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Saras Smaker

Exklusivt för Dalaliv har kocken Sara Nyström i Insjön tagit fram tre olika recept på
grillspett med kött, fisk och grönsaker. Du får även tips på några goda tillbehör: helgrillad
spetskål, färskpotatis på spett samt en basilika- och färskostcrème som passar till det mesta.

SMARRIGA
SPETT I
VÄNTAN PÅ ATT
LÄGGAS PÅ
GRILLEN.

SPETT MED LAX, CITRON,
AVOKADO & PADRONES
6 grillspett
300 g laxfilé
2 1/2 avokado
2 citroner
12 padrones (spansk peppar)
Skär laxen i 12 stora kuber,
cirka 3 x 3 cm stora. Dela
avokadon på hälften och ta
ur kärnan. Behåll skalet på
och dela sedan varje halva i
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4 delar. Skär upp citronerna
i skivor, cirka 0,5 cm tjocka.
Fördela jämnt bitarna av lax,
avokado, citron och padron
på spetten och förvara dem
i kylen tills de ska grillas.
Under tiden gör du chili- och
vitlöksoljan som penslas på
spetten innan och under
grillningen.

CHILI- & VITLÖKSOLJA
0,5 dl mild rapsolja
2 vitlöksklyftor
1/2 lime
2 krm chiliflakes
1 krm salt
Häll oljan i en liten skål. Skiva vitlöken och limen tunt.
Lägg skivorna i oljan och
tillsätt chiliflakes och salt.
Täck skålen och låt dra tills
laxspetten grillas. Oljan kan

också göras i god tid innan.
Innan du lägger spetten på
grillen penslar du dem med
oljan. Pensla dem även under
tiden de grillas. Grilltid cirka
3–4 minuter per sida på hög
värme.
SPETT MED KYCKLING,
NEKTARIN, RÖDLÖK & HET
HONUNGSGLAZE
6 grillspett
3 bröstfiléer av kyckling,
cirka 400 g
4 nektariner
2 små rödlökar
Skär varje kycklingfilé på längden i sex skivor, 1 cm tjocka.
Dela nektarinerna på hälften och kärna ur dem. Skär
varje nektarinhalva i 3 stora
klyftor. Dela varje rödlök i 6
klyftor. Trä på kycklingen på
ett grillspett, stick in spettet i
ena kanten av kycklingskivan.
Trä på en nektarinklyfta och
vik sedan runt kycklingskivan
och ”lås fast” den i spettet.
Trä på en klyfta rödlök och en
kycklingskiva och så vidare.
Det ska bli som ett slalommönster med kyckling som
slingrar sig över nektarinerna
och löken. Förvara spetten i
kylen tills de läggs på grillen.
Under tiden gör du den kallrörda honungsglazen.
HONUNGSGLAZE
0,5 dl mild rapsolja
2 msk chilisås
1 krm chiliflakes
1 pressad vitlöksklyfta
2 msk mörk sojasås
3 msk flytande honung
1 msk citron
Glazen kan göras i god tid
innan grillningen. Blanda alla
ingredienser i en skål. Låt stå
och dra tills den penslas på
rikligt på spetten innan de
läggs på grillen. Grilla på hög
värme i cirka 7–9 minuter.

Pensla på glazen även under
grillningen. Vänd spetten ofta
så att de får en jämn grillyta.
SPETT MED HALLOUMI,
CHAMPINJONER, TOMATER,
RÖDLÖK & GREMOLATAOLJA
6 grillspett
2 paket halloumi
18 färska champinjoner
6 mindre tomater
2 små rödlökar
Dela varje halloumi i 6 lika
stora delar. Tvätta champinjonerna. Dela tomaterna på
hälften. Skär varje rödlök i 6
klyftor. Fördela halloumin och
grönsakerna jämnt över spetten. Lägg spetten åt sidan och
förbered gremolataoljan.
GREMOLATAOLJA
0,75 dl mild rapsolja
50 g persilja
2 vitlöksklyftor
1/2 citron, zest och saft
2 krm salt
1 krm svartpeppar
Finhacka persiljan och pressa
ner vitlöken i oljan. Tillsätt
skalet och saften från citronen, smaka av med salt och
peppar. Pensla oljan över
spetten och grilla dem i cirka
5–6 minuter tills de börjar få
en fin grillyta.
FÄRSKPOTATIS MED
DILLSMÖR
6 grillspett
cirka 800 g små
färskpotatisar
75 g smör
25 g färsk dill
2 krm salt
Tvätta och koka potatisarna i
lättsaltat vatten (kan förberedas innan). Trä upp potatisarna på grillspetten och lägg
dem i en ugnsfolieform som
passar spetten. Smält smöret
och grovhacka dillen. Häll
dillsmöret över potatisspetten

och salta. Ställ hela formen
med spetten på grillen i cirka
10 minuter. Vänd spetten då
och då.
HELGRILLAD SPETSKÅL
MED VITLÖK, SMÖR & CHILI
1 spetskålshuvud
2 msk olivolja
50 g smör
2 vitlöksklyftor
2 krm chiliflakes
2 krm salt
Dela spetskålen på mitten.
Pensla den uppskurna ytan
med olivolja. Smält smöret i
en kastrull. Pressa ner vitlöken, tillsätt chiliflakes och
salt och ställ åt sidan. Lägg
spetskålen på grillen med den
penslade ytan nedåt. Grilla
tills kålen börjar få ordentligt
med färg, gärna på en högre
värmegrad. Vänd på kålen så
att den snittade ytan hamnar
uppåt. Lägg den gärna på en
lite lägre värmegrad. Ringla
över smöret så att det rinner
ner mellan bladen. Grilla vidare i minst 15 minuter. Du kan
tillaga kålen i ugnen också.
Lägg den då med snittytan
uppåt i en ugnsform. Ringla
över smöret. Ställ in i ugnen i
200 grader i cirka 20 minuter.
BASILIKA- & FÄRSKOSTCRÈME
1 kruka färsk basilika
1 vitlöksklyfta
1 dl majonnäs
200 g färskost
1 tsk citronsaft
1 krm salt
2 stänk cayennepeppar
Plocka av alla stjälkar och
blad från basilikaplantan och
skölj dessa. Lägg i mixerskål
tillsammans med vitlök och
majonnäs. Mixa helt slätt med
hjälp av en stavmixer. Blanda i
färskosten och smaka av med
citron, salt och cayennepeppar.
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Sommarshoppa på

Modebacka

Fantisera & bli inspirerad hos
Dala-Järna
1987–2022

En mångfald av tyger, garner,
gardinstänger & tillbehör med mera.
Vi har även en hel del färdigsytt.

fransa culture soya jensen
signatur para mi tasty Cream
soaked in luxury brandtex
blend erla mel richmen

mode-kvalité-service
Dala-Järna, tel. 0281 - 200 07

Myrbacka 86, Dala-Järna ∙ 0281-211 88
info@kdtextil.se ∙ www.kdtextil.se

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

Veckans rätt, smörgåsar,
sallad, fika, matbröd m.m.
I vår gårdsbutik finns primabröd
och sekundakartonger.
Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16
Gårdsbutik Hulån 28,
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se
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Mat och fika i härlig
miljö året runt.
Sommaröppet tis–sön 11–21

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

Sol, sommar och skönhet
Här kommer tre sommartips från Emilie Dalforsen,
butikschef på Kicks.
– Med peeling skrubbar du huden ordentligt ren.
Det ger dig en fräsch grund, finare solbränna och
gör att andra produkter absorberas lättare. Använd
peeling både i ansiktet och på kroppen.
Fukt är a och o under alla årstider, men framför
allt på sommaren.
– Med fukt förhindrar du att huden flagnar efter
första solbrännan, och så ger det ett snyggt ”glow”
som håller länge och doftar gott. Använd fukt på

ANNONS: HJULTORGET KÖPCENTRUM I INSJÖN
både ansikte och kropp – och ta hand om fötterna
lite extra nu när de ska ut i sandaler.
Viktigast är att skydda huden i sommar.
– Vi rekommenderar minst solskyddsfaktor 30 som
ger dig ett bra skydd under dagen. Det kanske låter
högt men det rekommenderas som minimum i dag.
Eftersom solskydd tappar effekt efter några timmar
kan du ta med dig solskyddet i väskan och applicera det under dagen, så att du inte bränner dig. Jag
rekommenderar en spray eftersom den är enklare
att applicera på språng.
Emilie bjuder också på ett bonustips:
– Förstärk färg och lyster med hjälp av brun utan
sol, bronzer, highlighter och bodylotion, gärna med
skimmereffekt som blir extra fint på sommarfesten.
Glöm inte dekolletaget! Avsluta gärna med en härlig sommardoft som pricken över i.
I butiken på Hjultorget träffar du utbildade hudterapeuter, makeup-artister och skönhetsexperter.
– Vi erbjuder dig en god service och har många
återkommande kunder. Det som är mysigt i vår lilla
butik är alla personliga möten som man kanske inte
upplever i större butiker.
kicks.se

Upptäck vårt museum och kafé
För två somrar sedan flyttade Clas Ohlson-museet
in i butiksbyggnaden och fick ett helt nytt utseende
och upplägg.
– Vi ville lyfta hela butiksupplevelsen och locka
fler besökare till museet, speciellt barn. Clas själv
var en lekfull och uppfinningsrik person, så vi har
satsat mycket på interaktivitet. Det finns knappar att
trycka på, lådor att öppna och i ”Blixtidéverkstaden”
kan barnen rita sina bästa idéer och uppfinningar,
berättar Sofie Dräckes som är engagement manager
och museichef.
Om företagets och Insjöns historia berättas i ord,
bild och film.
– Vi har byggt en liten biosalong där vi visar film.
Inspirationen har vi lånat från biografen Sang som
Clas byggde under 1930-talet. I museet kan man
också se originalmöbler från kontoret och firmans
gamla flakbil som man kan sitta på när man fikar.
Utställningen ger också en inblick i Clas privata
värld.
I caféet intill museet kan du stanna till för en kopp
kaffe, glass, korv eller enklare maträtt.
– Vi köper in mycket lokalproducerade råvaror
och produkter, som bröd från Brödmasen här i Insjön och dryck från Tillmans i Grangärde. I sommar

säljer vi även blommor i anslutning till caféet. Vi har
satsat mycket på återbrukat material i inredningen:
stolarna kommer från en skola och disken är byggd
av gamla dörrar. Här i Insjöbutiken har vi också ett
annat dragplåster; vår outlet som inte finns i någon
annan Clas Ohlson-butik. Där kan du verkligen fynda bland produkter, unika inköpsprover och maskiner som reparerats i vår verkstad, tipsar butikschef
Emma Forsberg.
clasohlson.se
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Skafferiet
GODSAKER VID VÄGKANTEN

Smed sbod en i Falun

Ett fenomen just nu är de obemannade bodar och skafferier
som dyker upp i byarna, fyllda med färska grönsaker, frukt,
bär, munkar, müsli, blommor… Här är några vi känner till:
Fredagsboxen och Röjeråsens Skafferi i Rättvik, Effersgården i Insjön, Lådan i Leksand samt Smedsboden och Bonden
och Bananen i Falun. Håll utkik efter vägarna i sommar!
Facebook: Bonden & Bananen
Facebook: Effersgården
Facebook: Röjeråsens Skafferi
Facebook: Smedsboden
Instagram: fredagsboxen52
Instagram: ladanileksand

MED HANDPLOCKAD TÅNG
EN SVENSK KLASSIKER
Vad vore väl en sommar utan söta jordgubbar? Dagsfärska bär från egna odlingar handlar du hos Brandts
Jordgubbar i Hedemora (även självplock), Grangärde
Musteri/Tillmans i Ludvika, Wålstedts gård i Dala-Floda
(KRAV-odlade) och Sollerö Jordgubbar i Mora.
dalamat.se/brandts · grangardemusteri.se
sollerojordgubbar.se · walstedtsgard.se

Tångkraft är en frisk ekologisk och
alkoholfri måltidsdryck tillverkad av
svensk tång, äpple och lime. Drycken
tillverkas av Tångkullan i Borlänge,
ett familjeföretag med rötter både
på Öckeröarna och i Dalarna.
I sortimentet finns även tångsalt
med havssalt, tång och
örter från Dalarna.
tangkullan.se

EKOLOGISK GLASS FRÅN SUNDBORN
I Kallbäcken i Sundborn driver Sara Bengtsson Andreassen ett litet
gårdsmejeri. Av ekologisk mjölk från sina bröders gård tillverkar
hon grillost, salladsost och glass.
– Glassen gör jag på italienskt vis, så kallad gelato som innehåller mer mjölk än grädde. Glassen är helt ekologisk och jag smaksätter den med vanilj, choklad, kaffe, citron, lakrits och med egenplockade bär från skogarna häromkring, berättar mejerskan Sara.
Produkterna säljs främst i potatisboden i Baggärdet, Sundborn,
och genom Rekoringen i Falun/Borlänge.
Facebook: Sundborns Mejeri
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KARLS MÅLERI Allas
blomster
LEKSAND

Kunskap & kvalitet

VERNISSAGE
Tor 30 jun kl. 13
ÖPPETTIDER
30 jun–14 aug
Tor–sön kl. 12–16
ottiliaadelborgmuseet.se

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

Mystik•Dramatik•Romantik

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

HEMINREDNING • PRESENTER
BARNKLÄDER • PYSSEL

www.koxin.se
Vardagar 10–18 · Lördag 10–14
076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro

ETT BYGDESPEL FÖR
ALLA ÅLDRAR
12-13-14 AUGUSTI • 19:30
LÄMÅSEN, ÄPPELBO
trollbrollopet.se
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På Herman’s Bistro & Blombar i Borlänge kan du alltid välja
på flera vegetariska och veganska rätter och fikabröd. Deras
lunchbuffé är vegansk till 75 %! Här tipsar Madeleine Johnson
om en favorittoast som är enkel att tillaga och passar perfekt
till lunch eller som förrätt.
– Välj ett gott surdegsbröd och gärna en vegansk färskost,
vi använder en från märket Violife. Toasten toppar du med
solmogna tomater, en härlig dressing och vårt eget recept på
fröblandning. Den kan du använda till allt!

Portabellotoast
med koriander- &
avokadodressing
(TILL 2 PERSONER)

PORTABELLO

2 portabellosvampar
olivolja
fajitakrydda
salt & peppar
Grilla eller ugnsbaka två hela
portabellosvampar med olja,
faijtakrydda efter smak, lite
salt och peppar i 15–20 minuter i 175 grader (varmluft).

DRESSING

#dalavego

1/2 avokado
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1/2 vitlök
1/5 chili, reglera efter smak
1 kruka koriander, spara lite
till garnering
1/2 lime
1/2 dl olivolja
salt & peppar
Mixa alla ingredienserna.
Smaka av med salt och
peppar.

FRÖBLANDNING

1 dl solrosfrön
1 dl pumpafrön
1 dl sesamfrön
2 msk olivolja
1 msk chilipulver
1/2 msk paprikapulver
salt & peppar
Sätt ugnen på 175 grader.
Blanda alla ingredienserna

#dalavego
Genom att tagga bilder på
vegetariska eller veganska
rätter med #dalavego så
tipsar du andra om gröna
matupplevelser från Dalarnas cafeér, restauranger
och krogar.

ordentligt. Sätt in i ugnen i
cirka 10 minuter. Håll koll och
rör om lite då och då!

MONTERING

2 skivor surdegsbröd
färskost
2 tomater
ugnsbakad portabello
dressing
koriander
fröblandning
limejuice
chiliflakes
Rosta två skivor surdegsbröd
och bred på färskosten. Lägg
på skivad tomat och portabello. Ringla över lite av dressingen och toppa med koriander,
lite fröblandning, limejuice
och chiliflakes.

hermansbistro.se

Upplev Dala-Flodas fina pärlor!
Somriga äventyr
• SUP-yoga, skogsbad & SUP-turer
• Forspaddlingskurser
– halvdag till två dagar
• Hyr SUP-bräda vid Flosjön

Stanna gärna några dagar och
njut av lugnet i Dala-Floda!

073-814 05 70 · inka@farawayadventures.com
farawayadventures.com

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

U N D E R B A R YO G A F E S T I VA L 2 9 / 6 – 3 / 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

l hjärtat av Dala-Floda
ÖK & RESTAURANG

Vi har lunchbuffé alla dagar i veckan kl. 11–15
Även egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark.
Fullständiga rättigheter.

Flokullornas KÖK & RESTAURANG
Stora vägen 38, Dala-Floda ∙ 0241-225 94 ∙
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Upplev Dala-Flodas fina pärlor!
Wålstedts gård i Dala-Floda

La Bohème

Ekologisk odling av grönsaker
Gårdsbutik • Fäboro
Kurser m.m.
Läs mer på walstedtsgard.se

Hagen 13, Dala-Floda | 070-224 11 63 |

Konserter, Operamiddag och Operagongbad
31 juli–7 augusti
Under en sensommarvecka i trakterna
kring sagolikt vackra Dala-Floda klingar
magiska toner från operans värld över
den virvlande Västerdalälven, kring de röda
stugorna och genom den täta granskogen.

0771-62 62 62
www.dalaflodaoperafest.se

Vi har ett stort sortiment från
lokala leverantörer, bland andra:

• Butiksgjorda baguetter & sallader
• Ombud för Systembolaget, Apoteket, Posten,
DHL, Schenker, Bring, Svenska Spel och Fiskekort
• Uthyrning av släpvagnar

20 juni–14 augusti
Mån–fre 7–21
Lör–sön 9–21
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Stora vägen 38
Dala-Floda
0241-225 94

Upplev Dala-Flodas fina pärlor!
a
Sommar fik
kafé

MÖSSVERKSTAN
made in dalarna

på Hjort olârs

Popup-butik på hembygdsgården i Dala-Floda

Intill
hembygdsgården i
Dala-Floda

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

www.hjortolarskafe.com

30/6–14/8 tor-sön 11–16

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

mossverkstan.se

https://fonts.google.com/specimen/Baloo+2?preview.text=Kajaktiv&preview.text_type=custom&preview.size=79&query=balo

Kajak • SUP • Fiske • Outdoor

Kajak • SUP • Fiske • Outdoor

Packrafting
årets äventyr!
Perfekt för Möhippa och Svensexa.
Njut av bastu & Spa-pool efteråt!

Kajak • SUP • Fiske • Outdoor

Våra• Outdoor
kurser
Vår butik Kajak • SUP • Fiske
- Kajaker
- SUP
- Kanadsenare
- Fiskekajaker
- Paddlar
- Kläder

- Packrafting
- Forspaddling
- SUP
- Långfärdskajak

Lissforsvägen 11, Dala-Floda • www.kajaktiv.se
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Nyfiken på

Premiär för
”Furudal
Forest
Festival”

I Furudal har Mireille Van Ruiven och Willem
Terstegen på Näsets Marcusgård blivit viktiga
motorer för besöksnäringen. Nyligen invigde
paret en poesistig och senare i sommar kickar
de i gång en helt ny festival.
Ni testar gärna nya grepp och idéer, nu
senast Furudal Forest Festival som arrangeras 20 augusti. Vad händer då, Willem?
– Då bjuder vi in till en drog- och alkoholfri
festival med fokus på hållbarhet, natur och livemusik. Vi vill skapa möten mellan människor
och bjuda på samtida musik som inte uppmärksammas så mycket på landsbygden. Vi
har bjudit in Anna Vild, Riai Taiko, Among
Lynx, Indigorado, Maja Otillia och musicerande
ungdomar från Siljansbygden. Mellan framträdandena kan publiken mingla med artisterna
och delta i olika aktiviteter. Gruppen Riai Taiko
ger en workshop i japanskt trumspel och vi
planerar samarbeten med ledare inom yoga
och skogsbad. Den här platsen lämpar sig så
bra för upplevelser inom kultur och natur. Vi
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kommer att fixa loungeplatser där man kan
spela spel och ligga i hängmattor. Bakom vår
gård börjar vildmarken, så härifrån tar man sig
enkelt ut i skogen.
Vad kan ni säga om festivalmaten?
– Vi kommer att ha lokala mathantverkare
och aktörer på plats, som Snitths Hantverksbageri i Furudal. På festivalområdet kommer
det att serveras maträtter och fika. Vegetariska
och veganska alternativ finns också, till exempel kommer varumärket ”Lily & Hanna” hit med
sin populära veganska glass.
Varför känns det viktigt att skapa en
sådan här festival?
– När vi nu går tillbaka till det normala efter
pandemin, vill vi minimera risken för att hamna i skyndsamhet och ytlighet igen. Vi vill i
stället skapa en motrörelse, en så kallad ”slow
festival” med intressanta programpunkter och
skönt häng i naturen.

Vad är ”Poesistigen i Furudal”?
– I samarbete med sångerskan, poeten och
scenkonstnären Anna Vild har vi skapat en stig
i ord och ton för kontemplation. Stigen utgår
från vår gård och tanken är att den ska bjuda
på ny poesi varje sommar, poesi med anknytning till trakten. Temat för sommarens poesistig är ”Oväsen”, med Annas dikter och låtar
om en förlorad historia vars mönster hela tiden
kommer tillbaka, även nu. Stigen följer Siljansleden till Ärteråsens fäbodar, enkel väg är den
åtta kilometer lång och kan vandras i ett svep
eller i etapper om så önskas. Längs vägen har
vi skapat nio vackra meditationsplatser och vid
varje plats finns ett stycke poesi att läsa och
en QR-kod som leder till en låt eller poetiskt
stycke, så man behöver ha med sig mobil och
hörlurar. Som entrébiljett köper man ett litet
häfte med texter och QR-koder av oss.
Vad erbjuder ni annars på Näsets
Marcusgård?
– Vi är ett litet turistföretag i förändring,
mer och mer fokuserar vi på småskalighet,
personligt, lokalt och tiden som lyx. Vi erbjuder övernattningar i gästrum i vår skog eller
i någon av våra lägenheter. Vem du än är, vi
tar oss tid för dig och försöker avlasta dig så
mycket som möjligt, så att du har möjlighet
att uppleva och njuta av vår plats och dess
omgivningar. Nu börjar vi få allt fler internationella gäster och större spridning över
säsongerna. Det känns kul, nu vill alla vara ute
i naturen. Vi vill att våra gäster ska känna sig
hemma, slappna av och bli inspirerade.

Lyssna och lär av gruppen Riai Taiko som spelar
på japanska trummor.

Ett par av era gästrum har blivit mycket
uppmärksammade i media. Berätta!
– Mest bokad är ”Supermånen”, en stor röd
måne som svävar mellan träden på tre meters
höjd. Från Supermånen har du chans att se
älgar som betar från marken nedanför och på
kvällen kan du se stjärnhimlen genom kupolfönstret. Du kan också boka boende i ”Oddis
Öga” som ser ut som en flygplansdel eller ett
rymdskepp. Senare i sommar färdigställer vi
”Observatorium”, en koja i form av ett tipitält
med stora fönster i väggar och tak som ger dig
panoramavy.
Det har nu gått sju år sedan ni lämnade
Nederländerna för Dalarna. Gjorde ni
rätt val?
– Absolut, vi trivs så bra här och gillar att
bo på landet. Furudal är en pärla som inte så
många upptäckt än, så det finns ju alla möjligheter för oss som bor här att dra i gång olika
saker. Ibland saknar vi det stora kulturutbudet
som finns i storstäderna, därför känns det
viktigt för oss att bredda smörgåsbordet av
musik och konst. Just nu har vi fullt upp med
sommarens festival, men i höst vore det kul att
arrangera en workshop i graffiti.
nasets-marcusgard.se

I samarbete med sångerskan, poeten och scenkonstnären Anna Vild har Willem och Mireille
skapat en poesistig.
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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.

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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Sagolandets
nyheter
ÄLVORNAS RIKE
SKOGSTOMTEHUSET
BERGATROLLEN &
NYA ÄVENT YR
FÖR HELA
FAMILJEN!
Öppet 20 jun - 14 aug
samt 20-21 & 27-28 aug

Äventyret börjar på tomteland.se

BRÄND LERA

Art

Keramik

GLASSMENY

KAFFE & HEMBAKAT

Vår atelje och verkstad ligger
i Kråkbergs by i Mora.
Öppet onsdagar och torsdagar
kl. 12–18 fr.o.m. 29/6.
MATVÅFFLOR &
DESSERTVÅFFLOR

INREDNING

Moragatan 9, Mora · 0250-102 84 · korsnasgarden.se

Vi gör produkter i Corten-stål som
med tiden får en vacker rostfärg:
eldkorgar, marschallhållare och
blomkrukor med inspiration
från vårt vackra Dalarna.

ELDKORGEN
”KURBITS”

Dössvägen 45, Mora ∙ 072-396 88 01
76

Välkomna önskar
Kjell & Anna-Karin Janson

Kråkbergsvägen 8, Mora . 070-825 16 26
kj@kjelljanson.nu . www.kjelljanson.nu

RAMVERKSTAD · KONSTNÄRSBUTIK

Ni hittar
min verkstad på

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

BRITTA I
DALARNA

KURBITSKONST
& DESIGN

I sommar hittar ni mig och mina alster på
Infopoint Anna & Anders Design i Mora
samt på Lomkällan friluftsmuseum i Särna.
Öppet juni–augusti.

Under sommaren kommer jag att sälja
min kurbitskonst och mina produkter
på Infopoint Anna & Anders Design
Galleri Garaget i Mora. Öppet juni–augusti.

Vill du besöka min ateljé i Mora, ring 070-292 11 84

Vill ni besöka min ateljé i Mora-Noret? Ring 073-724 18 10

Mysig sommarbutik i centrala Mora
Inredning · Presenter · Produkter i egen daladesign · Galleri · Glassbar · InfoPoint

Öppet 17 juni–31 augusti: måndag–fredag kl. 11–18, lördag kl. 11–15
Sommarens utställare är Britta i Dalarna, Anette Backman, Katarina ”Katzon” Sakrisson,
Kjell Janson Art, Lelles Dalahästar, Ibaxa och Eld Production. Vernissage lördag 18 juni kl. 15–17.
I vår InfoPoint hittar du broschyrer, lokala kartor och får tips
på aktiviteter och upplevelser i Mora och Dalarna!

Anna & Anders Design

Kyrkogatan 6, Mora · 073-929 51 16 · annaochanders.se ·
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I backspegeln:

Kulningen ger oss en kick
Möt två tjejer som gärna smiter ut i skogen
på jakt efter den bästa kulningsupplevelsen.
Annika Sahlén och Maja Ohlsén Hansson är
två av medlemmarna i ”Kulerskorna i Orsa”,
föreningen som verkar för att hålla den kraftfulla kulningstraditionen vid liv.
Fäboddrift har funnits i Norden sedan medeltiden. I början av sommaren fördes djuren till
fäboden för att beta i skogen, eftersom växtligheten runt gården behövdes som vinterfoder. Mellan juni och september arbetade
sedan unga och gamla kvinnor med att valla,
mjölka, tillverka smör och ost, sticka sockor
och tillverka vispar.

Maja: Att arbeta som vallkulla var eftertraktat.
På fäboden var man kanske inte lika påpassad
som hemma. När jag tänker på fäbodlivet tänker jag på kvinnokraft, fäbodarna var
kvinnornas värld. Det var hårt arbete från tidig
morgon till kväll, men förknippades ändå med
frihet. Det var nog uppskattat att under en
period bara hänga med kvinnor och höra lite
hemlisar.
Berätta om kulningen och hur den användes
på fäboden!
Annika: På fäboden fungerade kulningen,
lockropen, som vallkullornas kommunikation
med djuren och mellan varandra. Kulningstonen är väldigt stark och bär långt. Man blandade rop och melodier med melodislingor i
höga lägen, oftast utan text och med mycket
improvisation. Olika lockrop användes till olika
djur och de liknade ofta djurens läten. I vår
grupp har vi några bönder som använder kulningen när de ropar in sina kor där hemma. I
Orsa har fiolmusiken länge haft sin givna plats,
men tack vare nedtecknare som gått runt och
lyssnat in kulerskornas slingor, finns en del
bevarat.
Vad fick er att börja med kulning?
Maja: I min släkt finns en lång tradition av kulerskor, så jag blev nyfiken och bad min moster
lära mig. Första gången jag provade satt jag i
bilen, så att inte någon skulle höra mig. Men
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jag kan berätta att det hörs långväga genom
fönsterrutorna. Det går liksom inte att kula i
smyg. Jag har varit med i gruppen sedan 2013,
när den startade, och jag tror vi är den enda
kulningsgruppen i Sverige. Men det går nästan
inte att kula samtidigt, kulning är en individuell uttrycksform.
Annika: Jag har sedan barndomen varit sommargäst i Orsa och folkmusiken här har alltid
tilltalat mig, den är så genial, som en musikalisk dialekt. Eftersom jag inte spelar fiol har
jag bara varit åhörare, så när kulningen dök
upp i mitt liv var det plötsligt som att jag behärskade ett instrument. Jag sjunger i kör och
tycker att det är lite jobbigt att sjunga solo, så
när jag började med kulning tvingades jag kliva utanför min bekvämlighetszon. Det är bara
att kasta sig ut, det tycker jag är häftigt.
Behöver man ha sångröst?
Annika: Nej, alla kan kula, men det är klart att
den som sjunger regelbundet har lättare att
hitta sin kulningsröst. Kom ihåg att kulning
inte är sång, det är rop, som när du ropar på
din hund och vill att det ska höras långt bort,
då hamnar du rätt. Kulning ligger mellan rop,
skrik och sång.
Jag har aldrig hört en man kula.
Maja: Nej, det finns ingen sådan tradition i
Sverige. Männen behövdes för jobb hemma på
gården under somrarna, de var inte välkomna
på fäboden. Men jag vet att det i dag finns
manliga fäbodbrukare i Västerdalarna som
använder kulning som arbetsredskap när de
kallar hem sina djur, bland andra Perjos Lars
Halvarsson i Lima och Täpp Lars Arnesson i Malung. I andra kulturer runt om i världen finns
manliga herdar som gör liknande lockrop. När
vi har prova-på efter våra konserter kommer
det ibland fram män. De kan ha svårare att
hitta sin kulningston, men med lite träning så
går det.
Kulning beskrivs som en urkraft. Beskriv hur
det låter för den som inte vet!
Annika: Att höra någon kula över nejden och i
skogen, är kolossalt berörande. Det väcker en

Foto: Julius Aspman

Gruppen ”Kulerskorna i Orsa” består av tolv kulerskor och en näverlurs- och kohornsblåsare.
Här är delar av gruppen under förra årets Orsa Livesession som bjöd på liveuppträdanden med
fokus på artister från Dalarna. Maja Ohlsén Hansson och Annika Sahlén står längst till vänster.

genklang i oss. När man sjunger ska man, som
Birgit Nilsson, ha struphuvudet lågt. När man
kular är det precis tvärt om. Ljudet ska sitta i
näsan, då får man en vass ton som skär som en
laserstråle genom luften. Det slår nästan lock
för öronen för man tar ju i ända från tårna.
Kulningen kan nå så långt som två till tre
kilometer, vilket behövs när man ska kalla in
sina djur. Så kom ihåg att du ska stå långt ifrån
den som kular! Kulning skulle faktiskt kunna
fungera som självförsvar, för att skrämma bort
eller avleda.
När är förutsättningarna som bäst?
Annika: I skymningen, då luftfuktigheten och
stillheten kan få kulningstonen att nå långt.
Eftersom man kular i fraser och väntar in
svaret/ekot innan man tar nästa fras är det
extra magiskt att kula i en dalgång där ekot är
påtagligt.
Vad ger kulningen er?
Maja: Jag tycker att det är så njutbart och härligt att kula, mäktigt på något sätt. När jag är
ensam i skogen, allra helst när det är höst och
jag plockar kantareller, är det svårt att låta
bli, då kan jag kula hur länge som helst. En av
mina elever i skolan frågade om det var jag
som var ute i skogen i helgen och ropade. Han
tyckte det lät läskigt, sa han.

Annika: Kulningen ger mig en kick. Det är helt
fantastiskt, energigivande och frigörande. Och
jag märker bland min dotters kompisar att de
blir alldeles till sig när de förstår att jag kular.
De hänger gärna med mig ut i skogen och lyssnar och provar själva.
När kan man se och höra er i sommar?
Annika: Alla som vill uppleva livet på fäboden
i ord och ton är välkomna till våra vallkonserter i Orsa: 9 och 30 juli i Östra Grunuberg
och 4 augusti i Skräddar-Djurberga. Den 13 juli
arrangerar vi ”Kulerskornas dag” på Orsa hembygdsgård. Efter våra framträdanden finns det
möjlighet att prova på kulning, då hjälper vi
dig gärna att hitta din alldeles egna kulningsröst.
hembygd.se/orsa-skattunge
MER OM KULNING
- Lyssna på Kulerskorna i Orsas framträdande
på Orsa Livesession på Youtube
- Sök på ”kulning” på dalarnasmuseum.se
- Boken ”Fäbodlandskap och vallmusik”, finns
på Dalarnas Museum
- Kurser i kulning arrangeras bl.a av Sandra
Gidlöf, sandragidlof.com, och Kål Berit Sens,
Facebook: It makes Sens
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Dags för omstart?
Gå en kurs på Mora Folkhögskola!

www.morafolkhogskola.se
Instagram & Facebook: @morafolkhogskola

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

Nyhet!
Trailvasan 10
Den 19 augusti är det premiär för Trailvasan 10, loppet för dig som vill
prova på att springa i fäders spår. Banan är 10 km och går i vacker tallskog
på stigar, tekniskt underlag och i rolig kuperad terräng. Vi garanterar
en härlig löparfest då både start och målgång sker på samma plats i Mora.
Alla från 11 år är välkomna. Medalj och diplom delas ut efter målgång.
Ta första steget och anmäl dig på vasaloppet.se.
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ZORN M U S E E T
26 maj – 4 september 2022

Fira sommaren
med blommor!

alla dagar 9–17

Zorn för hela slanten

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

Z O RNG Å R DE N
guidade visningar dagligen

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

ZORNMUSEET
MORA

0250 - 59 23 10 | www.zorn.se

KÖPMANNAGATAN 1, MORA
TEL 0250-17717
Webshop GRAYSMORA.SE
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INSPIRATÖREN
Emelie Langer Strömberg bor med sin familj
på gården Bergtomta i Kniva utanför Falun.
Genom sitt företag Studio Langer hjälper hon
företag med fotografering, marknadsföring,
sociala medier och styling med mera. Hon
är också delägare i företaget Restless Mama
som säljer bekväma mammakläder. På fritiden
renoverar hon på sitt vackra sekelskifteshus
och odlar sommarblommor. Här får du kika in i
hennes värld!
studiolanger.se
Instagram: emelielanger · bergtomta1867

"Jag och min fästman Fredrik köpte vår gård
Bergtomta i Kniva, utanför Falun för snart fyra
år sedan. Huset är från 1867 men gården har
anor från 1700-talet. I huset finns mycket av
originalinredningen kvar. Vi renoverar mycket,
just nu är det fasaden som vi gör "äldre" igen.
Vi sätter om panelen och målar allt, gör egen
snickarglädje och så vidare."
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"Om du vill skapa en vacker dukning kan du
använda naturliga material som linnetyger, sånt
du hittat på loppisar eller kanske ärvt. Var inte
rädd för att göra lite omaka dukningar. Allt
behöver inte se likadant ut men håll dig gärna till samma färgskala. Mycket kan du fynda
second hand. Vackra vaser att fylla med sommarblomster finns det hur många som helst på
loppisar. Grönskande kvistar är också otroligt
vackert och enkelt. Kanske av syren eller varför
inte rabarberblast som blivit över? Bilden visar
en dukning jag gjort inför en reklamfotografering. I mitt jobb letar jag upp miljöer som jag
stylar och fotograferar. Vissa dagar står jag i
köket och förbereder mat eller desserter till
rekvisita, andra springer jag på loppisar och
letar prylar."

"Förra sommaren kom jag på vad jag skulle göra
med alla blommor. Jag öppnade en loppis-/
blomsterlåda vid vägen intill vårt hus. Där får
personer köpa det de önskar och det är mycket
populärt! Helt enkelt självbetjäning, man plockar det man vill ha och betalar på plats. I sommar tror jag att det blir ett liknande upplägg."

"Jag har en förkärlek för äldre ting, bruksföremål. Det blir mycket auktioner och loppisar
för att hitta vår stil hemma. Vi renoverar med
kärlek och detaljer. Linoljesåpa är en favorit!"

"På gården hade jag en dröm om att ha en snittblomsodling. Tänk att kunna ha färska blommor
på många ställen i huset! Så vi byggde röda
stora blomsterlådor av spillvirke vi hade i ladan.
Och wow, så mycket blomster det blev!"

"Jag fotograferar några bröllop varje år. Då blir
det gärna ljuva bilder med kort skärpedjup och
detaljer, men även spontana motiv. Extra fint
är att plocka med något oväntat som förstärker bröllopsparets intressen, som en cykel eller
ett par skidor. Det ger bilderna det där lilla
extra! Jag erbjuder också familjefotograferingar inspirerade av Madicken, Barnen i Bullerbyn
och Karin Larsson. För att förstärka bildernas
känsla använder jag rekvisita som vattenkannor, zinkbadkar, blomsterkorgar, hårkransar
och bruksföremål. I dag går det att hitta en hel
del plagg i klassisk stil i klädbutikerna, annars
letar jag i secondhand-butiker."

"I år är tanken att min odling ska bli ännu
större, med flera nya sorter och även utfyllnadsblommor till buketterna. Jag gör detta
som en rolig grej, jag är nybörjare sedan tre år
tillbaka. Välkommen i sommar att köpa dahlior
i massor!"
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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.

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

Street-One
Cecil · MAC
Soyaconcept
Brandtex
Signature
Lau Rie
2-Biz · Isay
Fransa
m.fl.

Kvällsaktiviteter
5 kvällar i
veckan!

Semester, god mat
och rekordmånga
aktiviteter!
På härliga Moraparken är det fullt
hus för hela familjen. Vad sägs om
god mat i bistron varje dag kl. 12-23
och härliga kvällsaktiviteter som
Quiz-Show och After Beach?
Bistron ligger i mitten av campingområdet vid äventyrsgolf och butik.
Läs mer på firstcamp.se/moraparken
Kontakt: +46 250 276 00, moraparken@firstcamp.se

Sommar på
Haglunds i Mora
Fridhemsplan 2, Mora
Mån–fre 10–18, lör 10–15
www.haglundsmode.se
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fasadsmycken

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Fri frakt t.o.m. 220918, ange DALA22 på tradspira.se

Öppet hela året se FB och TRADSPIRA.SE
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Nya

GRILLA?
VI HAR LOKALT
KÖTT MED HÖG
KVALITÉ

Välkommen till våra
mysiga konditorier!

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.

◆

Nygräddat fika- & matbröd
◆

Ord. öppettider:
Onsdag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 11–15
Se vår Facebook eller Instagram
för ev. ändringar av öppettider
t.ex. vid högsäsong juli, aug och dec.

◆

Lättare lunchrätter

Tårtor & smörgåstårtor

Hos oss kan du
hyra elcykel!

070-881 11 96
info@saluhallenorsa.se
Kaplansgatan 13,Orsa

Kaplansgatan 13, Orsa . 073-087 56 03
Kyrkogatan 8, Mora . 0250-100 82

Upplev livet på fäboden i ord och toner.

Kulerskorna i Orsa
hälsar välkommen till:
Östra Grunuberg, en levande fäbod i Orsa

– Lördagen den 9 juli kl. 15.00
– Lördagen den 30 juli kl. 15.00
Inträde 100:–, barn gratis. Kaffeservering i pausen.

Kulerskornas dag på Orsa Hembygdsgård
– Onsdagen den 13 juli kl. 11.00–15.00

Fäboden Skräddar-Djurberga i Orsa
– Torsdagen den 4 augusti kl. 12.00–15.30

I samarbete med

Efter programmen finns
möjlighet att prova på att kula.
Läs mer på www.hembygd.se/orsa-skattunge/Kulerskorna-i-Orsa.
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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!

Unik utställning med vackra smycken som hårkullorna i Våmhus skapat. Besök ett tjugotal byggnader
från förr och lär dig mer om de tider som flytt. Hårkulla och korgmakare i arbete visar de traditionella
hantverken som gjort byn världskänd. I vårt café
serveras fika med kaffe, hembakat bröd och glass.
Sommarens program med eventdagar
finns på hemsidan, Instagram och Facebook.
Öppettider 27 juni–5 augusti: Mån–fre 12–18.
Lör–sön stängt (gäller ej eventdagar)

Våmhus Gammelgård

Hotell Älvdalen · Dalgatan 77, Älvdalen · 0251-105 00
www.hotellalvdalen.se

Lintjärnsvägen 25, Våmhus · 076-786 27 04
hembygd.se/vamhus
vamhusgammelgard@gmail.com

Welkumner ad Övdalim!

Fika i vacker miljö på
Rots Skans hembygdsgård

(Välkomna till Älvdalen!)

Tuttul, Rättviksglass, hembakat
fika, våfflor och butik

Guidade visningar och arrangemang
Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster
i över hundra år. Här finns tio mysiga rum
av olika karaktär samt tre hus på gården.
På Tre Björnar kan du beställa frukost med
bl a hembakt bröd, lokala charkuterier,
hemkokt sylt och marmelad.
De flesta av våra produkter är ekologiska.

Sommarens utställning 15/6–30/8
”Timmerhuskulturen i Övre Dalarna”

Välkommen!
Öppet 15/6–4/9
För aktuella tider, se
vår Facebook & Instagram
Ribbvägen 4, Älvdalen ∙ 0251-432 90

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82
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FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

Glesbygdsbarnets
förnöjsamhet

Jag är ett glesbygdsbarn. Med det menar jag
inte ett barn i en by, jag menar ett barn i ett
hus i en skog vid en sjö. Bilden av den finnige
tönten med frisyr klippt efter en karott. Han
som sitter på en mjölkpall och räknar bilar och
sorterar dem i färg. Som senare i livet inte kan
interagera med andra människor och blir en
ogift kuf. Ett sådant där barn som man tror
blir lite eljest för att det vuxit upp i ensamhet,
utlämnad till sin egen fantasi. Jag skriver ordet
utlämnad för det var det vuxna människor i min
omgivning trodde att vi glesbygdsbarn blev.
”Hur ska det gå?” Med efterföljande huvudskakningar och himlande ögon. Lite som den förnumstiga Prussiluskan i Pippi Långstrump som
inte för sin vildaste fantasi kunde tro att Pippi
skulle klara sig själv en endaste sekund.
Tänk vad de hade fel dessa Prussiluskor. För
det här glesbygdsbarnet pysslade, målade,
virkade, ritade, sydde och umgicks med gamla
tanter som lärde mig allt om att baka en smaskig sockerkaka. Och som lärde mig att stekt sill
med löksås faktiskt är gott. Jag broderade tantgardiner och löste Melodikrysset – sjungandes
på en Ulla Billquist-schlager från 1940-talet:
”Säg, hur har du det med kärleken i dag? Brinner ännu lågan?” Tanterna hade humor och
drog sig inte från att svära och dra fräckisar så
att glesbygdsbarnet rodnade och i smyg tänkte
att precis så där ska jag bli när jag blir stor. Som
vuxen går glesbygdsbarnet på sina egna stigar
i livets snåriga terräng; stark, självständig och
oförstörd.

Tänk om själva platsen
och livet där du lever är det
'lyckade', där du inte längre
behöver tävla i att ha det
bästa jobbet eller finaste
bostaden.
Lever du på den plats du vill vara på? Eller bor
du i en liten kub bland andra kuber, travade på
varandra i lodräta rader? Allt för det perfekta
jobbets, utbildningens eller normens skull. Tänk

om själva platsen och livet där du lever är det
"lyckade", där du inte längre behöver tävla i att
ha det bästa jobbet eller finaste bostaden. Där
gräset inte är grönare på andra sidan staketet
och där inga andra horisonter finns än din egen.
Jag tänker på det gamla hederliga ordet förnöjsamhet – glädjen med det enkla och enahanda.
Det finns hus, stugor och torp som dess invånare tvingats lämna. Med en klump i magen
har de sett sin älskade trygga plats bli mindre
och mindre från sätet i hästdroskan, taxin eller
flyttbussen. För att sedan, kanske under ett helt
liv, drömma om att återvända till just det ursprunget och platsen. Komma hem helt enkelt.
Åk ut i vår fagra landsbygd i sommar och
besök en plats som betyder något för dig. Leta
efter ödehus och fantisera om tider som flytt,
hälsa på en tant från barndomen, sjung på en
gammal schlager, berätta en fräckis och skratta
gott. Dröm, lev och våga vara lite eljest!

Daniel Eriksson
Illustratör
illustrator-danieleriksson.com
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Räcker
händerna
inte till?

Fritidshusägare:
Vi hjälper dig
med värme på/av,
tillsyn, städning
m.m.

Vi erbjuder tjänster till
privatpersoner & företag
Städning, fönsterputsning, flytthjälp,
flyttstädning, trädgårdsarbete,
häckklippning, trädbeskärning,
slyröjning och trädfällning.

”Vi gör
företagarens
vardag
enklare!”
En närmare
redovisningsbyrå

RUTAVDR AG

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

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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falun.se/handlarätt

HANDLA
RÄTT!
MERA lokalt & hållbart

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

Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

GJUTHUSET

Café & butik

Sök typ av företag
Hitta utbud och erbjudanden
Hitta butiker

Se vår interaktiva karta på

falun.se/handlarätt

Varmt välkomna till oss på gofika!
Vi bakar allt på plats varje dag, både
fikabröd och bröd till våra härliga
smörgåsar. Vi har även många
matiga rätter. Vi ses vid Falu Gruva!
079-337 54 09
Facebook: Gjuthuset café & butik vid Gruvan i Falun
Instagram: @gjuthusetcafeochbutik
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Ö P P E T H E L A S OM M A R E N

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

Glass & Kaffe

FÖR ÖPPETTIDER, SE BLOMBOA.SE & INSTAGRAM
SKOVÄGEN 8, BJURSÅS 023-38 11 680
ODLA@GROBLAD.SE

KÖP EN BIT
AV DALARNA
Unikt sortiment med hantverk & design från Dalarna.
Vi erbjuder tusentals produkter från över 60 leverantörer.
Välkommen att besöka våra butiker i Falun och Mora eller
handla i vår webbutik. Vi levererar över hela världen!

dal ar nadesi gn. se

Två
butiker
fyllda med
Dalarna!

Fal u g atan 1, Fa l un
Ky r ko g atan 16, M o ra
0771-30 03 22
info @dal ar n ade s i g n . s e
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Kropp
& själ
INVESTERA I RELATIONEN
Det spelar ingen roll hur mycket blommorna
blommar, om inte relationen gör det.
– Semester kan göra relationer tydliga. Till exempel
att det inte finns så mycket relation att tala om eller att
semestern blottar sår i relationen, säger KBT-terapeuten
Anna-Karin Nilsson som erbjuder parterapi på
sin mottagning i Falun eller samtal digitalt.
rawrelations.se

HUDVÅRD FRÅN DALARNA
Tillsammans med Svenska Krämfabriken i Borlänge har Pernilla
Wahlgren utvecklat L’Acuila,
ett helt nytt hudvårdsvarumärke
med utvalda produkter och
ingredienser. Leverans direkt från
fabriken i Dalarna hem till dig.
lacuila.se

"Jag fann mig
själv i en bort_
glömd trädgård
och jag började
så, jag började
vattna, jag till
och med dansade
och hela tiden
tänkte träd_
gården att det
var jag som var
blomman."
Frida Warnqvist,
ordkonstnär
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BADA OCH BASTA I GRUVAN
En unik upplevelse väntar dig och dina vänner i Äventyrsgruvan i Tuna-Hästberg, Borlänge. Vid en underjordisk sjö,
cirka 300 meter in i berget, kan du boka tid i en nybyggd
bastu med plats för 16 personer. Året runt håller sjövattnet
en temperatur på fyra grader, till glädje för alla kallbadare.
aventyrsgruvan.se

FALUKILLE BAKOM FRAM_
GÅNGSRIKT VARUMÄRKE
Med orden ”I can I will” på en postit-lapp motiverades Gustaf Ollas
från Falun att följa sina drömmar.
Från att ha drivit en av Sveriges
största träningsbloggar säljer han
i dag snygga och funktionella
sportkläder för dam och herr med
namnet ICANIWILL. Här en sport-bh
och ett par tights ur sommarkollektionen. Sömlösa och till största delen
tillverkade av återvunnet material.
icaniwill.se

carl larsson-gården

Dalarnas museum - mitt i världsarvet

Korg 139:- | Rossjal (finns i flera färger) 750:Kurbits målarbok 129:- | Skärbräda 199:Grytunderlägg 189:-/149:- | Träskor 620:Remmare, glas 329:- | Ljus 55:- | Ljusfat 99:-

konsthallen
kvarnen
sundborn

CARLLARSSON.SE

Varmt välkommen till
museibutiken!

KARIN LARSSON
– LÅT HANDEN SYNAS

Konsthallen Kvarnen Sundborn
21 maj – 21 augusti 2022

dalarnasmuseum.se
fri entré • öppet tis-sön 11-17

Fynda våra populära
plastmattor och våra
andra produkter med
upp till 70 % rabatt.

SOMMARBUTIK

ÖPPETTIDER 30 JUNI – 30 JULI

TORS–FRE 11.00–18.00
LÖR 11.00–15.00

KONSTHALLEN
pappelina.com

7 maj 2022
- 29 januari 2023

Falun / dalarnasmuseum.se
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opp
12 spännande konstst
!
från Avesta till Mora
AVESTA ART
CKEN
MEKEN, SMEDJEBA
EBACKEN
ARKIVHUSET, SMEDJ
GESBERG
ÄN
GR
T,
USE
NH
SKI
MA
, BORLÄNGE
AN
GR
RTA
SVA
GALLERI
UN
MAGASINET, FAL
FALUN
DALARNAS MUSEUM,
EN, SUNDBORN
RN
KVA
N
LLE
KONSTHA
LLERI
GA
EL
HJORTNÄS HAND
LL
HA
NST
KO
IKS
TTV
RÄ
ZORNMUSEET, MORA
LARNA
SJÄTTE SINNET, DA

ERIK JOHANSSON
Head in the Clouds

aarttrail
facebook.com/dalarn
rttrail
naa
alar
m/d
.co
am
instagr

M AGA SI N ET FA LU N, 2 / 7–21/ 8 2 0 2 2
Ö P P E T D A G L I G E N K L 1 1 – 1 7, C A F É & S H O P

HELT NYA

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% electric

upp till 470 km räckvidd, 300 registrerade patent
och openR med 24-tums skärm med inbyggt Google*
maximal uppnådd räckvidd under WLTP körcykeln (blandad körning) 300–470 km, elförbrukning 15,8–16,1 kWh/100
km (beroende på version). CO2-utsläpp 0 gram/km vid körning exkl. slitagedelar. räckvidden påverkas bl a av
väder, körstil, hastighet m.m. *Google, Google Maps och Google Play är registrerade varumärken av Google LLC.
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Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr landskapsblomma
Dalarnas

och Sveriges nationalblomma
silver från 499 kr
guld från 3 590 kr

Daniel Wellington
klockor från 995kr

Zornsmycken i
guld och silver

Ringar, hängen, örhängen och
armband i silver eller guld.
Finns i flera olika färger på stenarna.

Nyhet från
Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Pris i silver
980:silver
980kr
guld från 9500:guld från 9500kr

RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

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

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

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN
MED STOR PERSONLIGHET
Öppettider på knivatradgard.se •

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

Kvarnängen
i Sundborn
Många drömmer om ett liv på landet.
Nu gör vi det möjligt med Kvarnängen,
24 nybyggda hyresrätter, byggda helt i trä och
inspirerade av kulturen i Sundborn. Här finns
tvåor, treor och fyror med balkong eller uteplats
fördelade på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. En satsning på en levande landsbygd.
Gör din intresseanmälan på kopparstaden.se.
Beräknad inflytt våren 2023.

Scanna QR koden för att läsa mer om Kvarnängen.
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BOKBLADET

Nya titlar i bokhyllan, alla med
dalakoppling till författare eller
innehåll. Fråga efter böckerna
i din lokala bokhandel!
NU DÖR VI
av Stina Flodén, Bokfabriken
Lugnet i villaidyllen
förbyts snabbt i panik
när Camillas man Mikael
skjuts till döds i hemmet
samtidigt som Camilla
och barnen gömmer sig i
badrummet. Mikaels död
är obegriplig och familjen
hamnar i chock. När polisen kör fast försöker Camilla själv ta reda
på vad som har hänt, men när en stor sten
kastas genom fönstret blir hon rädd att
någon även är ute efter henne och barnen.
Trots det måste hon ta reda på sanningen
och när fruktansvärda hemligheter avslöjas
inser Camilla att hon inte har en aning om
vem hennes man egentligen var. Författaren
är uppvuxen i Leksand och med denna spänningsroman debuterar hon som författare.
NATTFLYGARE
av Ulrika Kärnborg, Natur & Kultur
Första delen i en serie för
mellanåldern om flickor i
historiska brytningstider.
Kristin, som bor med sin
mamma Änggärd i Älvdalen, har ärvt sin mors
talang att bota sjuka och
om natten kan hon flyga.
Till deras gård kommer
fosterbarnet Anna och med henne sätter
ryktesspridningen fart. I Sverige avrättades
cirka 400 personer för trolldom och verklighetens häxprocesser började i Älvdalen
1667. Ofta var det barn och familjemedlemmar som angav varandra. Vad gjorde det
med byarna och framför allt – vad gjorde
det med barnen?
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BALKONG MED HAVSUTSIKT
av Hanna Blixt, Historiska Media
I Leksandssvitens tredje del
åker Nora och Viktor på
bröllopsresa tillsammans
med sina vänner, paret
Vega och Kim. Kort efter
ombordstigningen får vännerna en fnurra på tråden
vilket påverkar stämningen
även mellan de nygifta. Mer
än hundra år tidigare stiger Anders ombord
på ett annat fartyg, med mål att ge familjen en bättre framtid på en gård i Amerika.
Vad han inte vet är att skeppet, Titanic, är
på väg mot sin undergång.
CARL LARSSON, WILHELMINA OCH BARNEN
– KONSTNÄRENS OKÄNDA FAMILJ
Ami Bergöö, Brunkman & Bergöö
Några år innan konstnären Carl Larsson träffade
sin hustru Karin, levde
han tillsammans med den
tretton år äldre Wilhelmina Holmgren. Hennes
påverkan på Carl – både
som konstnär och människa – kom att bli
avgörande. Lika välkända som Carls och
Karins barn är för oss i dag, lika okända är
Carls två barn med Wilhelmina. Dessa barns
tragiska historia har varit höljd i dunkel
och man har inte ens känt till deras namn,
förrän nu. Genom Wilhelmina kan vi även
få insyn i hur det var att leva som kvinna i
Stockholm under 1800-talets senare hälft.
STUGLAND – EN BERÄTTELSE OM SVERIGE
av Göran Greider, Volante förlag
Den röda stugan är folkets
stuga. Men för den som skrapar på ytan döljer sig en mer
komplex historia under falufärgen. Var kommer stugan
ifrån? Vem känner sig hemma i den? I Stugland spårar
Göran Greider drömmen om
stugan till det tidiga 1900-talets nationalromantik och spirande välfärdsstat. Boken
är samtidigt en landsbygdsmemoar och en
vindlande essä som rör sig mellan August
Strindberg och Elsie Johansson, slagghögar i
Falun och Thoreaus tjärn i Walden.

”Att vara ute är det
härligaste som finns!”

I den nya boken ”Ut! En guide till att njuta av
livet utomhus” (Mondial förlag) delar hälsoprofilerna och tidigare landslagsskidåkarna
Anna och Emil Jönsson Haag med sig av sina
bästa tips till familjer som vill komma ut
på små och stora äventyr i naturen. Boken
innehåller även recept, dagboksanteckningar
och många fina bilder att inspireras av.
Anna, det här är din och Emils andra bok.
Hur kom den till?
– Med vår första bok, ”Lev, njut, träna”, ville
vi sänka trösklarna för vanligt folk att komma
igång och träna. Nu när vi fått två barn kände
vi att vi ville skriva om det enkla livet utomhus, som vi tycker att många missar i dag.
Lägg mobiltelefonen åt sidan och umgås, det
knyter starka band och skapar gemensamma
minnen. Mycket av det vi upplevt med våra
barn har vi upplevt i träningskläder. Vi vill att
boken ska fungera som en påminnelse om att
det inte är så krångligt att ta sig ut. Jag hoppas att den når alla läsare som behöver den.
Och man behöver inte åka långt för att få
fina utomhusupplevelser.
– Precis, man behöver inte ge sig ut på stora
äventyr med värsta utrustningen. Börja i det
lilla så kanske det resulterar i något större
om några år. Stick in i matbutiken och handla
med dig lite mellanmål när du hämtat barnen
på förskolan. På vägen hem kan ni stanna till
vid en sjö eller skogsglänta och leka, fika och
upptäcka naturen där ni är.
Vad är bra att packa med sig på sommarutflykten?
– Extra kläder och skor är alltid bra. Säg att
ni besöker en ny badplats och barnen börjar
bli lite rastlösa efter alla bad. Då kanske ni

ser er omkring och upptäcker stigar att följa.
Då är det bra att ha med sig kläder som är
vänliga att röra sig i, sköna gympadojor och
strumpor. Likaså om någon i familjen får för
sig att springa hem från badstranden. Genom
att tänka smart kring packningen skapar du
förutsättningar för ett aktivt liv.
Övernattar ni utomhus också?
– Nja, i grund och botten är vi ganska bekväma av oss. Vi tar oftast med oss husvagnen. Nu
har vi köpt ett tält att sätta på bilens tak, det
ser jag fram emot att använda i sommar, gärna
vid en fjällsjö. Det är bra att ha bilen som basläger och sedan ge sig ut på upptäcktsfärder.
Tältet har vi alltid med oss, även om vi sällan
använder det. Men det gäller att vara förberedd om andan faller på.
Matsäcken ser man ju alltid fram emot.
Hur tänker du kring den?
– Heja genvägar, säger jag. På utflykter
med barnen i vintras upptäckte jag hur enkelt
och uppskattat det var med varm kokkorv. Ta
med dig varmt vatten i en termos och stoppa
sedan ned korvarna i termosen när det är dags
att äta. Det är ett enkelt tips som funkar alla
årstider, ingen eld behövs och varmkorv är ju
lite roligare än mackor. Något som jag själv
fick mycket som barn var pizzabullar. Om man
ändå gör pizza på fredagskvällen kan man
fixa lite extra deg som man rullar ihop med
fyllning till bullar. Perfekt matsäck till helgens
utflykt. Det gäller att ha lite framförhållning,
då blir allt mycket enklare. Nötter och torkad
frukt är en jättebra nödraket när orken tryter.
Är vi ute på längre turer brukar vi laga mat på
stormkök, till exempel gnocchi som vi steker
upp i olivolja och serverar med fetaost. Det
finns så mycket enkelt att tillaga som smakar
supergott.
Har du tips på sommarutflykter i Dalarna?
– När vi hälsar på hos mina föräldrar i Orsa
brukar jag cykla i Grönklitt, där finns cykelleder för alla. Jag brukar också passa på att
springa eller cykla längs Siljansleden som
passerar så fina fäbodar och tjärnar. Och så
tycker jag om att cykla och åka rullskidor runt
Orsasjön och stanna till för glasspauser. En
pärla som jag nyss upptäckt är Finntjärn vid
Oreälven som är en jättefin badplats, där är vi
ofta på sommaren.
99

Va r u h u se t me d d e t l i l l a e x t ra f ö r r i k t i g a h e m

Byggnadsv å rd

Kökshandel

Gysi nge-c entrum
f ör bygg nadsvård

Så g myra
Ca fe &
Sk a ffer i

Varmt v äl ko mmen!
LU NCH
PIZZA
CAFÉ
A LLTID NYBAK AT
KAKOR & BU LLAR
SM ÖRGÅSAR
DELIK ATESSER
KONFEK TYR
U TESERV ERING

Öppet alla dagar 25/6–7/8
Mån–ons 10–18 • Tor 10–20
Fre–lör 10–16 • Sön 12–16

Ti d s t r an d s v ä g e n 3 , S å gmy ra • 0 8 -6 6 2 0 0 4 8 • s a gmyr a byggn a ds va r d.s e

•

Facebook:
Sågmyra Country &
Harvest Festival

Boka in
höstens e
trevligast
event
redan nu!

Sågmyra
Country &
Harvest
Festival
17 september
Skördefest, musik &
pickisutställning

GAMMELDAGS
KÖTT- & CHARKBOD
- Kött till både vardag & fest
- Småskalig egentillverkning
av charkprodukter
- Manuell försäljning över disk

Varmt välkommen!

Fredagar 15–19 · Lördagar 10–14
070-252 18 52 · ickholmen.se · ickholmen
Vi finns på Ickholmens gård i Rättvik, längs
riksväg 70, mitt emot avfarten till Stumsnäs.
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NAMN Helena Blomqvist
BOR Stockholm och Söderbärke
YRKE Bildkonstnär
HEMSIDA helenablomqvist.com

Genom fabler, starka profiler och fantasifulla
bilder berättar Helena Blomqvist historier och
visar sitt engagemang i samtiden.
Hur kom fotograferandet in i ditt liv?
– Redan när jag var fjorton–femton år och
bodde i Smedjebacken blev jag intresserad av
foto och konst. Jag läste senare vid Högskolan
för fotografi och film i Göteborg och direkt
efter utbildningen väckte mina bilder stort
intresse, vilket gav mig chansen att ställa ut
både i Sverige och utomlands. Att sälja sin
egen konst är i princip omöjligt, så genom en
duktig gallerist kunde jag snabbt etablera mig
som bildkonstnär.
Berätta om ditt särpräglade bildspråk!
– Jag använder mig ofta av fabeln som berättelse, för jag tycker att det förstärker det
mänskliga. Fabelns bildspråk må vara naivt,
men oftast vilar ett allvar under ytan. Jag kan
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också använda mig av humor för att få fram
mitt budskap. Själva skapandeprocessen är
rätt så avancerad och oftast jobbar jag med
serier som kan ta några år att färdigställa. Jag
bygger egna scenografier och skulpturer för
hand till fotografierna. Mina vänner och andra
passande personer och djur får agera modeller
åt mig. När jag jobbar kommer jag in i ett eget
universum som är ganska mysigt att vara i.
Hur kan man skapa mer magi i sina
fotografier?
– Genom att tänka på ljuset! Jag tycker att
skymningsljuset, "the golden hour", är den
finaste stunden på dygnet, speciellt i Dalarna
om sommaren. Jag ser fram emot att åka till
Östra Silvbergs gruva i Säter och fotografera
klipporna där som fascinerar mig.
Dina bilder visas i sommar på en stor fotofestival i Baden i Österrike, Moderna Museet i
Stockholm har köpt in några av dina verk och
du har gjort offentliga konstutsmyckningar
i flera svenska städer. Var i Dalarna kan vi se
dina bilder?
– Bland annat i det nybyggda badhuset på
Lugnet i Falun som invigs i höst. Inspirationen
till de bilderna hämtade jag från koppargruvan
som var Sveriges skattkista under 1600- och
1700-talet. Förutom kopparberget föreställer
bilderna bland annat bocken Kåre, kopparfärgade moln och gamla kopparmynt – allt tryckt
på plattor av granitkeramik. Badhuset ligger
endast ett stenkast från gymnasiet där jag
själv gick som estetelev, så det är kul. Min man
Jonas Brandin är också konstnär och i vårt hus
i Söderbärke, har vi alltid fullt upp i vår ateljé.
Kom gärna och besök oss under Konst runt
Barken 6–9 juli!

I ALBUMET
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R ÄT T V I K S K U LT U R H U S
Bibliotek • Konsthall • Naturmuseum • Bildarkiv

Rättviks konsthall
4 juni–21 aug

4 juni öppning av utst.
Metamorphosis. Måleri av
Aleksandra Jarosz Laszlo.
Metamorphosis

Rättviks kulturhus
9 juni–4 sept

Eldsjälar i utmarken föredrag 9 juni kl. 17 samt
utst. t o m 4 sept.
Victoria Törnqvist

Kulturkul 12 aug

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–14
Vecka 24–32: Mån–fre 10–18,
lör 10–16, sön 11–15

Den magiska piratskatten
- ett teateräventyr.
Workshops, konserter och
mycket mer. Välkommen till
en heldag på kulturhuset.
Teater Carpa

Matsgården 29 jun–7 aug

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Kerstin Landström
19 juli kl 18

Varmt välkommen till
Levins Handelsträdgård!

Guidning varje hel timme,
on 15–18 och sö 13–16.
Utst. med Matts & Gustav
Fällman, prova på att
smida 10 juli kl. 13.

Föredrag i Paviljongen vid
Hvilan. Inträde 150 kr inkl
dryck & tilltugg.
Föranmälan:
info@kerstinlandstromdesign.se

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

Strosa runt och titta på våra odlingar.
Växthusen prunkar av växter.
Yttre gården är fylld av rosor,
perenner, buskar och träd.

Se mera om

kommande utställningar och program

rattvikskulturhus.se
Rättviks bibliotek

0248-140 19
Facebook: Levins Handelsträdgård
levinshandelstradgard.se
Vardagar 10–18 • Helger 10–15
Stenbacken, Pellasgattu 6 • Övre Gärdsjö, Rättvik
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Bokningsbara datorer • Fritt WiFi • Dags- och
veckotidningar • DVD-filmer till uthyrning
Rättviks kulturhus
Tfn 0248-701 95
rattvikskulturhus.se
Facebook • Instagram

En unik affär i en gammal lanthandel. Här hittar
du kläder, inredning, presenter, blommor & café.

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

willers.se

Varmt välkomna!
nyttochgammaltivikarbyn
Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75

25-årsjubileum
erbjudanden hela sommaren
varje dag 11 - 17
Sånt som
får dig och
din bäbis
att må
gott

Vikarbyns Crêperie
crêpes galetter cider vin öl
öppet 12 - 15
måndag - lördag
29 juni till 13 augusti

Varmt välkommen
önskar Mikaela & Jonas
med personal

Ekologiskt till liten och stor
Sommaröppet i lagerbutiken i Vikarbyn, se hemsidan
för öppettider. Alltid öppet i webbutiken! Välkommen in!

www.varelse.se - Stora vägen 30, Vikarbyn

www.mikaelawillers.se
Stora vägen 3 • Vikarbyn
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På tapeten
FÖRE SIN TID I SITT FORMSPRÅK
Möt konstnären, formgivaren, klädskaparen
och stilikonen Karin Larsson på Konsthallen
Kvarnen i Sundborn i sommar. Utställningen
”Karin Larsson – låt handen synas”, som pågår
till och med 21 augusti, visar Karin Larssons
textila verk och Karin som formgivare och klädskapare.
Vid slutet av förra sekelskiftet utvecklade
hon ett färgstarkt och modernt konstnärskap
som fortfarande fascinerar. Med nyfikenhet,
kreativitet och experimentlusta tog hon sig
an skapandet av hemmet i Sundborn. Karin
var inte rädd för att prova nya tekniker, hon
broderade, vävde, stickade, virkade, knypplade,
sydde kläder och vävde gobelänger. I hennes
textilier och heminredning möts den gryende
modernismen med jugend, Arts & Crafts och
allmoge, och blandas med utomeuropeiska
influenser som japonismen.
I samarbete med Carl Larsson-gården har Nygårdsanna skapat en dam- och barnkollektion
av resttyger från tidigare kollektioner. Den nya
kollektionen hämtar sin inspiration från Karins
garderob och de fria siluetter hon ofta bär när
Carl gestaltat henne och barnen.
carllarsson.se
nygardsanna.se

Foto: Carl Bengtsson
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Foto: Per Myrehed

BRITTAS KURBITSAR HETT EFTERFRÅGADE
Under våren har kurbitskonstnären BrittMarie "Britta" Nilsson haft fullt upp i sin ateljé
i Mora.
– Till modedesignern Diana Strängs skandinaviska kollektion fick jag bland annat måla
kurbits direkt på en skinnkjol. Kollektionen visades sedan på en catwalk i London i maj. Jag
har också målat ett storsegel till en världsomseglingsbåt med tysk besättning. Båten är till
och med döpt till ”Kurbits". Det är fantastiskt
roligt att få visa upp Dalarnas unika folkkonst
för världen, tycker Britta som även haft flera
spännande uppdrag på hemmaplan.
– Jag har målat ett modernt kurbitsmönster till Ica Maxis kassar och till Kaffestugans
muggar. Åt Mora Armatur målade jag kurbits
på ett badkar för att uppmärksamma deras nya
designkollektion som är inspirerad av Dalarnas
natur och landskap. Badkar med kurbitstryck
kommer nu att säljas i samma kollektion.
På uppdrag av Mora Kommun och Trafikverket har Britta skapat "Blomsterlänken" i Mora,
en femton meter lång kurbitsutsmyckning i
emalj som ska pryda Kristinebergstunneln under den nya genomfartsleden.
– Det är så kul att Dalarnas företag och varumärken vill kommunicera genom våra hantverkstraditioner. Jag skapar helt olika kurbitsar
beroende på uppdragsgivare för alla vill ju ha
sitt alldeles egna uttryck.
För Britta är det viktigt att det traditionella

penselhantverket lyfts fram.
– Jag har precis medverkat i undervisningsfilmen "Svensk Målarkonst" som tagits fram till
grundskolan. Filmen innehåller kända konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson och Hilma
af Klint med flera, så det känns ärofyllt att få
synas bland de stora. Vi ska vara stolta över att
dalmåleriet, som i många år ansetts som simpelt, nu räknas som en konstart. Även dalahästens krus kommer ju därifrån. Kurbitsmåleriet
kan användas både traditionellt och i modern
tappning. Klas Hanspers från Nusnäs lärde mig
det traditionella måleriet, sedan har jag experimenterat vilt. Det man vill ska bestå måste
man förändra. Ibland kan det vara svårt att ta
sig över alla gärdesgårdar, men det går, menar
Britta som i sommar visar sina alster på Galleri
Garaget vid Anna & Anders Design i Mora.
brittaidalarna.se

ZORNGÅRDEN FIRAR 80 ÅR SOM MUSEUM
År 1886 förvärvade Anders Zorn ett stycke mark
bredvid Mora kyrka. Dit flyttade han en timmerstuga av enklaste slag, som under de närmaste decennierna byggdes till i olika etapper.
Omkring år 1910 stod Zorngården klar, så som

vi känner den i dag. Med inspiration från lokal
byggnadstradition, engelsk Arts & Crafts och
föreställningar om vikingatidens arkitektur,
skapade Anders och hustrun Emma ett hem
för sig själva och sitt rika umgängesliv. Zorngården fungerade som nav i Dalarnas kulturliv.
Det var på den tiden då gästerna hette Carl
och Karin Larsson, Bruno Liljefors, Prins Eugen
och Erik-Axel Karlfeldt. Här åts och dracks, här
talades om konst och kultur och här festades
till solens uppgång. I Zorngårdens rum och
salar blandas konst och konsthantverk från när
och fjärran, kurbitsmålningar och marmorskulpturer, silverpjäser och vävnader. Paret
Zorn har satt sin prägel på allt och skapat en
miljö som saknar motstycke i Sverige. Passa på
att besöka Zorngården detta jubileumsår!
zorn.se
Fortsättning nästa sida a
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SPÄNNING PÅ SOMMARFESTEN
Äntligen kan du bjuda hem släkt och vänner
på fester och kalas igen. Om du tröttnat på
kubbspel och femkamp och vill bjuda in till en
oförglömlig aktivitet ska du vända dig till Nina
Cernold på Svenska Mordgåtor i Falun. Hon har
skapat flera olika rollspel med enkla instruktioner och förberedelser. Nina guidar dig gärna
till ett passande tema. Blir det ”Döden är en
schlager”, ”Mord på slottet” eller ”Mordiska
grannar”? Planera in en upplevelse som dina
gäster sent kommer att glömma!
svenskamordgator.se

INGENTING FÖR BADKRUKOR
”Ludvika. 581 sjöar, gömda i den mörkaste
skog. En man, galen nog att bada i dem alla.”
Så presenterar sig Martin Johansson som för
sju år sedan bestämde sig för att bada i Ludvikas alla namngivna sjöar – från Väsman som
är störst till Paddflyet som är minst. Under
pandemin blev Lars Carlsson, Emil Genesjö och
Matilda Möller inspirerade av Martins projekt –
att bada i drygt 300 av Orsas sjöar blev deras
gemensamma utmaning. Följ badälskarnas
upplevelser i ord och bild; hur de vandrar
miltals för att nå sina mål, badar i tjärnar med
gungfly ända ut till vattenkanten och tampas
med dyiga bottnar. Kanske blir du inspirerad
att göra det samma där du bor?
581sjoar.wordpress.com
Instagram: Alla Orsas sjöar

Varmt välkommen
till rättviks mysigaste
sommarcafé!

Upptäck mer av dalarna
- följ med på bysafari och
våffelvandring I RÄTTVIK!

Hembakt fika * Rättviksglass * Vegetarisk lunch
Trädgårdspel * 5-kampslekar * Badplats i Enån
Yoga & hälsofrukost * Kurser & event

Vi erbjuder även andra spännande dagsturer,
flerdagarsäventyr och unika boenden.

Du hittar oss på en liten ö längst
in på Enåbadets camping.
Parkering vid Rättviks simhall,
följ sedan skyltning. För öppettider och mer info om event se
hemsidan. Följ oss gärna på
Facebook och Instagram!

För bokning och mer info om
våra turer och boenden se
hemsidan. Följ oss gärna på
Facebook och Instagram eller
så ses vi i dalaskogen!

www.viborgsholme.se
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www.greenowltravel.se

ULOSAISOLERING

SÄKER - KÖPER
HÅLLBAR - EKOLOGISK
& SÄLJER

KONSTUTSTÄLLNING 18/6–14/8

”TASTINGS”
Contemporary Art - Fair & Exhibition

GREJOR TILL GAMLA HUS

Utvalda verk som smakprov från ett flertal av
våra konstnärer kring Siljan, se stationgron.se
• RENOVERAR OCH RESTAURERAR FÖNSTER,
DÖRRAR, KAMINER OCH VEDSPISAR M.M.
• ARRANGERAR MÖTEN, TRÄFFAR OCH WORKSHOPS
KRING BYGGNADSVÅRD OCH HANTVERK

Station Grön Konst & Kafé hittar du i det
gamla stationshuset vid Långbryggan i Rättvik.
Grönt fikabröd och enklare gröna lunchrätter.

• HAR DET DU BEHÖVER FÖR
ATT VÅRDA OCH UNDERHÅLLA

SE HEMSIDAN FÖR MER INFORMATION
THUNBERGS GATA 10, RÄTTVIK, BAKOM OKQ8

WWW.GODSHALLEN.SE

Öppet alla dagar 10–15

Mer om utställningar och menyer på stationgron.se

Stiftsgården Rättvik

omical life cycle cost from Cradle to Cradle (3E
rene and cellulose fiber insulations. Master Thesis.,

Brand & Sikring (1): 24-25.

– effektivt och miljövänligt

mensarbete., KYH - Energispecialist byggnader Malmö.

öbedömning av isoleringsmaterial. Miljö Göteborg.

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

isoleringdalarna.se

Upptäck Dalarna, bo hos oss!

Trivsamt boende vid Siljans strand
med lekplats, cykel- och kanotuthyrning, bastu, frisbeegolf,
lunchbuffé och närhet till många
sevärdheter.
www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00
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sjätte sinnet

Sjätte sinnet, konst i kyrkan

6

STORSÄTERNS KAPELL

IDRE

sjätte sinnet

70

6 konstnärer och 6 kyrkor. Sjätte sinnet visar konst
från vår egen tid i samspel med kyrkorum från
olika epoker. Låt det sjätte sinnet kittlas!

6

IDRE KYRKA

SÄRNA

45
70

Storsäterns kapell Anja Örn, Torsångs kyrka Inger
Sannes, Idre kyrka Tomas Colbengtson, Våmhus
kyrka Matilda Haritz Svenson, Rättviks kyrka Karin
Törnell, Sollerö kyrka Maria Koolen Hellmin

ORE

ÄLVDALEN

71

ORSA
sjätte sinnet

6

VÅMHUS KYRKA

LIMA-TRANSTRAND

BODA
MORA
VENJAN
sjätte sinnet

6

70

SOLLERÖ KYRKA

sjätte sinnet

6

50

RÄTTVIKS KYRKA

ENVIKEN

SILJANSNÄS

BJURSÅS

SVÄRDSJÖ
MALUNG

LEKSAND

GRYCKSBO
ÅL

E16

FALU
KRISTINE

DJURA
JÄRNA

SUNDBORN

STORA
KOPPARBERG

ASPEBODA

GAGNEF

E16

E16

www.svenskakyrkan.se/sjattesinnet

HOSJÖ

VIKA

MOCKFJÄRD

sjätte sinnet

6

FLODA
STORA TUNA

ÄPPELBO

STJÄRNSUND

TORSÅNGS KYRKA
STORA SKEDVI

NÅS

sjätte sinnet

HUSBY

GUSTAFS

26

50

SILVBERG

70

SÄTER

68

GARPENBERG
HEDEMORA

BY

GRANGÄRDE
GRYTNÄS
NORRBÄRKE

SÄFSNÄS

AVESTA

LUDVIKA

FOLKÄRNA

NORBERG
GRÄNGESBERG

MÖKLINTA

50

SÖDERBÄRKE

KARBENNING

SALA

VÄSTANFORSVÄSTERVÅLA

VÄSTERFÄRNEBO

66

LJUSNARSBERG

NORRBY
KILA

HÄLLEFORS-HJULSJÖ

FLÄCKEBO
KUMLA

SKINNSKATTEBERG MED
HED OCH GUNNILBO

63

RAMNÄS

67

RAMSBERG
GULDSMEDSHYTTAN
JÄRNBOÅS

50

GRYTHYTTAN

TÄRNA

NORRBO
TILLBERGA

68

SURA
VÄSTRA
SKEDVI

ODENSVI

LINDESBERG

ÖNSTA
SKERIKEGIDEONSBERGVÄSTERÅS
BADELUNDA
DINGTUNALILLHÄRAD
VÄSTERÅS
VÄSTERÅS DOMKYRKOFÖRSAMLING
LUNDBY

E18

HALLSTAHAMMARBERG

KOLSVA
KOLBÄCKSÄBY

NORA BERGSFÖRSAMLING
HIMMETA-BRO KÖPING

NÄSBY

MUNKTORP

KUNGSÅRA
VÄSTERÅSBARKARÖ

53

RYTTERNE

FELLINGSBRO

VIKER
KUNGSÖR

ARBOGABYGDEN

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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UPPDATE
RA DINA
PERSONL
IG
UPPGIFTE A
R PÅ
VÅR HEM
SID
dalaenerg A
i.se

6

MÅLARBOK MED
KURBITSAR

KLYV
VED
SÄKERT
& ENKELT

20 handtecknade
motiv av Lena
Wikman. Använd
dina favoritfärger
och skapa egna
tavlor. Skön avkoppling för alla åldrar!

LILLPRINSENS
MIDSOMMAR

Färgglad och söt
saga på rim med
text av Åsa Pellas
och illustrationer
av Lena Wikman.
Uppskattad som
födelsedagspresent
eller dopgåva!

Läs mer på dalaliv.se

200 kvm härlig blandning av
blommor • inredning • kläder

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

NYGAMMALT
SECOND HAND

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

blomsterstuganhedemora

Aktuella öppettider på hedemora.se
samt på Facebook: Nygammalt Hedemora
Kraftgatan 8, Hedemora · 0225-347 05
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BYGDESPEL

KONSTUTSTÄLLNINGAR I SOMMAR

24–26/6
SKINNARSPELET I MALUNG
skinnarspelet.com

5/6–4/9 ”Sjätte sinnet” i kyrkorum i Torsång,
Rättvik, Sollerön, Våmhus, Idre och Grövelsjön.
svenskakyrkan.se/sjattesinnet

1–5/7
INGMARSSPELEN I NÅS
ingmarsspelen.se

6–9/7 ”Konst runt Barken” i Smedjebacken.
Facebook: Konst runt Barken

6–9/7
HIMLASPELET I LEKSAND
himlaspelet.com

19/6–4/9 ”Konst i byn” i Björbo.
konstibyn-bjorbo.se

2–6/8
NÄR TROLLEN FLYDDE GAGNEF
gagnefsamatorteater.se

KIKA IN I PRIVATA DALATRÄDGÅRDAR!
3/7 Tusen trädgårdar, svensktradgard.se
17/7 Öppen trädgård, land.se/oppentradgard

Foto: Karin Törnblom

12–14/8
TROLLBRÖLLOPET I ÄPPELBO
trollbrollopet.se
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I år spelar Sonja Aldén rollen som
Brus-Britta i Skinnarspelet.
Foto: Hans Olander

•Kalendarium

Under Tusen trädgårdar kan du bland annat besöka
Hemre gård i Insjön.

8/7 HANNA ENLÖF
& ANNA IHLIS

Sommarkonsert i Boda kyrka, Rättvik, med Hanna Enlöf från Good
Harvest och Anna Ihlis, känd för sina
tonsättningar av Erik Axel Karlfeldts
dikter. De två vännerna varvar bådas
låtmaterial och bjuder på en varm,
avskalad och nära musikupplevelse.
Duon medverkar även på Malungsfors
Visfestival 16/7.
visitdalarna.se
Foto: Jons Jonna Andersson

6/7 BINGSJÖSTÄMMAN

Rättviksbyn Bingsjö blir en levande scen där
alla är välkomna att deltaga eller bara lyssna
under Sveriges förmodligen största spelmansstämma. Tjuvstart kvällen innan som vanligt.
bingsjostamman.se

Anna Ihlis

Foto: Per Kristiansen

Stiko Per Larsson

15–16/7 MALUNGSFORS
VISFESTIVAL

Foto: Henrik Halvarsson

Årets festival gästas av en lång rad dalaartister,
bland andra Johan Eriksson, Stiko Per Larsson,
AnaMea, Billy Opel och Stefan Nykvist.
malungsforsvisfestival.se

3/9 GRANNY GOES STREET

Ett kulturkalas i Falun för alla åldrar. Fri entré! Flera scener för musik, teater och konst.
Måns Zelmerlöw är en av gästartisterna.
grannygoesstreet.se

17–18/9 ORSA INK TATTOO MÄSSA
I september är det dags för Orsas första
tatueringsmässa. Möt de bästa tatuerarna
i Dalarna och Sverige på folkparken Skeer. Försäljning och tävlingar, servering av mat
och dryck från Lilla Sällskapet. Passa på att
göra tatueringen du länge drömt om – en
kurbits kanske?
Facebook: Orsa Ink Tattoo Mässa

20/8 DALASINFONIETTAN
& MALENA ERNMAN

Malena Ernman är årets gästartist på gratiskonserten ”Dalasinfoniettan i det gröna”
på Dössberget i Bjursås.
musikidalarna.se

3–4/9 TRÄDGÅRD OCH UTELIV

Mässa på Kulturreservatet Stabergs Bergsmansgård i Falun. Lär dig mer om höstplantering, lyssna på föreläsare, gå på
kurser och träffa utställare inom hantverk,
trädgård, inredning och delikatesser.
tradgardochuteliv.se

Penny Meijer, salong RedRock i Falun
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Mån–tor 10–18
Fre 10–16 ∙ Lör 11–14
Österbyvägen 26
0225-71 17 04
mur-kaminkultur.se

HEDEMORA

Kvalité & Tradition sedan 1963

IVAR SHYT TE VÄGEN 1 4 I HEDEM O RA
H ä r h it t a r du f är g, t apet er & inr edni n g i en h ärl i g b l a n d n i n g .
D u k a n b o ka t id hos v år f ä r gs ä t t ar e e lle r 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 ac ke r t he m. Vi ha r e t t s t or t s o rti m en t a v h an d tryckta ta p ete r
o c h lin o ljef är g s om v i de s s ut om bland ar ti l l d en ku l ö r d u vi l l h a .
V ä l kommen t ill os s – lit e me r ä n b a ra en fä rg b u ti k…

eri cssonsm al er i . s e
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Yest
Caramelle
Ze-Ze
Zabaione
Cecil
Street One
Bessie
Kanok
Decoy
Sloggi
VÅGA

Handpicked Fashion

Åsgatan 74 - Hedemora - 0225/15700
Vardagar 10-18 Lördagar 10-14

STUDIOLANGER.SE

Zilch
Masai
2-Biz
Isay
Ichi
B.Young
Kaffe
Freequent
Fransa
Happi
Laurie

STUDIO LANGER SEDAN 2017

Handplockat
mode för dig

FAMILJEFOTO
I DALARNA

STANNA TIDEN
JAG ERBJUDER BARN- OCH FAMILJEFOTOGRAFERINGAR
I DALARNA, I KLASSISK STIL MED REKVISITA
OCH KLÄDER. INSPIRATIONEN HÄMTAR JAG FRÅN
ASTRID LINDGREN, KARIN LARSSON & ELSA BESKOW.
STUDIOLANGER.SE • INSTAGRAM @EMELIELANGER

Vi finns på Hedemoras
mysigaste innergård
tillsammans med
Café Wahlman &
Klassiska Byggvaror

Annaflorablomsterdesign
Myrgatan 6 • Hedemora • 070-292 80 79
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600 m2 kultur, blommor & byggnadsvård
serverat med 7 sorters kakor

ÅTERBRUK AV BYGGNADSDETALJER • HANVERKSBAGERI • ÄLDRE MÖBLER
KONDITORI • BYGGNADSVÅRD • GLASS • BLOMMOR • TRÄDGÅRDSSERVERING
LINOLJEFÄRG • INREDNING • SALLADER • BARNVÄNLIGT • LINOLJESÅPA
STENUGNSBAKAT • ANTIK • RAWFOOD • EGET SNICKERI • VÅFFLOR • FLORIST
LOKALA RÅVAROR • SURDEGSBRÖD • VEGETARISKT • BRÖLLOPSTÅRTOR
BUKETTER • LINOLJA • GLUTEN- OCH LAKTOSFRITT • TJÄRA • GRUPPER

Stora Torget, Hedemora
Butik 070-541 14 43 | Café 073-759 58 53| Florist 070-292 80 79

