porslinskoppar som också är till salu. Till fikat erbjuder vi jättegoda
småkakor, kanelbullar, mazariner och dammsugare med mera från Veras Bageri & Catering
i Bengtsheden. Alla bakverk är laktosfria och
vi har även veganska, sockerfria och glutenfria
alternativ. Det mesta i lokalen är till salu, det
är ju lite av vårt tema. Och det är Fredrik som
är antiknörden och jag som tycker om kakor,
skojar Carin.
Hon gillar prylar och möbler från 1950- och
1960-talen, medan Fredrik mest vurmar för
allmoge.
Ni har valt namnet "Ar mer". Vad betyder det?
– Jag är från Dala-Järna, säger Fredrik, och
där pratar man mycket mål. "Ar mer" betyder
"lite bättre". Vi tyckte det passade bra efter-

BAKA OCH BJUD PÅ CHOKLADKAKA
Tjejerna på Bagarstugans Gårdscafé i Tällberg
delar med sig av sitt recept på en lättbakad
mjuk kaka som smakar gott till sommarfikat.
– Den här glutenfria chokladkakan är en klar
favorit på vårt kakbord. Vill du göra den extra
lyxig toppar du den med ganache, chokladkräm, och serverar vispad grädde till, tipsar Pia
Anagrius som driver caféet tillsammans med
Katarina Berggren.

MJUK KAKA
300 g smör
6 ägg
5 dl socker, gärna rårörsocker
3,5 dl mandelmjöl
2 dl kakao
Sätt ugnen på 175°. Smörj en kakform med
löstagbar kant, cirka 26 cm i diameter.
Smält smöret i en kastrull och låt det svalna
något. Rör ner de övriga ingredienserna i det
smälta smöret. Häll smeten i kakformen och
grädda i ugnen cirka 15–20 minuter. Ta ut kakan då den fortfarande är lite ”gungig”
i mitten. Låt svalna.
TOPPING
175 g mörk choklad
0,5 dl vispgrädde
1 msk smör

Facebook:
Bagarstugans Gårdscafé Klockargården

Smält chokladen försiktigt i vispgrädden i
en kastrull på låg värme. Rör tills chokladen
löst sig. Rör ned smöret och låt det smälta.
Bred chokladkrämen över kakan och servera
den med vispad grädde.
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Din guide
till lokal mat och
dryck i Dalarna


Möt människor som jobbar med mat och dryck, med hjärta för
det lokala och Dalarnas unika smaker. Här väntar ekologiska odlingar, gårdar
med småskalig köttproduktion och nytänkande hantverksbagerier. Besök caféer
och restauranger, gårdsbutiker, producenter och hantverksbryggerier.
Eller boka bord mitt i naturen och laga maten själv. Addera ett mysigt boende
och låt smakresan bli än mer innehållsrik. Det är äkta, ärligt och genuint.
tasteofdalarna.se

