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

Måndag-Fredag kl. 09-18, Lördag-Söndag kl. 10-16.
För avvikande öppettider, besök vår hemsida. 

Hitta 
hit!

Nya öppettiderNya öppettider

NYTT I BUTIKEN!NYTT I BUTIKEN!

Kära knäckeälskare, vi har ändrat våra 
öppettider i vår härliga Bageributik. De nya öppettiderna 

hittar du nedan. Varmt välkommen.



Engagemanget i Dalarnas byar är fantastiskt. Jag tänker på alla 
ideella krafter som driver bystugor, badplatser, bastur och bagar-
stugor… Som arrangerar majstångsresningar och fixar gran med 
belysning till jul. Allt det där som gör våra byar så levande och 
attraktiva att bo i. Tack till alla er! 
   Jag själv har väl inte varit någon arbetsmyra när det kommer 
till att engagera mig ideellt. Men det senaste årets arbete med 
att skapa en minnesplats på Käringberget i Leksand, har gett 
mersmak samt nya kunskaper, vänner och upplevelser. Förhopp-
ningen är att minnesplatsen ska påminna framtida generationer 
om de grymma trolldomsprocesserna som ägde rum i Leksand år 
1671 och som resulterade i att åtta kvinnor halshöggs och sedan 
brändes på bål på berget. Viktigt i en tid då rykten, osanningar 
och konspirationer lätt sprids via sociala medier. Tack vare 
givmilda sponsorer gick vår projektgrupp i mål med insamlingen 
av pengar och vi ser nu fram emot att inviga platsen, en vacker 
minnessten, en vårdag i slutet av maj. Varmt välkommen att 
närvara då!
   I det här numret kan du bland annat läsa om getälskaren Lina 
Englund i Rättvik och så har vi hälsat på hos Johan Backlin och 
Therese Oljans Backlin på Klosters Herrgård. Och som vanligt 
bjuder vi på massor av tips, idéer och inspirerande läsning.

En glad vår önskar vi dig!

/Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
4 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 1 2023). Lägg 
det kuvertet i ett annat 
kuvert och skicka till: 
Dalaliv 
Ullvi Sågmyravägen 185
793 91 Leksand

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

Dalaliv delas ut 
på butiker, besöksmål, 
kaféer och hotell i 
Dalarna. Alla nummer av 
Dalaliv finns att läsa på 
dalaliv.se. 

Nästa nummer kommer 
ut vecka 24 2023!
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Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av 
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas 
många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 I LAVALERA 
Drejad kruka i vit glasyr och med skuren dekor. 
Krukan går även att beställa i flera nyanser. 
Tillverkas av keramikern Anna Axelsson på 
Jularbo Keramik i Folkärna, Avesta. 
www.jularbokeramik.se

 STÄNKMÖNSTRADE
På Lantliv Inredning i Leksand föll vi för dessa 
handgjorda serveringsskålar i glaserat sten-
gods. Passar perfekt till både servering och 
dekoration.
www.lantlivinredning.se

 DALARNA I SILVER 
Örhängen i form av vårt vackra landskap. 
Tillverkas av silversmeden Sofia Andersson på 
SA Design i Hedemora. Finns även som hänge 
till halskedja. 
Instagram: sadesignsweden

 FIN TILL FESTEN 
Kombinera hur du vill hos Pirjoblå i Siljans-
näs. Modeller, tyger, färger och mönster – allt 
uppsytt efter dina egna mått. 
www.pirjodesign.se



5

 EN KLASSIKER
Promenera in i våren i ett par träskor med kur-
bits. Tillverkas i äkta naturläder på Dala Clogs 
i Oxberg, Mora. 
www.dalaclogs.se

 ETT HJÄRTA AV GULD 
Bland alla eldstäder och inredningsprodukter 
på Eldabutiken i Hedemora fann vi dessa fina 
hjärtan i mässing. En fin gåva till en kär vän. 
www.eldabutiken.se/butik/hedemora

 SPEGEL, SPEGEL…
Ramboden i Ornäs, Borlänge, ramar in din 
konst. De säljer också vackra speglar, som den-
na rakspegel med guldram och behändig hylla.
www.ramboden.com

 VÄRMER SKÖNT 
Sittunderlag i 100 % ull från Rättviks Hemslöjd. 
Mönstret är inspirerat av Rättvikshästen och 
designat av Eva Engström. 
www.rattvikshemslojd.se



I vikingarnas spår 
Från hembygdsgården på 

Sollerön utgår en välskyltad 
kulturstig som löper genom 

Dalarnas största och bäst 
bevarade vikingatida gravfält. 

Stigen passerar även Silver-
gruvan, Lärkastugan och 
Agnmyren där tusentals 
grodor leker om våren. 

www.sollero-hembygd.se

Fäbodstig med kolarkoja
Vandringsled mellan de tidi-
gare fäbodarna Vålberg och 
Hackmora mellan Falun och 

Leksand. Stigen är lättrampad 
och går genom kulturmark 
och svagt kuperad skogster-

räng. Informationsskyltar och 
flera rastplatser. Även rolig 

och lärorik barnslinga.
Facebook:  

Vålberg–Hackmora 
Fäbodstig i Troléns fotspår

Vandra i Malingsbo-Kloten
Guidad vandringstur genom 

Sveriges största naturreservat. 
I paketet ingår vildmarks- 

picknick, middag med  
ingredienser från skogen 

samt övernattning på 
Wilderness Lodge. Dagen 
avslutas i den vedeldade 

bastun vid sjökanten.
www.nordicdiscovery.se

En lekfull poängjakt 
Lördagen den 20 maj går 

startskottet för Rättviksjakten, 
ett cykellopp i form av 
poängjakt på landsväg, 

slingrande skogsstigar, genom 
skog och öppna landskap. 

Lagen löser uppgifter, utför 
aktiviteter och gör sina 
egna strategiska vägval.
www.rattviksjakten.se

Ridturer på Islandshästar
På gården Vargheden i Malung 

erbjuds turridning – längs 
älven, genom ängar, hagar 

och skogar. Du kan boka 
ridpaket med ridning och 

boende i logi på gården i två 
till fyra dagar. Det går 
också att boka enstaka 

turer av olika längd. 
www.vargheden.se

Leta efter mosippor
På våren gläds vi åt tussilago, 

vitsippa och blåsippa. Men 
har du sett en mosippa? Det 

är en flerårig, mjukt hårig 
och fridlyst ört som blommar 
under april och maj. Enskilda 
plantor av mosippan kan bli 

uppåt 100 år gamla. Men kom 
ihåg att se men inte röra! 

Googla för 
närmaste växtplats!

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

VARPA RL OR

Foto: Trons Lasse Mattsson 
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Välkommen till oss på Barbros för lunch, fika, 
smörgåsar och tårtor! Alltid hemlagat och 

hembakat på menyn. Vi tar även emot bokningar 
av slutna sällskap. Kontakta oss så hjälper vi dig 
skapa såväl personalfest som födelsedagskalas!

Ba
rb

ro
s

MYSIGT CAFÉ 
I TRÄSTADEN SÄTER

Östra Långgatan 11 · 070-603 54 77
  barbrosisater

Välkommen till 
oss i Ornäs!

Torsångsvägen 110, Borlänge

För aktuella öppettider, se 
www.ramboden.com  

www.liviaochleran.se 

Inredning 
keramik 
Ramar 
konst

Ramverkstad 
Keramikverkstad

 

Öppettider på knivatradgard.se •         •  

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

DEN LILLA TRÄDGÅRDSBUTIKEN  
MED STOR PERSONLIGHET
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200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–14

Följ oss gärna på instagram 
@blomsterstuganhedemora

Mån–tor 10–18
Fre 10–16, lör 11–14
Österbyvägen 26  
0225-71 17 04
www.eldabutiken.se/butik/hedemora HEDEMORA

Grafisk manual Gabriel Kalarugnar
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Investera i en vacker 
värmelagrande eldstad

Boka din kakelugn nu för att få 
den installerad till hösten 2023.

Kvalité & Tradition sedan 1963

 Lars Ericssons Måleri  ·  Ivarshyttevägen 14, Hedemora ·  0225-125 42 ·  www.er icssonsmaler i .se

En butik fylld med inspiration
Välkommen in t i l l  oss – här hittar du färg,tapeter & inredning i  en härl ig mix!

Följ  oss gärna på Instagram:  larsericssonsmaleri
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Vardagar 10–18 · Lördagar 10–14
Storgatan 41, Ludvika · 0240-810 00 

bjorksmobler.se

▶ En av Dalarnas
äldsta möbelbutiker

Möbelbutiken i 
Ludvika centrum. 

Större än man tror!

▶ Vår styrka är 
personlig service
& engagemang

▶ Många produkter 
på lager

▶ Snabba leveranser

▶ Fristående butik 
– personligare 
sortiment och 

större variation

Ateljé • Butik • Bed & Breakfast

Vävglädje

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

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT

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

vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

– effektivt och miljövänligt

Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad 
på miljövänligt material, ISOCELL.

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

www.isoleringdalarna.se

Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

CELLULOSAISOLERING
SÄKER - HÅLLBAR - EKOLOGISK

Referenser för Säker - Hållbar - Ekologisk: 

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

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

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

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

Johan och Therese Johan och Therese 
riktar strålkastarna mot Klosterriktar strålkastarna mot Kloster
Munkar, riddare och bergsmän, Sveriges största krutbruk och ett av landets 
största uppfinnargenier. Kloster bär sannerligen på en spännande historia. 
Nu vill Johan Backlin och Therese Oljans Backlin på Klosters herrgård att 
den lilla orten, ett par mil nordost om Hedemora, ska blomstra på nytt.

1 0
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Kloster ingår i Husbyringen, den sex mil långa 
natur- och kulturleden som passerar industri- 
och kulturhistoriska platser i södra Dalar-
na. Inbäddad i en naturskön miljö intill den 
forsande Klosterån ligger herrgården, Johans 
barndomshem.
   – Efter flera år som viltmästare på ett gods 
i Linköping återvände jag hem 2005 för att ta 
över gården och lantbruket efter mina för-
äldrar. Djuren är ryggraden i vår verksamhet. 
Vi har hundra dikor som betar i hagarna och 
håller landskapet öppet. När jag jobbade på 
godset lärde jag mig mycket om fastighetsför-
valtning, så jag kände mig inte så osäker när 
jag övertog den här gården. Men det tog tolv 
år att jobba bort alla surdegar och renodla 
verksamheten. 

BRUKSMUSEUM OCH EN ENGELSK PARK
Kloster kan ses som ett centrum för innova-
tioner. På gården finns ett bruksmuseum som 
berättar om allt från munkkloster till järnbruk 
och kopplingen till uppfinnaren och industri-
mannen Gustav de Laval. Här finns också en 
engelsk park som nyligen restaurerats. 
   – Det finns tre engelska parker i södra Dalar-
na: i Grängshammar, Stjärnsund och Kloster. 
Just den här engelska parken är unik med sitt 
rinnande vatten. Hit kommer besökare i alla 
åldrar. Det kan vara barnfamiljer eller hatt-
bärande damer i engelska bilar som kommer 
hit för att ha picknick. Vi har köpt in får som 
betar i parken vilket uppskattas av besökarna. 
En fin sommardag tycker jag man ska passa 
på att bada i Plåtdammen vid smedjan också, 
tipsar Therese som är uppvuxen på en lantgård 
i Koberga, drygt en mil från Kloster. 

HYLLAR HANTVERKARNA 
De senaste åren har det hänt mycket på går-
den, bland annat har man låtit renovera den 
östra flygel som byggdes redan år 1774.  
   – När Johan väckte idén om att renovera 
flygeln som stått tom i sextio år, trodde jag att 
han skojade med mig. Det såg ut som ett lager 
där men Johan var bestämd. Han sa att "nu ska 
vi inreda och fylla flygeln med verksamhet".  
   Renoveringen tog tre år och kostade fyra 
miljoner. Gårdens delar finansierar varandra, 
så genom att avverka skog kunde man bekosta 
renoveringen. För Johan och Therese har det 
varit viktigt att göra det antikvariskt rätt.
   – Vi har haft ett tätt samarbete med Länssty-

relsen som också bidragit med stöd. Renover- 
ingen gav jobb till 35 lokala hantverkare och 
till invigningen kom alla med sina respektive. 
De var så stolta när de fick visa resultatet. 
Jag måste säga att vi hittat extremt duktiga 
hantverkare häromkring, hantverkare som kan 
det här med byggnadsvård. Under renovering-
en hittade vi några anteckningar från 1962. Där 
stod att flygeln skulle stängas då ingen kunde 
bo där på grund av ljudet från forsen. Det var 
nog räddningen, annars hade nog mycket rivits 
eller förstörts, tror Johan.

BEVARAT TILL EFTERVÄRLDEN
Vi går in i flygelns entrévåning som rymmer 
fyra fina salonger.
   – Här har målarna från Lars Ericssons Måleri 
i Hedemora lagt ned två tusen arbetstimmar. 
Att ånga av alla fem lager tapet och skrapa 
bort all färg från snickerierna tog jättelång 
tid. Sedan har väggarna målats i tre omgångar 
med limfärg. Målarmästaren själv tyckte att 
det här var ett av de roligaste projekten de 
gjort. Som tur är hittade vi den ursprungliga 
1700-talsmålningen under alla tapetlager. I var-
je salong har vi tagit fram en originalvägg, res-
terande väggar är återskapade med utgångs-
punkt från originalet. Elementen och eluttagen 
är det enda som är modernt annars är allt rent 
1700-tal. Titta bara på de här snickerierna från 
1774, vilket hantverk! Det känns verkligen bra 
att kunna bevara en så här unik byggnad till 
eftervärlden, tycker Johan.

MATSALAR VID ÅN
Nere i källaren, med Klosterån precis utanför 
fönstren, finns två stora matsalar med golv 
av röda tegelstenar och tak av handhyvlade 
brädor med handsmidda spikar. I den ena mat-

Östra flygeln på Klosters herrgård.
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salen finns en eldstad, modell större, som man 
kan samlas kring. 
   – Här nere bodde pigorna förr och det var 
här de tillagade all mat. Maten bars sedan upp 
till huvudbyggnaden eftersom den saknade kök 
på grund av brandrisken, förklarar Therese. 
   I den andra matsalen finns ett öppet kök 
med en lång bardisk. Matsalsbordet rymmer 
många gäster och är tillverkat av golvplankor 
från Klosters gamla handelsbod. Längs ena 
väggen löper en vacker bokhylla som fyllts av 
kokböcker från världens alla hörn. Böckerna 
tillhör parets vän kokboksrecensenten och alla 
titlar är till salu för den som är intresserad. Ut-
anför rummet har man gjort plats för en stor 
terrass där man kan grilla och duka långbord 
sköna sommardagar. 

PERFEKT FÖR FÖRETAG
Sveriges lantbruk ska vara fossilfria senast 
2030, en målsättning som medför enorma 
utmaningar. Därför är det smart att skapa 
alternativa inkomstkällor.
   – Vi tror på besöksnäringen och vi ser att 
den ökar i Dalarna. Therese och jag vill bygga 
upplevelser och skapa event för företag och 
stora grupper, men på våra villkor eftersom vi 

även bor här på gården. Vi kommer att göra 
det möjligt för företag att hyra hela flygeln 
och området omkring för en dag eller flera, 
det tror jag är nyckeln, att man får vara här 
själv. Kanske vill man samlas för en drink i 
någon av salongerna och ta del av herrgårdens 
historia? Eller så kanske man vill fånga kräftor 
och fiska öring här i ån? Kanske kan man göra 
ett företagsevent av att försöka gå på stenarna 
i ån – utan att bli blöt. Det är något som jag 
själv roade mig med som liten, minns Johan. 

FLER BÄDDAR OCH BOSTÄDER 
I huvudbyggnaden finns några rum för uthyr-
ning, men för att möta den ökade efterfrågan 
har paret köpt Klosters gamla lanthandel som 
nu ska renoveras. 
   – Där har vi planerat för sju rum med totalt 
22 bäddar. Vi har också planer på att öppna 
en obemannad butik som man får tillgång till 
genom BankID. Då kan man kan checka in på 
lägenhetshotellet och sedan handla nybakat 
bröd, färska ägg och kött i butiken. I Kloster 
finns det också en vacker gammal skola som 
ägaren till Dragon Fly Yogastudio har flyttat in 
i. Vi ser fram emot att kunna erbjuda övernatt-
ning under deras yogaretreats. 

Therese i fönstret i en av den nyrenoverade flygelns fyra salonger. Skickliga hantverkare från trakten 
anlitades till att bevara den unika byggnaden från 1774. Flygeln med tillhörande matsal kan nu hyras 
av företag som vill arrangera konferenser, möten och event i den vackra herrgårdsmiljön i Kloster.
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   Johan har ännu en stor idé på gång. 
   – I samband med att det byggdes en ekoby 
i Kloster 1992 gjordes en detaljplan för Krut-
husbacken, ett område som jag nu köpt och 
där jag ska bygga åtta permanentbostäder. Jag 
tror på Kloster som bostadsort, intresset finns 
för det är många som hör av sig och vill flytta 
hit. Främst är det folk som uppskattar de fina 
möjligheterna till odling och naturupplevel-
ser, som vandring, ridning, skidåkning, cykling 
och fiske. Tanken är att bostadsområdet ska 
bli som en egen liten by i byn. Jag har redan 
byggt en damm så att de får sjöutsikt. När 
lanthandeln och bostäderna är färdiga kanske 
man skulle ta och bygga om det gamla värds-
huset också, funderar Johan med ögon som 
glittrar. 
   – Du har sådan stark drivkraft du, Johan. Jag 
tycker att det känns bra att du skapar något 
som våra barn kan ta över i framtiden, säger 
Therese och berättar att han inte så överras-
kande utsetts till 2022 års landsbygdsutveckla-
re i Hedemora kommun.
   – Det går inte att göra exit från ett sånt här 
ställe. Jag vill att gården ska fortsätta leva och 
utvecklas, säger Johan.  

HYLLAR DALARNAS SKÖRDEFEST
Klosters herrgård är en av programpunkterna 
under Dalarnas Skördefest i början av septem-
ber.  
   – Jag vill verkligen rosa skördefesten, det 
är årets största evenemang här på gården. Då 
kommer det hit omkring 800 personer un-
der två-tre dagar och vi säljer fika och grillar 
hamburgare som är gjorda av gårdens kött.
Hamburgarna serveras med majonnäs tillagad 
av sprättägg från Stora Skedvi samt picklad 
zucchini från en odlare i Stjärnsund, bröd från 
Avesta och crunch på torkat kött. Förra året sa 
många besökare att det var den bästa hambur-
garen de ätit, fortsätter Johan. 
   – Vi tror på olika evenemang här. Som mu-
sikintresserad kan jag tänka mig konserter i 
bruksmuseet med efterföljande mingel i parken 
och middag på terrassen, säger Therese och 
kommer in på att alla satsningar som görs inte 
bara gynnar besökarna utan även familjen.
   – Som bonde kan Johan inte ta lika mycket 
semester som andra människor. Vår livsstil byg-
ger på att vi skapar miljöer som vi kan njuta av 
här hemma, i stället för att dra till Thailand till 
exempel.

   – Ja, man ska leva ett liv man trivs med 
och den här miljön öppnar verkligen upp för 
trivsel. Kloster är fantastiskt! Det gör verkligen 
något för sinnet när man kommer hit. Och jag 
uppskattar att det är en liten by med inter-
nationell mångfald och människor med olika 
kunskaper, avslutar Johan. 

JOHAN BACKLIN 
& THERESE OLJANS BACKLIN
BOR På Klosters herrgård i Hedemora
GÖR Paret driver Klosters herrgård, Johan 
ansvarar för gårdens lantbruk, Therese är 
marknadschef på Södra Dalarnas Sparbank 
FAMILJ Sönerna August, Carl och Vilhelm, 
labradoren Knut
GÖR EN LEDIG DAG Utflykt med familjen och 
lagar god mat. 
AKTUELLT Hyr ut flygeln till företag och grup-
per. Planerar en dag för den engelska parken 
i maj och medverkar på Dalarnas Skördefest i 
september. 
HEMSIDA www.klostersherrgard.se
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VÄLKOMMEN 
PÅ SOMMARKURS!
Under några sommardagar kan du utveckla 
en passion eller prova på något helt nytt! 

Dra ihop ett kompisgäng och ha ett par 
mysiga, lärorika dagar hos oss på Fornby 
med god mat och spännande möten. 

Vi erbjuder kurser i akvarell, keramik, 
broderi, stilleben-måleri, täljeri, yoga 
och maskinstickning.

Datum: 8–11/8 2023
Ansökan och mer information: www.fornby.se

En närmare
 redovisningsbyrå

”Vi gör 
företagarens 

vardag 
enklare!”

LILLPRINSENS LILLPRINSENS 
MIDSOMMARMIDSOMMAR
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

MÅLARBOK MED MÅLARBOK MED 
KURBITSARKURBITSAR
20 handtecknade 
motiv av Lena 
Wikman. Använd 
dina favoritfärger 
och skapa egna 
tavlor. Skön avkopp-
ling för alla åldrar!
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COUNT ON ME
DOUBLE SECURITY CONCEPT

MED KUNDEN I CENTRUM SEDAN 1903
SVEAGATAN 3 ∙ BORLÄNGE CENTRUM ∙ 0243-21 16 39

MÅN–FRE 10–18 ∙ LÖR 10–15

DIN CERTINA-ÅTERFÖRSÄLJARE I DALARNA

BRUKA · ERNST · VILA · SELECTED FEMME 
HOUSE DOCTOR · NICOLAS VAHÉ  · BOEL & JAN

MATEUS · BUD TO ROSE · ESTER & ERIK

LIFESTYLEBUTIK I 
BORLÄNGE CENTRUM

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

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

ELDABUTIKEN BORLÄNGE

ELDA 
INNE OCH UTE

ÅRET RUNT

www.hermansbistro.se
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För Anna Back i Siljansnäs var det ett själv-
klart steg att starta företaget Genuin Tex-
til. Nu är hon inne på sitt andra år som 
lampskärmsmakare och sömmerska och hon 
har redan flera spännande uppdragsgivare. 
   – Många frågar om det inte är tråkigt att 
jobba ensam hemma i ateljén men det passar 
mig jättebra, det är där jag laddar min energi.

Sedan tonåren har Anna varit intresserad av 
sömnad och textilt hantverk. Hon har läst väv-
nad, klädsömnad och mönsterkonstruktion på 
Fornby folkhögskola i Borlänge och under flera 
somrar jobbat i tygaffär och på Jobs Handtryck 
i Leksand.  
   – Jag jobbade också i en färgbutik och det 
var när jag insåg hur mycket mina kollegor 
brann för sin sak, som det blev tydligt för mig 
att jag brann för något helt annat, sömnad. Så 
jag sa upp mig och bestämde mig för att starta 
Genuin Textil. Eftersom jag jobbat åt småfö-
retagare och familjeföretag kändes tröskeln 
till att starta eget inte så hög. Alla har varit 
så hjälpsamma och stöttande och jag trivs jät-

”Lampskärmar är 
min specialitet”

KREATIVA ANNA BACK

tebra som egenföretagare. Jag har min ateljé 
hemma i källaren där min man snickrat stora 
bord och fixat förvaring till tygerna.  
   Under företagets första år inledde Anna sam-
arbeten med ett par välkända varumärken. 
   – Bland annat syr jag kuddfodral och hand-
dukar åt Jobs Handtryck och badrockar, för-
kläden, kuddfodral och necessärer åt Insjöns 
Väveri. Väveriets produkter säljs även på NK i 
Stockholm. Det var verkligen häftigt att få gå 
in där med min kartong och leverera det jag 
sytt.

Ett fantastiskt hantverk
Anna tillverkar också lampskärmar åt Insjöns 
Väveri, Frösö Handtryck i Östersund och åt 
privatpersoner.
   – Jag blev nyfiken på hur man gör lampskär-
mar och hade turen att komma i kontakt med 
ett numera pensionerat par som levererat 
lampskärmar till Svenskt Tenn. Av dem lärde 
jag mig att tillverka spännskärmar för hand.
   Metallstommarna som Anna använder tillver-
kas för hand i Sverige. 
   – Såväl storlek som form kan varieras efter 
kundens önskemål. Det går också att hitta 
stommar i secondhandbutiker eller så byter 
jag tyg på stommar som kunderna redan har. 
Varje skärm kräver sedan handpåläggning och 
till det är mina bästa arbetsredskap smörkniv, 
pensel och spackelspade. Lampskärmar är min 
specialitet, jag tycker att det är ett fantastiskt 
hantverk. Vi är inte så många som tillverkar 
lampskärmar i större produktion i Sverige, vad 
jag vet är vi bara fyra. 

Skapa miljöer
Vill du designa dina egna mönster?
   – Nej, det finns det andra som gör bättre, 
jag förvaltar hellre deras skatter. Men jag gillar 
färgglada textilier och är glad över att trenden 
går mot det färgglada jämfört med de senaste 
årens jordnära nyanser. Det gläder mig också 
att allt fler företag och kunder väljer svensk-
tillverkade material och produkter. 
   Framöver hoppas Anna kunna inleda sam-
arbeten även med inredningsdesigners och 
hotell. 
   – Jag vill gärna vara med och bidra till ska-
pandet av behagliga miljöer!

Instagram: Genuin Textil

Fo
to

: M
al

in
 B

en
gt

ss
on



1 7

Foto: Malin Bengtsson
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Krongårdsvägen 16 vid Falu Gruva
www.norrgardeninredning.se023-702 24 40

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

och många  FLer

Varmt välkommen till 
Dalarnas museum

-mitt i Världsarvet Falun!

Öppet tis-sön 11-17

Vårens program 
finns att hämta i 
receptionen eller på
dalarnasmuseum.se 

/kalendarium 

Dalaliv - besöksmålet mars 2023.indd   1Dalaliv - besöksmålet mars 2023.indd   1 2023-01-27   13:30:222023-01-27   13:30:22

GJUTHUSET
Café & butik

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! 

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

079-337 54 09

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

       Pelargonmuseum och trädgård

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

Öppettider 25 februari - 13 augusti:
Tisdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-18 

Lördag & söndag kl. 10-15
(Midsommarhelgen stängt)



1 9
fri entré  •  öppet tis-sön 11-17

Våren är här!
Dags att börja sticka en mössa från 
museets kollektion av Dalasjömössan - 
Amungen, Runn eller Siljan.

Dalarnas museum - mitt i världsarvet 

Varmt välkommen till 
museibutiken! 

dalarnasmuseum.se

museets
 

websh
op

Stick-kit
349:-

Dalaliv - butik - mars 23.indd   1Dalaliv - butik - mars 23.indd   1 2023-01-27   13:30:542023-01-27   13:30:54

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

MATERIAL 
& REDSKAP
STICKNING
VIRKNING
BRODERI

Påsk på Dössberget
Välkomna våren med 

en härlig påskbuffé
 

serveras Påskafton & påskdagen 
sittning från 12.00 

Bergets sillar
Gravad Regnbåge & hovmästarsås
Stekt inlagd Strömming
Helgstek från Bjursås Lantbruk
Ost & skinkpaj
Janssons frestelse
köttbullar
prinskorv
marinerad grillad kyckling
Vår primörer
Lammstek & skysås
Key lime pie
Pannacotta med passionsfrukt
småkakor & godis

 Vuxen 295:–
 . barn t.o.m 12 år 95:–

 
Boka 

info@dossberget.se
023-50737
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Lina och livet 
på getgården

2 0
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PORTRÄTT

Den ståtliga schäferblandningen Neo dyker 
nyfiket upp vid bildörren när vi parkerat vid 
familjen Englund-Noréns hem i Born, drygt 
en mil norr om Rättvik. Neo viftar glatt på 
svansen och gör oss sällskap när vi går in i det 
stora gulmålade huset där vi slår oss ned med 
Lina vid köksbordet. Att bo och verka på lan-
det har alltid varit hennes målsättning.
   Lina berättar:
   – Jag växte upp i ett villaområde i Valbo 
strax utanför Gävle. Därifrån kunde jag höra 
korna råma från närmaste gård. Jag hade egen 
häst och var en riktig hästtjej. Redan som barn 
förklarade jag för min pappa att jag ville jobba 
med djur, men han tyckte att jag behövde 
ett riktigt yrke, att jag skulle bli sjuksköter-
ska som min mamma. Jag tror att jag tjatade 
hål i huvudet på pappa, för jag ville verkligen 
ha getter. Min mormors granne hade får i sin 
villaträdgård så då tänkte jag att jag kunde väl 
ha getter. 
   Efter grundskolan flyttade Lina till Rättvik 
för att gå på Naturbruksgymnasiet. Beslutsam-
heten att skaffa getter tog hon med sig.  
   – Jag hyrde en liten stuga i Nedre Gärdsjö 
och efter några månader ringde jag till pappa 
och bad honom komma och bygga ett gethus 
åt mig. Han sa nej, men då berättade jag att 
jag redan hade köpt fyra getter.

Irene är bästa vännen 
Lina berättar att hon alltid haft lätt för att 
samarbeta med djur, speciellt med getter. 
   – Vi synkar så bra, vi är liksom på samma 
nivå. Getter är väldigt påhittiga och impulsiva, 
precis som jag. De är bra sällskaps- och drag-
djur och stångar sällan människor, men gärna 
andra getter. Getter gillar att rymma också, 

men då är det bara att kämpa på, jag har ett 
driv som inte får mig att ge upp.
   En get kan bli mellan tio och tjugo år. Sju år 
gamla Irene är Linas bästa vän. 
   – Tama getter vill gärna vara nära en hela 
tiden. När jag är i hagen står Irene med huvu-
det mot mitt ben och tuggar hö eller lägger 
sig ned vid mina fötter när hon blir trött. Om 
Irene fick bestämma skulle hon nog helst vilja 
bo med oss inne i huset. Hon hade nog hellre 
varit människa, tror jag. Hon tycker om att dra 
kälke och följer gärna med oss på promenader. 
Irene är som hunden som jag så gärna ville ha 
som tonåring. 
   Den sista januari, några minuter innan mid-
natt, födde Lina sonen Olle på Falu lasarett. 
Tidigare samma dag hade hon och Irene varit 
på Myrängsgården i Mora.
  – Jag fick en förfrågan från Sveriges Television 
om att delta i andra säsongen av "Fixa julen" 
med Malin Olsson som programledare. De be-
hövde en get som kunde dra en vagn och det 
uppdraget fixade Irene galant, hon är verkligen 
en filmstjärna!

Nu har Lina Englund skapat det liv som hon drömde om redan som barn.
   – Jag har alltid tänkt att om jag får jobba med djur hemma på min 
egen gård, så skulle jag ha allt jag behöver här i livet, säger Lina som 
nu är redo att dela med sig av upplevelser och kunskaper till alla som 
besöker Mor Linas getgård i Rättvik. 

Foto: Elin Thabburi
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Målet är hundra getter
Tills förra sommaren jobbade Lina i ladugården 
på Lantbruksgymnasiet. I dag driver hon ett 
lantbruk tillsammans med sambon Andreas, 
som även jobbar som skogsmaskinstekniker. 
Det har nu gått ett år sedan familjen flyttade 
in på Nissasgården som de arrenderar.
   – En gång när jag var här och köpte mjölk 
berättade gårdens ägare att han skulle sluta 
med kor. Jag hade precis köpt tio mjölkgetter 
så jag frågade om jag kunde få hyra plats åt 
dem i hans ladugård. På den vägen är det. Nu 
bor han på övervåningen och vi på nedervå-
ningen. 
   Gården ligger fint omgärdad av skog och 
högt belägna åkrar. Förutom ett trettiotal get-
ter, ett par bockar och vårens alla killingar le-
ver här en lång rad andra djur: kor och kalvar, 
en katt, en häst, två åsnor och sex ankor.
   – Korna är en blandning av den brittiska 
rasen Angus och Charolais som är en stor ras 
från södra Frankrikes välgödda marker. Och så 
har vi åsnorna Ior och Pellejöns. Åsnor är ju 
ett av de roligaste djuren som finns. Om man 
skaffat getter, ska man skaffa åsnor, då har 
man allt man behöver. Det är så kul med dju-
rens personligheter. Vi i familjen beskriver ofta 
våra djur på målande sätt och brukar hitta på 
uttryck och fraser som vi tror att de säger. 
   Till gården hör stora hagar med naturbete.
   – Vi brukar mellan 25 och 30 hektar mark 
plus skogsbeten på omkring tio hektar. Djuren 
går i skogen och betar vilket gör att vi kan 
spara åkrarnas foder till vintern.
   Som småbarnsföräldrar och lantbrukare blir 
arbetsdagarna långa, speciellt om somrarna. 
   – Då kommer vi i bästa fall in klockan nio 
eller tio på kvällarna. Jag minns midsommaren 
förra året, då körde Andreas hö till halv tre på 
natten och jag servade traktorgubbarna med 
mat och kaffe i den ljusa sommarnatten.

Besöksgård, mejeri och gårdsbutik
Genom att skapa en barnvänlig besöksgård vill 
Lina dela med sig av livet på bondgården.
   – Jag vill erbjuda en glimt av den här var-
dagen och skapa barndomsminnen även åt 
andras barn. Sommartid, från början av juni 
till slutet av augusti, kan man komma hit för 
att träffa djuren och klappa dem, lära sig om 
bondgården och ta en fika. Höst och vår tänker 
jag att förskolegrupper och skolklasser kan 
komma hit. 

   För att finansiera verksamheten planerar 
Lina att sälja produkter från gården.
   – Jag har ett eget mejeri där jag tillverkar 
vita mögelostar som chèvre, camembert, vit 
caprin och salladsost, grillost och bredbar 
färskost. Ostarna säljs i min gårdsbutik där det 
även finns getcharkuterier, killingskinn och 
fikaservering. Jag säljer även mina ostar till an-
dra gårdsbutiker och restauranger, bland annat 
till Solgårdskrogen i Nittsjö. 

Evenemang för välgörenhet
Årets säsong inleds med en gammeldags jord-
bruksdag den 20 maj. 
   – Dagen blir som en kickoff inför sommaren 
och symboliserar allt vi står för. Då har vi 
gårdsbutiken öppen och säljer vårens första 
ostar. Det dyker också upp olika utställare och
aktörer, bland andra Snickars Brukshästar från 
Sollerön i Mora. Under dagen visar vi vårbruk 
med gamla traktorer och dagen är tänkt som 
ett evenemang för barnfamiljer. Del av vinsten 
från försäljningen av osten och fikat kommer 
vi att skänka till organisationen "Min stora 
dag". Andreas var sjuk som barn och jag hade 
anorexia i tonåren. Från "Min stora dag" fick 
jag då biljetter till musikalen Grease. Det var 
ett skönt avbrott från vardagen och betydde 
mycket för mig. Organisationen gör verkligen 
skillnad för sjuka barn. 

I sommar öppnar Lina gården för besökare som 
vill klappa djuren, ta en fika eller handla i gårds-
butiken.
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LINA ENGLUND
BOR På Nissasgården i byn Born i Rättvik
GÖR Lantbrukare och mejerist
FAMILJ Sambon Andreas Norén, barnen Maria, 
Kalle och Olle
GÖR HELST EN LEDIG DAG Vår semester be-
står av att åka på maskinmässa… Eller så åker 
vi ut i skogen och hugger hage och grillar, då 
behöver vi inte ens lämna vår egen mark. 
AKTUELL Gammeldags jordbruksdag 20 maj, 
öppen besöksgård och gårdsbutik i sommar, 
medverkar i Dalarnas Skördefest i september.
HEMSIDA www.morlinasgetgard.se

Trivs i Dalarna
Redan när Lina flyttade till Dalarna förälskade 
hon sig i landskapet.   
   – Jag som kommer från platta Valbo såg allt 
vackert här. Och som hästtjej älskar jag natu-
ren. Dalarna är ett landskap fullt av fina ridvä-
gar och stigar. Jag älskar myterna och sagorna 
som finns här. Sjön Ljugaren här i Born är för 
mig en mystisk sjö som förknippas med massor 
av skråmt och sagor. Dels har vi Vasa- 
stenen, där det sägs att Gustav Vasa gömde 
sig, och dels har vi Orbergsgrottorna där skogs-
frun Orbergs-Kersti bor, berättar Lina som 
också fängslas av fäbodkulturen. 
   – Som gymnasieelev hörde jag talas Tin 
Gumuns på Karl Tövåsens fäbod här i Rättvik så 
jag skrev och frågade om jag fick sommarjobba 
hos henne. Under de somrarna lärde jag mig 
om självhushållning och hur man mjölkar för 
hand. Tiden på fäboden blev ett av mina bästa 
minnen från ungdomsåren.

Viktigt att visualisera
Flera gånger har Lina själv upplevt kraften av 
att sätta upp mål i livet. 
   – Jag tror att man kan nå sina mål genom 
att skapa tydliga bilder i huvudet, för då kom-
mer man att fatta medvetna eller omedvetna 
beslut som leder en dit. Det kanske kan kännas 
som en slump att man hamnade här eller där, 
men jag tror att man dras till personer och 
platser som passar ens målbilder. Kanske var 
det impulsivt av mig att köpa mina första 
getter – eller så var det inte det, eftersom den 
önskan så länge hade grott i mig, tror Lina i 
vars famn lilla Olle vilar tryggt. 
   Det är dags att lämna Nissasgården och vi 
minns Linas inlägg på Instagramkontot Mor 
Linas getgård där hon så fint formulerat sina 
förhoppningar för sin nyfödde son:  

”Välkommen till gården lilla älskade skrutt-
unge. Här kommer du lära dig allt om hur man 
lurar hem rymmande getter och paniklagar 
havererade traktorer mitt i skörden. Du kom-
mer lära dig hur fuktig vårskogen luktar tidigt 
på morgonen och hur vacker en alldeles för 
sen kvällshimmel ser ut när du springer barfota 
på nyslagen ängsstubb. Du kommer träffa så 
många djur, människor och upptäcka förmågor 
hos dig själv som nog bara kan hittas genom 
en bondgårdsbarndom.”

Hemma på Nissasgården i Born har Lina mejeri 
och gårdsbutik. Av mjölk från gårdens natur- 
betande getter ystar hon olika sorters getostar, 
bland annat grillost, chèvre och camembert.

Lina bland sina älskade getter. Redan som barn 
drömde hon om en getgård på landet.
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073-532 37 23 | www.dalahander.se | info@dalahander.se

Alltid till hands

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

VÅREN ÄR HÄR!

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

GLASSPREMIÄRGLASSPREMIÄR
1 APRIL1 APRIL

Missa inte 
våra populära

tunnbröds- 
rullar!

Tidstrandsvägen 3

08-662 00 48 
Tidstrandsvägen 3, Sågmyra 

www.sagmyrabyggnadsvard.se

L INOLJESÅPA 
– ROSLAGSMAHOGNY

I samarbete med Gysinge Byggnadsvård

NU ÄR DET DAGS ATT PLANERA 
FÖR UTELIV OCH SOMMARVI  BYGGER OM 

OCH ÖPPNAR 
DALARNAS STÖRSTA 
KÖKSBUTIK!

Föl j  oss på Facebook och 
Instagram för att  inte missa 
våra öppningserbjudanden
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VÄLKOMNA IN TILL OSS I VANSBRO!
DU KAN ÄVEN HANDLA PÅ KOXIN.SE

HEMINREDNING & PRESENTER,
BARNKLÄDER OCH PYSSEL

OVERALLER 

FÖR BARNSLIGA 

ÄVENTYR 
80–110 CL

#koxinbutik
#shoppalokaltvansbro

Måndag–fredag 10–18 • Lördag 10–14
Tel. 076-808 89 76 • Äppelbovägen 9, VANSBRO

på Hjortolârs kafé  
Helgfika

Året om! Intill 
hembygds- 
gården i  

Dala-Floda

www.hjortolarskafe.com

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!

med hem!   
– eller köp   

LÖR–SÖN kl 11–17Välkomna!

Lokalt 
Kött

Nära till en upplevelse

Stora Vägen 38, Dala-Floda
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HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN
Lilla önskelistan

DEN SISTA UTPOSTEN
Bilderbok om en liten och en 
stor björn som är på väg på 
en resa till andra sidan världen 
för att leta efter den sista 
utposten – världens sista vilda 
plats. I ord och bilder berättar 
författaren och illustratören 
Cecilia Heikkilä, Mockfjärd, om 
att längta till en plats man 
aldrig varit på samt kärleken 
mellan morfar och barnbarn. 
Fråga efter boken i din lokala 
bokhandel!

VIRKA SOM LOVISA
Lovisa Hedlund i Falun virkar söta miniatyrer i 
form av figurer, godis och bakverk med mera. 
Genom Instagram bjuder hon på skaparglädje, 
inspiration och instruktionsfilmer. Där kan du 

också köpa mönstren till hennes egna skapelser.
Instagram: Just a bunch of hookus pocus

TILL HJÄLPREDAN
På Önskehuset i Borlänge 
hittade vi det här gulliga 

barnförklädet med motiv av 
glasstrutar. Mönstret finns även 
på badhanddukar i samma serie.

www.onskehuset.se

AV SOCKERRÖR
Roliga och tåliga leksaker i form av 
fordon, husgeråd, hinkar och spadar 
– allt tillverkat av miljövänlig bioplast. 
Säljs av Kox In i Vansbro.
www.koxin.se

MED MÄSTARENS MOTIV
Memory är ett älskat sällskaps-
spel. Här med detaljer från fle-
ra av Anders Zorns mest kända 
målningar. Säljs på Zornmuseet 
i Mora.
www.zorn.se

Sagolika påskdagar!
7,8,9,10 april

PÅSKHAREN kommer på besök
ÄLVABERGET öppnar
ÄVENTYR med alla sagofigurer
PÅSKPYSSEL med tomtemor
PÅSKKYCKLINGAR, lek och skoj
ÖVERRASKNINGAR till barnen värde 290kr

En magisk sommar!

PREMIÄR-ERBJUDANDE!
17-22 juni SÄSONGSKORT  

samma pris som 
1-DAGSENTRÉ

ÄLVARIKE växer
MÖT älvornas prins
UPPLEV 8 sagolika världar
NY sagolik scen i Skugglandet
NYA musikala äventyr
LEK i alla sagolika hus

Äventyret börjar på tomteland.se
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Genom att stansa bokstäver i bestick och 
brickor förmedlar metallformgivaren och foto-
grafen Ida Gustafsson i Ludvika iögonfallande 
uttryck. 
   – Jag tycker om att använda ord som inte är 
så vanliga i vardagen, sånt som gör att folk 
reagerar, det är bara kul.

För Ida faller det sig naturligt att jobba med 
återbruk.
   – Det känns både mysigt och utmanande att 
återbruka något som redan finns, till skillnad 
från att skapa något nytt från grunden. Att 
leka med tankar och streta sig fram. Och i mitt 
fall är det inga stora pengar det handlar om 
när jag experimenterar. 
   På brickor, skedar och armband stansar hon 
olika ord, uttryck och budskap. 
   – Hemma på arbetsbordet har jag en verk-
tygslåda fylld av gamla bestick som jag hittat 

på loppisar. Skedarna böjer jag till hängare 
eller gör till blompinnar som man kan stoppa 
ned i krukor. Av min pappa har jag lånat ett 
mindre smidesstäd som kommer från byn Gra-
vendal där jag växte upp. Städet är flera hund-
ra år gammalt och han är verkligen så rädd om 
det och mån om att jag inte har sönder det. På 
städet plattar jag till skedarna med hjälp av en 
vanlig hammare. Sedan stansar jag in ord som 
jag själv kommer på eller som folk beställt av 
mig. 

Både humor och allvar
På Instagram har Ida det välbesökta kontot 
"Sullkullan", ett namn hon valt då hon tycker 
att hon är en sullig dalkulla som drar fram som 
en ångvält. Som redan sagts är hon inte rädd 
för att välja ord som sticker ut. 
   – Vissa uttryck fångar jag upp från äldre 
människor, till exempel från min farmor som 
alltid sa "dra arslet i gruset" när hon tyckte att 
något var roligt eller drygt. Andra uttryck jag 
använt är "It's all about the gött" samt "Det 
är nya tider nu! Hejrå!". Men det behöver inte 
bara vara humoristiska grejer, det kan vara mer 
skärpta ord och uttryck också. "Kvinnokraft", 
till exempel, är mitt bäst sålda ord. Min egen 
favorit är annars "Stark, sårbar, skör och oslag-
bar" som jag hämtat från Moonica Macs låt 
"Stark och sårbar". 

Som en loppis på vinden
Märks kärleken till återbruk i ditt eget hem 
också?
   – Verkligen! Jag gillar begagnade saker och 
möbler som får samsas med nya. Innan jag 
flyttade in i den här lägenheten bodde här 
en äldre dam som skulle in på äldreboende. 
Vi kom överens om att jag kunde få flytta in 
tidigare om jag tog hand om alla grejer som 
hon samlat på sig under åren. När jag gick upp 
på vinden hittade jag fina skåp, köksbord och 
stolar, hur mycket som helst som jag sedan 
burit ned därifrån. Jag gillar att gå runt på 
vinden och skrota, där har jag som min egen 
lilla loppis. Och ibland tar jag med mig en öl 
upp och sätter mig i en soffa och bara andas, 
för på vinden får jag vara för mig själv.

Instagram: sullkullan

SKAPAR LEKFULL KONST AV METALL
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Återbrukaren
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Saras Smaker
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PANKOPANERADE MORÖTTER MED 
RÖDBETSRIS, ROSTAD LÖK 

OCH HONUNGS- OCH CHILISOJA

Ur sin receptsamling har Dalalivs egen kock, Sara Nyström
i Insjön, denna gång tagit fram en vegetarisk favorit, en 
varmrätt med inspiration från Asien. 
   – Sött, salt, syrligt och hett – allt i ett. Till uppläggning 
och som lite extra tillbehör kan du garnera tallrikarna med 
lite skuren chili, färska ärtskott och en klick majonnäs, 
tipsar Sara.

2. Skala och skär lökarna i tunna skivor. Sprid ut löken på en 
ugnsplåt med bakplåtspapper. Strö över socker och salt. 
Rosta i ugnen på 150 grader i cirka 30 minuter (det går bra 
att rosta löken samtidigt som rödbetorna.) Rör om under 
tiden så att löken blir jämnt rostad. Ta ut när löken är 
vackert gyllenbrun.

3. Tvätta morötterna och koka dem i lättsaltat vatten i cirka 
10–12 minuter, tills de blir mjuka men har kvar lite tuggmot-
stånd. Ta av från plattan och låt morötterna svalna i kastrul-
len under cirka 10 minuter. Blanda under tiden mjöl, salt och 
vitlökspulver i en plastpåse. Lyft över morötterna från kast-
rullen till påsen. Blanda runt ordentligt så att alla morötter 
täckts av mjölet. Vispa upp äggen med vatten och lite salt. 
Vänd runt morot för morot i äggblandningen och rulla dem 
sedan i pankoströbrödet. Lägg morötterna på en ugnsplåt 
med bakplåtspapper och ringla rapsolja jämnt över dem. 
Baka morötterna i ugnen på 175 grader i cirka 35–40 minuter 
tills de blir härligt gyllenbruna och krispiga.

4. Värm upp rapsoljan i en liten kastrull tills den blir het. 
Blanda honung, ingefära och vitlök i en liten skål och häll 
blandningen i den heta oljan. Rör ihop allt tills honungen 
smält. Blanda ned risvinäger, sesamolja och soja och rör ihop 
ordentligt. Toppa med lite chiliflakes efter smak.

1. Skala rödbetorna och tärna dem i 0,5 x 0,5 cm stora tär-
ningar. Lägg i ugnssäker form. Skala och finhacka löken och 
lägg i formen tillsammans med pressade vitlöksklyftor. Salta 
och peppra över rödbetorna. Häll över olja eller smör. Blanda 
runt och ställ in i ugnen på 150 grader i 50 minuter. Rör om 
då och då. Koka under tiden jasminriset enligt anvisningar-
na på paketet. När rödbetorna är klara häller du över dem i 
kastrullen med riset. Blanda och smaka av med lite salt och 
svartpeppar om det behövs.

500 g färska rödbetor
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
2 krm salt 
1 krm svartpeppar
3 msk rapsolja alt. smör
2 portioner kokt jasminris 
(efter instruktioner på 
paketet)

1. RÖDBETSRIS

3 silverlökar eller gula lökar
1/2 msk socker
1/2 tsk salt

2. ROSTAD LÖK

färsk chili
färska ärtskott
majonnäs

TILL GARNERING

3 msk rapsolja 
1 msk honung
1 tsk riven färsk ingefära
1 pressad vitlöksklyfta
1 msk risvinäger alternativt 
vitvinsvinäger
1 tsk sesamolja
1,5 msk ljus soja 
( japansk soja)
1–2 krm chiliflakes

4. HONUNGS-/CHILISOJA

500 g små hela morötter
salt
1 dl vetemjöl
1 krm salt
1/2 tsk vitlökspulver
2 ägg
1 msk vatten
1 krm salt
cirka 2 dl pankoströbröd 
( japanskt ströbröd)
cirka 4 msk rapsolja

3. PANKOPANERADE 
MORÖTTER

4 portioner
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Hotell Lerdalshöjden | Mickelsgatan, Rättvik | 0248-511 50
info@lerdalshojden.se | www.lerdalshojden.se

Njut av god mat och dryck
– den fantastiska utsikten får du på köpet 

Välkommen att besöka vår restaurang. Vi serverar 
à la carte måndag–lördag. För meny, se vår hemsida.

Upptäck vår Gin & Tonic bar
Välj mellan många fina ginsorter och ett flertal olika 
tonics, varav några lokala. Sommartid flyttar vi ut 
baren till vår fina terrass.
För öppettider och mer information, se vår 
hemsida eller kontakta oss på 0248-511 50.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen!

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

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

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

En gammal handelsbod 
mitt i Rättvik

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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VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 10–18 
LÖRDAGAR 10–14

www.rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86

Backlunds Boende i Dalarna
Bed & breakfast • Stugor & rum

Marie 070-749 35 78
vikarbyn.dalarna@gmail.com 
www.vikarbyn.com

Backlunds i Vikarbyn

B&B, rum & stugor

Kulturboende i genuin dalaby

070-749 35 78
www.vikarbyn.com
vikarbyn.dalarna@gmail.com

Varmt välkommen till 
Levins Handelsträdgård!

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

som en handelsträdgård kan tänkas ha.
Pionträdgård under uppbyggnad.

Öppet mars–oktober
0248-140 19

Facebook: Levins handelsträdgård
www.levinshandelstradgard.se

Stenbacken, Pellasgattu 6   Övre Gärdsjö, Rättvik 
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TA MED TUTTUL 
Tunnbröd är bästa utflyktsmaten, i alla fall om du 
frågar Rättviks Tunnbrödsbageri. Använd det som 

korvbröd eller rulla ihop brödet med goda fyllningar, 
som krispig sallat, varmrökt lax och en klick sås. 

Eller skivad falukorv och en stark ost. Hör av dig till ba-
geriet om du vill prova på att baka ditt eget tunnbröd!

www.tuttul.nu

SMAKSATT CHOKLAD
Familjen Laby i Hedemora tillverkar 
choklad från grunden – från kakao- 

bönor till chokladkakor och praliner. 
Här chokladkakor med naturliga smak-
sättningar, bland annat med bär från 
egna bärbuskar och Dalarnas skogar. 

www.labys.se

IMPORTERAR ITALIENSKA DELIKATESSER
Under en resa i Italien föll Molly och Mikael Palm, Falun,
för smaker de aldrig upplevt tidigare.
   – Vi uppskattar genuint mathantverk och vill sprida matglädje. 
Därför började vi sälja olivolja, balsamico och vinäger från små 
italienska familjeföretag. Vi tar bara hem produkter som vi själva 
älskar. Olivolja och balsamico passar perfekt till desserter, som 
vaniljglass med havssalt och olivolja, eller en god balsamico till 
söta meloner och jordgubbar, säger Mikael som också tar emot 
grupper för provsmakningar.
www.mmpdelikatesser.se

GRO ROT FOODTRUCK 
Från och med april rullar Gro Rot Foodtruck ut på dalavägarna med 
mål att servera plantbaserad mat på marknader och festivaler.
   – Maten jag lagar ska vara god och hälsosam. Jag älskar mat från 
Västafrika och Karibien så jag lagar gärna grytor med influenser 
därifrån. Jag brukar också erbjuda matiga sallader, grönsaksburgare 
och bowls, berättar kocken och foodtruckägaren Hanna Anshagen.
   Så mycket som möjligt använder hon sig av närodlade råvaror.
   – Jag har arbetat som kock nästan hela livet och drev tidigare ett 
kafé i Skåne. Där tog jag även hand om en foodtruck och sedan för-
ra sommaren har jag min egen foodtruck här i Dalarna. Det är kul 
att få bestämma var jag ska vara och när. Och det allra bästa med 
jobbet är att få komma ut och träffa folk.  
Facebook: GroRot



0250-59 26 50 • morahotell.se

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

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

och lokalproducerade råvaror. 
Och unna dig ett besök i vår 

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

Upplev våren 
vid Siljan

Påsklov!
Överraska barnen med 

besök på Sagolandet Tomteland. 
Njut av årstiden på Saxviken med 

isvak, skridskor och skidor. 

Aktiviteter
Ät som Anders Zorn eller provsmaka 

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

som vill njuta av dalanaturen.
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utanforramen.se

 

Ni hittar 
min verkstad på

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

UPPDATERA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER PÅ VÅR HEMSIDA dalaenergi.se

www.k rusodeta l je r . se

BÄSTA BÄRHJÄLPEN

Br icka
DAGG

En ko l lek t ion br ickor 
i  des ign av L ina Rörva l l
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ateljé • butik • galleri
Öppettider på Facebook & Instagram 

@katzonskonstochkul
Älvgatan 73 A, MoraMoragatan 9, Mora · 0250-102 84 · www.korsnasgarden.se

Cafe & Butik

HEMBAKT · DESSERT- & MATVÅFFLOR · GLASSMENY 
MÖTEN & KONFERENSER I HEMTREVLIG MILJÖ

ANNETTE BACKMAN
Lundstigen 5, Mora · 076-135 74 65 

www.ateljebackman.se

Jag målar akvarell och har en egen 
ateljé hemma på gården i Mora. 

Ateljén öppnas efter överenskommelse. 
Välkommen på besök!

GANT • PEAK PERFORMANCE  • TIGER OF SWEDEN •  

TWIST & TANGO • INWEAR • SAMSØE SAMSØE  
BOOMERANG • J.LINDEBERG • MATINIQUE • 

 LEXINGTON • NN.07 • EDBLAD • AHLVAR GALLERY

KÖPMANNAGATAN 1, MORA  
TEL 0250-17717 • Webshop GRAYSMORA.SE

Parfymer!
HUGO BOSS  

• VERSACE • DIOR 
 • GIORGIO ARMANI  

• LANCÔME 
• GUCCI  

Välkommen till  
Moras stora modebutik



#dalavego
Bland alla godsaker på Hjort-Olârs kafé i Dala-Floda finns alltid ett eller flera 

veganska alternativ. Då och då erbjuds denna kaka som blivit en favorit bland gästerna. 
   – Den här "brookien" består till hälften av en chocolate chip-kakdeg och till hälften 

av brownie. Dessutom är den fylld med Oreokakor. Kakan är lyxig, chokladig och 
ingen skulle kunna gissa att den är vegansk, säger Eva-Karin Lind som driver 

det åretruntöppna kaféet tillsammans med sin familj.

www.hjortolarskafe.com

KAKDEG
300 g mjölkfritt margarin, rumstempererat
210 g farinsocker
180 g strösocker
1 dl kikärtsspad (spadet från 2 förpackningar 
kokta kikärtor brukar räcka till det här 
receptet)
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
0,5 tsk salt
360 g vetemjöl
300 g mörka chokladknappar
2 paket Oreokakor
Sätt ugnen på 175 grader och klä en långpan-
na, cirka 25 x 35 cm, med bakplåtspapper. 
Vispa mjölkfritt margarin med farinsocker 
och strösocker fluffigt. Häll i kikärtsspadet och 
vispa lite till. Blanda de torra ingredienserna 
med chokladen och vänd ner i smeten. 
Tryck ut kakdegen i långpannan och lägg 
på Oreokakorna.

BROWNIE
400 g mörk choklad 
180 g neutral matolja
2 dl kikärtsspad
1 dl kallt kaffe
360 g strösocker
80 g kakao
360 g vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk vaniljsocker
1 tsk salt
Smält chokladen över vattenbad och blanda 
med oljan. Rör ihop kikärtsspad, kaffe och 

strösocker i en bunke. Blanda de torra 
ingredienserna och vänd ner i bunken. Häll till 
sist i chokladblandningen och rör till en jämn 
smet. 

Bred ut browniesmeten över kakdegen. 
Grädda kakan mitt i ugnen i cirka 40–50 
minuter. Browniesmeten ska fortfarande vara 
lite kladdig när kakan är klar. Låt kakan svalna 
helt, helst i kylskåp över natten, så går det 
lättare att skära den i bitar.

BROWNIE + COOKIE = BROOKIE 
(24 BITAR)

3 8
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Kaplansgatan 13, Orsa . 073-087 56 03
Kyrkogatan 8, Mora . 0250-100 82

Välkommen till våra 
mysiga konditorier!

◆  Nygräddat fika- & matbröd 
◆  Lättare lunchrätter 

◆  Tårtor & smörgåstårtor

PUB & À LA CARTE    
Aktuella öppettider hittar 
du på vår hemsida:
dalgatan118.wordpress.com

CATERING & TAKE AWAY
efter behov och önskemål

LUNCHBUFFÉ
måndag–fredag

DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
dalgatan118.wordpress.com

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK !

Välkomna!

Se hela vår meny på

dalgatan118.wordpress.com

THE  

VIKINGS  
                  BEGIN

Zornmuseet visar under vintern och  
våren den spännande och  hyllade ut-
ställningen The Vikings Begin. 

Zorngården, makarna Zorns fantas-
tiska konstnärshem, välkomnar besö-
karna till inspirerande visningar.

Z O R N M U S E E T 
MORA | 0250-59 23 10 | zorn.se 

23 september 2022–16 april 2023
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I slutet av mars kliver Johanna Ekmark från 
Sollerön upp på scenen under Dalecarlia 
Music Awards. I musikvärlden är hon känd 
som artisten och låtskrivaren Winona Oak 
och totalt har hennes låtar streamats 700 
miljoner gånger. Vi ringde och ställde några 
nyfikna frågor om musikskapandet, uppväx-
ten i Dalarna och om vad hon har för planer 
framöver. 

Hej Winona! Hur kom musiken in i ditt 
liv?     
   – Jag har alltid hållit på med musik, ända 
sedan jag var barn. Från att jag var fem år 
gammal spelade jag fiol, så jag var en riktig 
dalatjej. Det var väldigt många i min skolklass 
som spelade fiol och vi spelade tillsammans 
med våra föräldrar tills vi märkte att vi barn 
var bättre än föräldrarna... Tidigt började jag 
skriva mina egna texter. Jag hade livlig fan-
tasi och drömde om att bli författare. Sedan 

började jag väva ihop mina berättelser med 
sång. Men att jobba med musik kändes långt 
bort, ingen i min närhet jobbade professio-
nellt med musik så det kändes aldrig som ett 
alternativ. Det var först när jag flyttade till 
Stockholm efter gymnasiet som jag hamnade 
i samma kretsar som andra musikmänniskor. 
Sedan tog det fart. 

Hur blev du Winona Oak?
   – 2017 flyttade jag till Los Angeles och 
där inleddes projektet Winona Oak. Jag blev 
signad av ett amerikanskt skivbolag och be-
hövde ett artistnamn som folk kunde googla 
på. Eftersom jag ville ta vara på mitt svenska 
efternamn Ekmark så fick det bli Oak. Karak-
tären föddes och byggdes upp på en bakgård 
i Los Angeles och sedan har jag hållit fast vid 
det namnet. Karriären fick en rivstart. Min 
första låt släppte jag med DJ-duon The Chain- 
smokers och den gick jättebra, vilket gjorde 

Nyfiken på

Winona Oak
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www.winonaoak.com

mig lite bortskämd. Det var först när jag stod 
på egna ben som jag förstod att det tar tid att 
bygga upp ett namn. 

Beskriv din musikstil!
   – Mitt sound har förändrats mycket genom 
åren. Det är svårt att sätta ord på musiken 
men jag tycker att den kan beskrivas som 
filmisk. Och jag låter texterna stå i fokus, det 
är texterna som bär musiken. Nu för tiden ska 
varje låt anpassas till algoritmer och TikTok 
och tyvärr har lyssnarna inte samma tålamod 
längre, låtarna blir kortare och kortare. Men 
man får hitta sina egna sätt att nå ut till 
människor och jag är peppad på att fortsätta 
ge ut min musik. För musik finns inget stopp, 
musik kan bara fortsätta att växa. Det finns så 
mycket man kan skapa och olika genrer man 
kan testa, det blir aldrig tråkigt. Just nu är jag 
inne på att skapa mer avskalad musik. Och jag 
vill gärna skriva musik till filmer och tv-serier, 
det vore verkligen kul att få ett sådant upp-
drag. 

Vad vill du förmedla genom musiken?
   – Varje låt är som en bok som bär på ett 
eget budskap. Jag skriver om saker som berör 
mig. Det kan vara jättepolitiskt; om feminism 
eller den sjuka världen som vi lever i. Men det 
kan också vara väldigt personligt; om en kom-
pis som går igenom en jättesorg eller min egen 
resa. Jag har skrivit mycket om psykisk ohälsa, 
som jag själv har erfarenhet av. Det är viktigt 
att vi lyfter fram det samtalet och att skri-
va musik om det är ett sätt. Det finns sådan 
potential i musiken eftersom man kan nå ut till 
så många människor. Mitt mål har aldrig varit 
att hamna överst på listorna. Det är så klart 
kul om min musik uppskattas men det är inte 
det som driver mig. För mig är det viktigaste 
att få skriva och skapa. 

Vad betyder Dalarna och framför allt 
Sollerön för dig?
   – Jag är jätteglad för att jag fick växa upp 
på Sollerön. Det är så roligt att titta på gamla 
fotografier från min barndom, för jag levde lite 
som Pippi Långstrump. Jag bodde med min fa-
milj i ett litet rött hus. Vi hade ingen bondgård 
men vi hade ändå massor av djur: fem hästar, 
katter, kaniner, marsvin, höns och en tam 
kråka. Jag tror att jag satt på en häst innan jag 
lärde mig gå och jag minns att mina systrar 

och jag brukade rida ner till Siljan för att bada 
med våra hästar. Jag är verkligen tacksam för 
den nära relationen till djur och natur. Från 
att jag var liten fick jag ta ett stort ansvar för 
djur, det har varit en väldigt bra erfarenhet. 
Det är först när jag blivit vuxen som jag förstår 
hur vackert det är i Dalarna. Jag är som nyför-
älskad! I dag bor jag i Stockholm men någon 
gång hoppas jag kunna köpa en egen liten 
stuga i Dalarna. 

Berätta om låten ”Island of the Sun”!
   – Den skrev jag när jag bodde i Los Angeles 
och längtade hem till Sollerön, solens ö. I låten 
målar jag upp Sollerön som en metafor för en 
vacker plats i livet, inte bara en fysisk plats, så 
låten är både en hyllning till ön och en meta-
for för något sagolikt. 

Den 30 mars uppträder du på Dalecarlia 
Music Awards på Magasinet i Falun.
   – Ja, det ska bli fantastiskt att få uppträda 
tillsammans med Dalasinfoniettan. Jag älskar 
ju filmmusik så det är verkligen underbart 
att få spela med en sådan fin orkester. Första 
gången som jag lyssnade på deras arrange-
mang av min låt "Break My Broken Heart" lät 
den som en helt ny låt, så vacker. Det här är 
verkligen en dröm som går i uppfyllelse. Jag är 
supertaggad och jag vet redan nu att det kom-
mer att bli mycket gåshud från min sida. 

Har du några favoriter bland Dalarnas 
artister?
   – Jag lyssnar på flera, bland annat älskar jag 
Amanda Bergman och hennes band Amason, 
jag är ett stort fan av dem. Jag gillar också 
Skott, Pauline Skött från Vikarbyn. Vi har lite 
av samma musikstil och bakgrund, hon spe-
lade också fiol som barn. Mer och mer lär jag 
mig att det är många i musikbranschen som 
kommer från Dalarna. Folk blir nästan inte 
förvånade längre, utan det är mer: "Jaha, ännu 
en musiker från Dalarna." 

Vad händer framöver?
   – Jag kommer att släppa mer musik och så 
har jag en hel del roliga samarbeten framöver, 
men de är ännu hemliga. Tidigare har jag tur-
nerat med andra artister, nu ser jag fram emot 
att planera in egna spelningar i Sverige. 
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Lundhags Fabriksbutik · Clas Ohlson · Scorett Outlet · Jysk 
Hemköp · Sportringen - Modehuset · Anderssons Optik · Kicks

Mariaboden · Iittala Rörstrand Fiskars Outlet · Doz Apotek

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

KARLS MÅLERI
LEKSAND

LENNART KARLS
070-658 14 52

lennart@kar lsmaler i .se

Kunskap &  kva l i te t

VÅREN BÖRJAR 
PÅ GUNDHES!

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

Snittblommor, krukväxter, krukor och presenter.
 I växthusen hittar du vårblommor, fröer och jord. 
Sommarens plantor står på tillväxt. Välkommen!
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Förra våren öppnade blomsterkreatören Sofia Sima en giftfri snitt-
blomsodling i Djurås by i Gagnef.
   – Mitt företag Malva & Iris föddes ur en dröm om att bidra till 
hållbarhet och ett långsammare sätt att leva. Jag odlar från frö, lök 
och knöl utan bekämpningsmedel och jag låter blommorna växa i 
sin egen takt. Att odla snittblommor är ett hantverk som kräver stor 
arbetsinsats. Därför blir priset ibland något högre än för importera-
de och massproducerade blommor, men inte alltid, säger Sofia som 
erbjuder självplock, workshops och evenemang i blomsterodlingen.
Instagram: Malva & Iris

"Uppdukat för lökmarknad. Blomsterlök, tor-
kade kransar och nyskördade pumpor just när 
dahliorna är som vackrast."

INSPIRATÖREN

"Somrig spiralbunden bukett av närodlade 
blomster. Här ryms bland annat riddarsporre, 
lejongap, risp, blomstermorot, slöjsilja, rölleka, 
smällspirea, sommarflox och trädgårdsmålla."
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"Underbara narcisser i syrentider."

"I juli var jag sugen på rött. Ett arrangemang 
där inspirationen kom från den överdådigt 
rödblommande rosen Flammentantz. Astillbe, 
vinbär och vallmo fick bli kompisar till rosorna 
i soppterrinen som är inhandlad på loppis." 
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"Bröllopsblommor enligt konceptet slow 
flowers med närodlat och vilt material. Brud-
bukett bunden i rede av björkris under magisk 
blomstergirlang skapad med hållbara tekniker."

"I maj och juni blommar tusentals tulpaner och 
narcisser i blomsterodlingen. Här erbjuds både 
buketter, blomsterprenumerationer och själv-
plock till våren." 

"Blommande blomstersängar. Här syns dahlia-
bädden samt bäddar med amaranter, rosen- 
skära, vädd och blomstertobak." 

"En brudbukett som en pastellkaramell i aprikos, 
rosa och blekgult där både färska blommor och 
torkat material samsas. Dahlia, zinnia, örnbrä-
ken, vass, rosenskära, malört och ulleternell 
skapar stämning tillsammans." 
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Välkommen till 
systrarna Holding 
i Siljansnäs

Källsvadsvägen 10
070-208 16 83

 070-885 08 68
www.vastibyns.se M
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Vi säljer vackra och sköna lammskinn att 
sitta eller ligga på, samt garn och kardflor. 

Lammkött kan beställas för 
leverans i början av september.

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

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

Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård

Välkommen till Hästbergsgårdens 
ekologiska fårgård i Leksand!
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LEKSANDS 
KULTURHUS 
Museum   Arkiv   Bibliotek 

Årets sommarutställning 
Lin för livet 

18 maj - 19 augusti 2023  

En utställning om lin från hela  
Sverige, med en inblick i det lin  

som finns i livet, för livet.  
Utställningen är producerad av  

landets Hemslöjdskonsulenter och  
regionala slöjdutvecklare.  

 

Lin i Dalarna förr och nu 

18 maj - 14 juni 2023 

Lin i Dalarna förr och nu, är en  
kompletterande utställning till Lin 
för livet med redskap och bilder  

från förr och produkter från idag, 
allt från Dalarna.  

 

Välkomna! 

Våra öppettider hittar du 
på www.leksand.se/kultur 

• Egen odling av 
utplanteringsväxter  

• Amplar, perenner & rosor

• Buskar & träd 
(BEGRÄNSAT SORTIMENT) 

• Återförsäljare av 
Hasselfors jordar & gödsel

Vard 10-16  •  lörd 10-13
FR.o.m 3 APRIL: 

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

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

Hedens 
Lustgård

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko
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Jag har alltid burit på en känsla av utanförskap. 
Visst har jag känt att jag hör till, men min 
känsla har ändå varit att något är annorlunda, 
något som varit svårt att sätta fingret på. Det 
har varit som en skavande sten i skon och jag 
har sett mig omkring och tänkt: "Varför är vi så 
olika?" 
   Här får du bilden av mig: mörkhårig, en gång 
med lockigt hår som sedermera vissnade och 
ramlade av, brunögd, nästan två meter lång, 
storlek 47 i skor och händer stora som dasslock. 
Jag är dramatisk ock skrattar högt och mycket. 
Men jag är lika mycket introvert och lite dyster, 
på gränsen till tystlåten. Mitt temperament är 
hett men det mojnar lika fort som det dyker 
upp.

   Vad är det som gör just dig till den du är? Din 
ögonfärg och din hårfärg, dina smilgropar? Har 
du din mormors glada lynne eller någon annan 
släktings kroppsspråk, kroppsbyggnad eller 
hetsiga humör? Ja, du påminner så mycket om 
den ena eller andra släktingen, och det beror 
på dina byggstenar, ditt DNA. Din personlighet 
är som ett broderi som löper över årtusenden, 
århundraden och sekler. Ibland kanske broderiet 
inte är så självklart. Där finns trådar som helt 
plötsligt tar slut, trasslas ihop i en stor "tjorv" 
eller så är de kanske inte fästa i livets väv. År 
2018 blev min egen "livsväv" lite mera hel. Stygn 
som tidigare fattades broderades dit, stygn för 
stygn.  
   På bilden intill ser du min morfar Valentin, 
broderad och tecknad av mig. Jag träffade 
aldrig min morfar, eftersom hans existens länge 
var dold. Först 2018 fick jag reda på vem han 
var och att han hade romskt ursprung – och 
helt plötsligt är det som att tända en lampa, 
eller snarare en ramp med strålkastare. Som i 

ett trollslag förstår jag min dragning till Indiens 
formspråk. Ut strösslas pärlor och paljetter och 
tyger med rosor och rik ornamentik. I huvudet 
hörs suggestiv musik på violin. Jag begriper 
också varför jag inredde min ateljé i en vagn, 
likt en romsk cirkusvagn. I dag är det säkersä-
kerställt genom DNA att romerna ursprungli-
gen kommer från Punjab och områden i norra 
Indien. 
   De genetiska minnena måste vara lika viktiga 
som det sociala arvet. Varför har jag annars, 
sedan barnsben, en dragning åt det kulörta, 
orientaliska och dramatiska? Den dragnings-
kraften finns inne i mig, inväxt i varje fiber och 
nerv. Har jag varit medveten om mitt ursprung? 
Nej, jag har varit totalt omedveten om det, inte 
haft en susning. Men i över 40 år har jag haft 
en mycket stark inre känsla och återkommande 
tanke: "Vad gör jag här?" Visst älskar jag det 
svenska och nordiska men jag tycker att det 
ibland känns lite snålt, tyst och lagom. Som om 
kostymen är lite för trång.
   Jag är glad, stolt, mallig och tacksam över 
mitt romska arv. Och jag känner vördnad inför 
mitt privilegierade svenska liv, fritt från hot, hat 
och förföljelse. När jag ser romers och andra 
folkgruppers utsatthet tänker jag på att det 
kunde lika gärna varit jag. Att det är jag, Daniel 
Eriksson med familj, som får utstå förföljelse 
och avhysning och som förtjänar uppehället 
genom att tigga utanför matvarubutiken. 
   När jag fick klart för mig att mitt ursprung är 
delvis romskt fick jag höra att det är något som 
en bör tala tyst om, för att undanhålla det från 
de strömningar som just nu finns i det svenska 
samhället. Men jag kommer inte att hålla tyst. 
Jag tänker folkbilda och upplysa min omgivning 
i ämnet. För påläst är jag och stolt över att vara 
en del av en hisnande, spännande och delvis 
tragisk historia. Har du själv koll på din egen 
livsväv, ditt eget broderi? Saknas där några 
stygn? 

FUNDERINGAR FRÅN EN FRODIG OAS

       Din personlighet 
är som ett broderi som 
löper över årtusenden, 
århundraden och sekler.

Det fattades några 
stygn i broderiet

Daniel Eriksson
Illustratör
www.illustrator-danieleriksson.com
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LYXIGA LÖRDAGAR 
Maria Sjöö och Fredrik Olofsson driver Soul & Food 
på Bondasgården i Lima i Västerdalarna. Maria är 
yogainstruktör och örtterapeut, Fredrik 
står för matlagningen. 
På den gamla gården 
med anor från 1500-talet 
bjuder de in till lyx- 
lördagar på olika teman 
under våren och hösten. 
Aktuella datum: 
stresshantering 22 april, 
hormonbalansering 
13 maj och hälso- 
främjande 10 juni.
www.soulandfood.se

BADA UTE ÅRET RUNT
En nyhet på Åkerblads Gästgiveri Tällberg är den ut-
ökade spa-avdelningen med lounge och varm utom-
huskälla vid en eldstad. För den som vill göra dagen 
extra festlig finns möjlighet att hyra spa-sviten med 
bubbelpool och bastu. Åkerblads erbjuder även olika 
behandlingar för kropp, ansikte, händer och fötter. 
www.akerblads.se

LJUS AV NATURLIGT VAX 
Anna Carin Berglund i Falun är en av 
ägarna bakom varumärket Leynore som 
bland annat tar fram svensktillverkade, 
miljövänliga och paraffinfria ljus. Vax- 
blandningen består till största delen av 
raps som odlas i Skåne. Bilden visar ett  
par ljus och en rumsdoft ur retroserien  
Amber som finns i sju olika dofter med 
inslag av päron, äpplen, vanilj, körsbär...
www.leyonore.se

COME A LITTLE CLOSER 
I Stjärnsund i Hedemora erbjuder 
Fredrik Swahn och Janie Petersen 
relationskurser för par. Lär dig tant-
riska verktyg som gör att du känner 
dig mer levande och hemma i din 
egen kropp och i nära kontakt med 
din partner. Tillsammans kan ni hitta 
er högsta njutningspotential. Fred-
rik och Janie erbjuder även retreats, 
boende och kurser online.
www.romanticnatureresort.se

Om du vill 
förändra 
världen, 
gå hem och 
älska din 
familj.
Moder Teresa

LEV DIN DRÖM!
Lyft din hobby till profession.

Gör det du älskar på heltid.

Kunskap går från yrkesskicklig handledare till nästa generations hantverkare.
Utbilda dig som lärling i något av våra 80 yrken. I hela Sverige.

Ansök senast 17 april
Kursstart 28 augusti 2023

HANTVERK
DESIGN

ENTREPRENÖRSKAP
BEHÖRIGHET TILL 

HÖGSKOLAN
Ansök senast 17 april

Kursstart 21 augusti 2023

SOMMARKURSER
Anmälan senast 1 maj 2023

www.leksandsfolkhogskola.se

www.hantverkslarling.se
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Vi har kulörerna 
för den rätta 

Carl Larsson känslan
 

Välkommen in
 och låt dig 

inspireras av Dalarna

Limsjöänget 3, Leksand
Tel: 0247-100 64
Öppet: Mån-Fre 09.00-18.00
Lör 10.00-14.00
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Överraskningarnas hus och trädgårdar i Leksand

HILDASHOLMHILDASHOLM
MunthesMunthes

Museum • Trädgårdskafé • Butik
Öppet dagligen 10 juni — slutet av augusti
Trädgården öppen vardagar från den 2 maj
Hildas Kafé öppet 2 juni — slutet av augusti

0247-100 62  •  www.hildasholm.org
Mer info på www.siljanskonditori.se

Sopp- och våffellunch

Psst! Nya  
restaurangen  
öppnar i maj!

Bageri

Konditori

Våren på Siljan

Tamaris i vårens färger. 
Välkommen in!

Torget 7, Leksand. Tel. 0247-34680
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BOK-
BLADET 

På bloggen Swedish 
Spoon skriver Isabelle 
om svensk mathisto-
ria. Hennes intresse för 
fäbodarna och deras 
mattraditioner väcktes 
då hon experimentera-
de med att kärna eget 
smör. I boken berättar 
hon om grunden till vår 

traditionella matkultur och hon lyfter fram 
tio fäbodar i Dalarna. Följ med fäbodjäntan 
när hon kärnar, ystar och lagar allt från 
vardagens grova gröt till sommarfesternas 
saffransostkaka. Alla recept är anpassade 
efter nutida förhållanden så att du kan nju-
ta av fäbodmaten där hemma.

SMÖRET SMAKTE JAG ALDRIG: 
RECEPT, BERÄTTELSER OCH TRADITIONER 
FRÅN SVENSKA FÄBODAR
av Isabelle Fredborg, bokförlaget Ärli

Med intresseväckande texter 
som ger en historisk kontext 
och fantastiskt foto stylat av 
Elsa Billgren får alla beundra-
re av sekelskifteskonstnärerna 
chans att upptäcka deras 
största verk: hemmet. Med 

Carl och Karin Larssons liv och konstnärskap 
i fokus visar lifestyle-experten Elsa Billgren 
upp Lilla Hyttnäs och inspirerar till att ska-
pa samma känsla i ditt eget hem. 

ETT HEM: CARL OCH KARIN LARSSONS VÄRLD
av Elsa Billgren och Ulrika Ewerman, 
Bookmark förlag

Till en kursgård i Dalarna kom-
mer 39-åriga Paula för att få 
andrum i sin kaotiska tillvaro. På 
gården bor redan Gunni vars liv 
stannat upp efter en omtumlan-
de passion. I slutet av 1950-talet 
förälskar sig den unga Anita i 

Bengt, som öppnat traktens första snabbköp. 
Men Bengt är gift och snart börjar ryktet gå. 
Svartstick är en sinnrik och mångbottnad be-
rättelse om tre kvinnor i tre tider, med varsin 
hemlighet. Deras liv flätas oväntat samman av 
en svart silkestråd.

SVARTSTICK
av Sara Paborn, Albert Bonniers förlag

I denna släktkrönika skild-
ras hur kvinnors, mäns och 
trälars liv kunde gestalta sig 
i Europa. Människohandeln 
blir omfattande, Bärnstens-
vägen över Alperna och 
handeln med Järnbärarland 
utvecklas. Serien ger en 

inblick i vilka hot som fanns och vilka utma-
ningar man ställdes inför. Maktkamperna 
hårdnar, småkungarna kämpar om herra-
väldet och en ny tro hotar. Personporträtt 
och spännande resor varvas med handel 
och vardagsliv, dramatik och kärleksintriger. 
Del tre, "Offergudar", utspelar sig bland 
annat kring Siljan där järnet är den viktigas-
te handelsvaran, och där hövdingen Soldi 
på Soolöen traktar efter frankiska svärd. 
Del fyra, "Miklagård", kommer i början av 
sommaren och utspelas i dagens Istanbul. 
Agneta är arkeolog och författare och bor 
halvårsvis i Färnäs utanför Mora.

VIKINGASERIEN
av Agneta Arnesson Westerdahl, 
Historiska Media

Spänningsmästaren Ninni 
Schulman är tillbaka med 
en ny serie som tar oss 
med till 1980-talets Da-
larna då tolvårige Mattias 
försvinner spårlöst från sitt 
hem i den lilla byn Våm-
hus. Samtidigt är den ti-
digare polisen Ingrid Wolt 
på flykt från sitt förflutna. 

Hon har just släppts ut ur fängelset och börjar 
sakta bygga upp sitt liv igen. I desperat behov 
av arbete startar hon Siljans Spaningsbyrå och 
hennes första uppdrag blir att hitta Mattias. 
När hon börjar nysta i fallet inser hon att den 
skenbara idyllen döljer mörka hemligheter. 
Den första delen i Siljanserien om Ingrid Wolt 
är en kriminalroman om sorg, skuld och en lek 
som blir till dödligt allvar.

SOM VI LEKTE
av Ninni Schulman, Bazar Förlag

5 4
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"Det ska vara enkelt 
att ta sig ut på 
vandring i naturen"

I vår ger biologen Teresia Holmberg i Rättvik 
ut sin första bok. I "Vandring kring Siljan" 
samlar hon 33 vandringsturer på sammanlagt 
343 kilometer i Mora, Rättvik, Leksand och 
Orsa.

Hur fick du möjlighet att skriva guideboken?
   – Jag har alltid hållit på med friluftsliv i olika 
former, framför allt har jag alltid tyckt om att 
vandra, det är en livsstil. För några år sedan 
köpte jag Karin Runessons bok "Vandra kring 
Falun & Borlänge". När jag sa till Karin att jag 
önskade en liknande bok över Siljansbygden, 
uppmanade hon mig att ringa till Calazo för-
lag. Jag föreslog för dem att jag kunde skriva 
just en sådan bok och då fick jag det uppdra-
get.

Berätta om arbetet!
   – Våren 2021 startade jag från scratch. Jag 
började med att göra en lång lista på alla mina 
favoritvandringar i trakten och jag sökte in-
formation på nätet och i annan litteratur. Jag 
pratade med massor av människor och frågade 
efter tips på vandringsleder och stigar. Det har 
varit mycket researcharbete och jag har vand-
rat alla leder och stigar som är med i boken. 
Plus att jag gått många leder som inte kommit 
med i boken. Så det har blivit en hel del steg...

Hur vill du sammanfatta bokens innehåll?
   – Jag har lagt fokus på dagsturerna men 
nämner även två längre turer för de som vill 
ha lite större utmaningar. Den kortaste turen 
är två kilometer lång, den längsta, som är en 
flerdagarstur, är 60 kilometer lång. Varje tur 
beskrivs ur ett praktiskt perspektiv och svarar 

på frågor som: Var parkerar jag? Hur ser led-
markeringen ut? Hur svårvandrat är det? Var 
kan jag rasta? Jag beskriver även kulturmiljö-
värden, andra sevärdheter och har försökt lyfta 
fram naturmiljöerna på ett lättsam och peda-
gogiskt sätt. Dessutom förklarar jag varför en 
viss art växer just där den växer, varför skogen 
ser ut som den gör och varför det är viktigt att 
odlingsmarkerna hålls öppna.

Har du hittat några nya favoritleder?
   – Det är en svår fråga för varje tur har sin 
charm. Men jag tycker väldigt mycket om att 
vandra i Furudal och Ore, där löper en fin 
sträcka av Siljansleden. Sedan är det trevligt 
att vandra i Tällberg också. Jag gillar även 
vandringsleden mellan Tibble och Ullvi i 
Leksand eftersom den bjuder både på skog, 
odlingsmarker och bymiljö. Jag gillar den vari-
ationen.

Boken är full av bilder också.
   – Alla bilder har jag fotograferat själv, 
förutom bilderna på mig själv som min sam-
bo Ronnie Björ tagit. Att fotografera var ett 
gammalt intresse som jag dammade av i och 
med bokprojektet. Nu fick jag bevisa att jag 
kan fotografera, även om det kändes som en 
utmaning. Jag var inte alls rädd för att skriva 
texterna, men jag var orolig för vad förlaget 
skulle tycka om mina bilder, men det gick bra.

Har du några roliga planerar för boksläppet?
   – Ja, det har jag. Det kommer att bli en hel 
del aktiviteter, till exempel releasefest, vand-
ringar och besök hos bokhandlare. Jag ska 
också gömma tre exemplar av boken vid några 
vandringsleder och sedan lägga ut ledtrådar på 
Facebook och Instagram. Det kan locka folk till 
att ta sig ut i naturen och hitta böckerna.

Är du sugen på att skriva fler böcker fram- 
över?  
   – Det här var ju bland det roligaste jag gjort, 
så givande, så jag är inte alls avskräckt från att 
skriva fler. Jag har lärt känna så många fina 
människor och de har varit så generösa med 
sina kunskaper. Och jag har lärt mig så myck-
et om Siljansbygden, dess natur, kultur och 
historia.

Instagram: siljanoutdoor
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HEJ BYGGNADSVÅRDARE!
Det är dags att anmäla ditt eller någon annans 
byggnadsvårdsprojekt till tävlingen
 
Dalarnas byggnadsvårdspris 2023 

Byggprojekt som rör bevarande, om- och tillbyggnad 
av gamla hus eller nyproduktion med hänsyn till äldre 
miljö är av intresse.  

Anmälan är öppen till och med den 31 mars.  

Besök www.byggnadsvardspriset.se för anmälan och mer info. 

Byggnadsvårdspriset.indd   1 2023-01-25   09:35:36

 

LINOLJEFÄRG • BESLAG • VERKTYG • VEDSPISAR & KAMINER • LINDREV • FODER, SOCKLAR & LISTER  
• DÖRRAR & FÖNSTER • GRINDAR • INREDNING • BELYSNING • FÖNSTERRENOVERING  

TALLBACKSVÄGEN 15, GAGNEF • 073 684 58 00 • WWW.GODSHALLEN.SE

KÖPER & SÄLJER GREJOR TILL GAMLA HUS

Vi har flyttat 
till Gagnef!
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Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00

Varmt välkommen till en 
butik med personlig service!

BLOND HOUR ∙ VILA ∙ MASAI 
ODD MOLLY ∙ FREEQUENT 
PART TWO ∙ SOYA ∙ CREAM 

MOSH MOS ∙ PIECES 
PARA MI ∙ IN WEAR

På herravdelningen 
hittar ni:

GARCIA ∙ SEBAGO ∙ BLEND
LINDBERGH ∙ FAT MOOSE

Vårinspiration 
hos Solblomman

GC RESTAURANG 
BAR & CAFÈ

Mån–tor 8–22 • Fre 8–02 • Lör 9.30–01/02 
Norsgatan 19, Leksand

0247-132 60 • www.gardscafe.se

Välkommen in!

Caprese
Bruschetta
Mixbruschetta
Plocktallrik
Rödbetor, chèvre
Tigerräkor
Skagentoast
Räkcocktail
Löjromspizza

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

SMÅRÄTTER

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

KVÄLLS- 
MENY

Serveras 
från kl. 16

BAREN ÄR ÖPPEN
Fredagar–lördagar till kl. 01/02

FRUKOSTBUFFÉ
Vardagar kl. 8–10

LUNCHBUFFÉ
Vardagar kl. 11.30–14

inkl. vårt goda salladsbord

HELGBUFFÉ
kl. 12–15
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Dalarnas Museum i Falun huserar många 
spännande samlingar, bland annat ett stort 
bildarkiv som berättar om en svunnen tid. Vi 
ville veta mer och ringde upp antikvarie Sara 
Håkansson som här bjuder på ett smakprov ur 
arkivet. 

Hej Sara! Vad finns i museets bildarkiv? 
   – Där finns en stor samling av fotografier, 
negativ, glasplåtar, diabilder och vykort. Anta-
let motiv uppskattas till cirka 2 miljoner och 
tidsmässigt sträcker sig samlingarna från 1840-
talet fram till nutid. Motiven visar människor 
och miljöer, fornlämningar, industrier och 
sport med mera. De flesta bilderna har skänkts 
till museet i form av gåvor. Ibland köper vi in 
bilder också men det hör till undantagen. Vi 
vill att materialet används så den som behöver 
en särskild bild till privata eller kommersiella 
sammanhang kan göra en beställning via hem-
sidan. Priset varierar beroende av vad bilderna 
ska användas till.

Några av de mest kända tidiga fotograferna i 
Dalarna är Karl Lärka och Karl-Erik Forsslund. 
Fanns det även tidiga kvinnliga fotografer?
   – Ja, vi har bland annat bilder av Selma 
Westberg, född 1893 i Mora. Hon började som 
fotograflärling hos Berta Hallgren i Mora och 
hade sedan några egna ateljéer i Dalarna. 
Selma började tävla med sina bilder och vann 
flera priser både i Sverige och internationellt. 
1943 blev hon utsedd till kunglig hovfotograf. 
Vi har också många bilder av amatörfotografen 
Elin Sundberg Berglund. Hon föddes 1896 i Ore 
och dokumenterade gärna sin hembygd och 
en hel del järnväg, då hennes far arbetade vid 
järnvägen. 

Har du några egna favoritmotiv i arkivet? 
   – Ja, jag är svag för porträttfotografen 
Carl-Erik Källströms handkolorerade dräktbil-
der i visitkortsformat, de är så fantastiska. Han 
föddes i Falun år 1827 och färglade själv sina 
bilder, de är väldigt mjuka och fina i färgerna. 
Vi har en hel del flygfoton också, de gillar jag. 
De är kanske inte lika vackra men det är roligt 
att se hur olika platser såg ut tidigare och jäm-
föra med hur de ser ut nu.

www.dalarnasmuseum.se

Självporträtt av Karl Lärka

Foto: Selma Westberg

I ALBUMET Bilder ur Dalarnas 
Museums bildarkiv
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Bilder ur Dalarnas 
Museums bildarkiv



UNDER VÅREN 
HÄNDER DET GREJER 

PÅ STATIONSGATAN 6 I 
LEKSAND, VÄLKOMMEN 

ATT FÖLJA OSS PÅ:

@stationsgatan6 

@ylva.studioskarp @secondaire_secondhand @butiken_krasen @faktoritre @halsopunkten_yoga
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Norsgatan 15 C · Leksand · 070-539 34 44 
ONS–FRE 11–17, LÖR 11–15

Instagram: backkullans

Design by Bäckkullan – ljusstakar 
tillverkade av vintageföremål 

Färdiga presentlösningar • Kläder & smycken 

Nu i större 
lokaler! 

Välkommen!

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

  
BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR 

FLOS ∙ DBKD ∙ DAY ET ∙ TELL ME MORE 
ARTWOOD ∙ HALLBERGS BELYSNING   

BOEL & JAN ∙ OLSSON & JENSEN ∙ HVISK 
ROWICO ∙ ERNST ∙ SECOND FEMALE

FURNINOVA ∙ BRAFAB ∙ MATEUS 
SOAKED IN LUXORY ∙ CLASSIC COLLECTION

med flera...

FABRIKSBUTIK
Se tillverkningen 
i vår smedja 
i Leksand!

Vardagar 10–17  
Lördagar 10–15

G:a Siljansnäsv. 20
LEKSAND
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På tapeten

WEIBJERS GÖTTERIA – NYTT KAFÉ I RÄTTVIK
När vännerna Linnéa Weinez Dahls och Stina 
Evbjer startade en loppislada för ett par år 
sedan, föddes också idén om att göra något 
större tillsammans, som att driva ett kafé ihop. 
När så kaféet Södergården på Storgatan i Rätt-
vik lades ut till försäljning tog de chansen att 
förverkliga sin dröm.
   Efter en uppfräschning av lokalen öppnade 
de i höstas Weibjers Götteria.
   – Med mammor i fokus vill vi skapa "en 
plats som hemma" och vi satsar på tre ben: 
kafé, event och vinbar. Vi vill bjuda in till allt 
från föräldraträffar till trubadurkvällar på den 
fantastiska bakgården. Hittills har vi arrangerat 
pysselkvällar och gemensamma joggingturer 
med frukost. Under våren börjar vi även sälja 
secondhand och gå-bort-presenter, berättar 
Linnéa.
   På Weibjers Götteria, som även har kvälls-
öppet, satsar man på ett smalt men smakrikt 
sortiment med hög kvalitet.
   – Våra luncher är oftast vegetariska och vårt 
fika kan även den som är glutenintolerant 
eller mjölkallergiker njuta av. Här på Götte-
rian går det att låna spel, pussel och något 
att läsa. Och barnen kan härja i lekhörnan en 

stund medan du dricker ditt varma kaffe, säger 
Linnéa som tillsammans med Stina har många 
idéer för det nya kaféet.
Facebook: Weibjers Götteria

ETT SMULTRONSTÄLLE I GAGNEF
För tio år sedan startade Johanna Billingskog 
Nyberg webbutiken Little Smultron. Under fem 
år drev hon även en butik i Falun, men sedan 

i höstas är all verksamhet flyttad till Gagnefs 
kyrkby där hon nu har ett showroom i Handels-
bankens gamla lokal.
   – Här säljer jag heminredning och barn- 
grejer tillverkade av producenter som tänkt 
på miljön. Jag brukar säga att Little Smultron 
är ett smultronställe fullt med finsaker – både 
till stora och små. Jag försöker hålla mig till 
svenska och skandinaviska formgivare och min-
dre varumärken och försöker också hitta lokala 
kreativa människor att jobba med, berättar 
Johanna som bor bara några hundra meter från 
sitt showroom.
   – Vi var på jakt efter en gammal gård, ett 
ställe som vi kunde ta hand om och pyssla 
med, och fann den här jättegamla gården från 
1700-talet. Den behöver väldigt mycket kär-
lek och den som är intresserad kan följa vårt 
renoveringsarbete via Instagramkontot Jönis-
gården.
www.littlesmultron.se
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NY KRÖGARE PÅ DALA-FLODA VÄRDSHUS
Anna Fredén lämnade chefsjobbet på en ita-
liensk restaurang i Göteborg för att driva Byns 
skafferi på värdshuset i Dala-Floda.
   – Dalarna är inte ett slumpvis val. Min pappa 
har sina rötter i Dala-Floda och min man Göran 
Gröning är från Mora. Vi har hela tiden sagt att 
om vi ska flytta så är det till Dalarna. Så när vi 

fick chansen att arrendera värdshuset av ägar-
na Per och Evalotta Ersson, som har kvar sitt 
fina bed and breakfast, så tog vi den.
   Efter 35 år på restauranger i Stockholm, 
London och Göteborg ser Anna fram emot att 
driva eget.
   – På Byns skafferi kommer vi att erbjuda en 
enkel men trevlig meny som ändras ofta. Och 
det kommer alltid att finnas vegetariska alter-
nativ, bland annat veckans soppa med goda 
tillbehör. Man kan även komma hit för en fika! 
Det här ska vara stället dit man tar med sig 
sin laptop eller sina kompisar, som ett andrum 
att komma till när man varit på badstranden 
eller åkt skridskor. Sommartid kan man även 
sitta ute i trädgården och mysa. Vi vill bli ett 
bra komplement till alla andra verksamheter 
i Dala-Floda och ser fram emot att träffa alla 
som vill besöka oss!
www.bynsskafferi.se

BLOMBOA BYTER ÄGARE OCH NAMN
Markus Rosendal och Carolina Redman har 
precis flyttat hem till Dalarna, till en släktgård 
och driften av en 83 år gammal handelsträd-
gård i Bjursås. Markus har tidigare jobbat som 
professionell dansare, ett jobb som försvårades 
under pandemin.
   – Jag har alltid varit intresserad av trädgård 
så jag valde att vidareutbilda mig till trädgårds- 
mästare. Mycket är så klart helt nytt för oss 
men vi får jättefint stöd från olika håll. Träd-
gårdsbranschen är på många sätt en trevlig 
och gemytlig bransch, tycker Markus.
   Kommer ni att göra några förändringar?
   – Ja, vi byter namn från Blomboa till Rotens 
Trädgård. Vi kommer att driva trädgården och 

butiken vidare och även ha en liten kaféverk-
samhet. Vi vill också fokusera mycket på lokala 
samarbeten, evenemang och att skapa en 
trevlig mötesplats för alla. Välkommen hit den 
29 april då vi slår upp våra dörrar!
www.rotenstradgard.se

LOKSTALLARNA HAR BLIVIT TEATERHUS
Efter att i flera års tid letat efter en fast lokal 
har Folkteatern i Dalarna flyttat in i Lokstallar-
na vid järnvägsstationen i Falun. 
   – Nu har vi en plats där vi kan skapa scen-
konst. Hit kan vi också bjuda in andra aktörer 
inom den fria scenkonsten och konsten. Tidi-
gare har vi bland annat spelat i ett tält, i en 
rotunda och ute i skogen, sådana spännande 
platser kommer vi spela på framöver också, 
men nu känns det så skönt att inte behöva leta 
lokal. Den här platsen är viktig för oss, här kan 
vi koncentrera oss på scenkonsten på ett helt 
annat sätt än tidigare, säger Mattias Åhlén 
som är skådespelare och producent. 

   Sedan sju år tillbaka skapar Folkteatern i 
Dalarna, tidigare Sundborns Teater, teater-
upplevelser för vuxna och barn i Dalarna och 
Mellansverige – året runt. 
   – Vi vill vara hela Dalarnas friteatergrupp vad 
gäller professionell scenkonst. I höstas spelade 
vi Karin Boyes "Kallocain" som fick mycket bra 
kritik, i mars ger vi barnföreställningen "Tup-
pen ja" som är en monolog om rättvisa. Den 
kommer vi även att turnera runt med i Dalar-
nas skolor. Senare i vår släpper vi vårt program 
med konserter och utställningar av gästaktör- 
er.
www.folkteaternidalarna.se
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Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna. 
Dalapop är ett regionalt resurs- och produk-
tionscenter för populärmusik. På vår hemsida 
www.dalapop.se tipsar vi om aktuella 
händelser, kommande evenemang och nya 
artister från länets breda musikscen.

ANNONS

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

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

musiken från den gångna månaden.

Ny musik från Dalarna! 
Lyssna på Spotify.

JUNODENAR
Pompeji

THE SIGOURNEY
WEAVERS 
Revenge

HENNE 
Femton

VICTOR BRODIN 
Imma Ghost

KILLER CASHEW 
Sad Songs For 
Jolly People

LIAM STRAND 
Ett ljus

JOHN LUKAS 
punkx2

XION 
Derailed
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•Kalendarium VÅRENS KONSTRUNDOR
7–8/4 Konst & hantverk Gagnef runt

www.konstgagnef.se 
7–10/4 Konstrundan Avesta 
www.konstrundan-avesta.se

8–9/4 Konstspaning i Säterbygd
www.konstspaning.nu 

18–21/5 Konst runt Siljan
www.konstruntsiljan.se 

4 MAJ
THE REAL GROUP

Med rösten som enda instrument har The Real Group 
skapat ett unikt musikaliskt uttryck i fältet mellan jazz, 
pop och nordisk europeisk vokalmusik. Gruppen gör ett 
stopp på Maximteatern i Borlänge under sin vårturné.

www.visitdalarna.se

Akvarell av Morakonstnären Annette Back-
man som deltar under Konst runt Siljan.

28/5 FALUN RETRO
Mässa på Magasinet i Falun. Handla retro- 
prylar från 1940- till 1980-talet!
Facebook: Falun Retro

7–10/4 VEM ÄR DEN MANNEN 
– EN PÅSKMUSIKAL 
Ett berättande drama med stor ensemble och 
mycket sång och musik. Sätts upp av Frikyrkan 
i Insjön. 
www.frikyrkan.se
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15/4 PAPPERSBLOMMOR 
– FOLKLIGA FESTDEKORATIONER 
Lär dig göra blommor av silkes- och kräpp-
papper med inspiration från den folkliga tradi- 
tionen. Ledare är Karin Edlund och kursen 
äger rum på Studiefrämjandet i Leksand.
www.hemslojden.org/forening/
leksands-hemslojdsvanner
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leva & bo
INREDNING  PRESENT  CAFÉ

Fre 11–17, lör–sön 11-16  
Öppettider för påsken,  

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

MOT LJUSARE TIDER

Vill du 
besöka oss 

utanför ordinarie 
öppettider?

Ring så ordnar 
vi det!

Nya Dalecarlia SPA
Välkommen till vårt utbyggda och renoverade 

spa med hela 1 500 kvadratmeter njutning! 
Naturen och den oemotståndliga vyn över 

mytomspunna Siljan finns med överallt och 
ger ro, kraft och inspiration.

Tel 0247-891 00 ∙ www.dalecarlia.se

Inspiration, föreläsningar, 
kurser, aktiviteter samt utställare 

inom trädgård och hantverk

www.tradgardochhantverk.se

Entré 90 kr. 
Barn under 15 år gratis 

i betalande vuxens sällskap

Villa Långbers, Tällberg

13 maj 10–17  
14 maj 10–16
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Säsongsöppning
tor 20 april

www.lenawikmandesign.se
@butikinnergarden @lenawikmandesign 

Välkommen till mysiga butiken 
på Klockargården i Tällberg

Konst - Prints - Kort - Brickor - Textil
Kuriosa & Gästhantverkare

LenaWikmanDesign

Glad vår önskar Dalaliv! 

Vi ses igen i juni.
6 7

ANNONSÖRER
Välkomna att boka 

plats i Dalalivs
sommarnummer &

vinternummer!



Åkerblads Hotell
Avkopplingen är närmare än du tror

TÄLLBERG 0247-508 00 ∙ info@akerblads.se ∙ www.akerblads.se


