guide

Foto: Ester Sorri

7-9 september 2018

Smaka på Dalarnas mat och
träffa alla oss som gör den
Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerade mat.
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, kockar…
Totalt över 100 mataktörer!
Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 7—9 september.
En helg då du kan åka runt i Dalarna och njuta av härlig mat, trevliga producenter och mysiga marknader. Kom, dofta, smaka, stanna, ät och njut. Många
av aktörerna har dessutom öppet hela sommaren eller året runt. Läs mer om
helgen på skordefest-dalarna.se. Varmt välkommen!

ALLT OM SKÖRDEFESTEN
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1. skördefest i södra dalarna
7-9 september
Matproducenter, butiker, marknader, restauranger med flera bjuder in till
njutning av traktens läckerheter. Följ Dalälvens ringlande färd genom Säter,
Hedemora och Avesta eller ge dig ut i djupa skogar till ett 40-tal besöksmål.
Träffa ledande producenter inom öl, mjölk, choklad, knäckebröd, senap, korv,
kött, grönsaker med mera. Gatumatfest och fina familjeaktiviteter. Bo med
närproducerad mat på menyn. Du hittar slott och kungsgård, B&B och Bo på
Lantgård eller ställplatser för din husbil. Här finns mysiga cykelleder. Södra
Dalarna är en ”hotspot” för den nära maten — något för dig som älskar att njuta!

7-9 september
Evenemanget som samlar producenterna,
restaurangerna och butikerna som älskar
och brinner för den lokala maten runt
Siljansbygden. Med de unika förutsättningar som vår natur ger oss produceras
och tillverkas helt fantastiska råvaror och
matprodukter som vi denna helg vill ge dig
möjlighet att uppleva på riktigt. Spännande
sylter kokade i koppargryta, grönsaker som
växt i vår mineralrika jord och kött från
djur som betat gräs på äng och i skog är
något av vad du kan få prova på. Vi lovar
att bjuda upp till fest och du är välkommen som gäst!

4. Stabergs Barockträdgård

och krog

7-9 september
Barockträdgård med fruktträd, köksväxter
och ruddammar i genuin bergsmansmiljö.
Var med och skörda humle på fredagen.
Lördag och söndag är det öppet i trädgården och restaurangen serverar en
skördefestmeny.

5. jolpäronfest i dala-järna
1-2 september OBS! Annat datum.
Potatisfestivalen i Dala-Järna hyllar den
goda potatis som växer i dalajorden.
En riktig fest där hela Dala-Järna är på
benen. Mycket god mat, roliga upptåg och
fina upplevelser. Det finns också möjlighet att åka på tur till öppna gårdar och
förstås testa olika potatissorter. Här finns
något för alla i familjen!

3. tunabygdens skördefest
7-9 september
Mellan bergen på Tunaslätten öppnar
en handfull matproducenter upp för
Skördefest. Här hittar du goda ostar,
härliga grönsaker, strutsar, caféer, svalkande öl samt söndagens höstmarknad.
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2. mat runt siljan

6. sveriges sydligaste sameby
7-9 september
Upplev den genuina samiska kulturen hos
Renbiten som bjuder in till fest och aktiviteter. Mata och klappa renarna, smaka på
samiska delikatesser och njut av naturen.
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Föder upp grisar
på lokal mat
FAMILJEN ARKEBERG I STORA SKEDVI,
SÄTER, FÖDER UPP GRISAR PÅ LOKAL MAT
SOM INTE BELASTAR MILJÖN.
– VÄLKOMMEN ATT TITTA PÅ VÅRA
GLADA DALAGRISAR UNDER DALARNAS
SKÖRDEFEST I SEPTEMBER, HÄLSAR TOMAS
SOM ÄR BONDE I TREDJE GENERATIONEN.
En kilometer söder om Arkhyttans bykärna
ligger Vretens grisgård, precis intill skogen
och med utsikt över berg och småkuperade åkrar. Gården drivs av Tomas, hans fru
Wera, sönerna Ulf och Joel, och ingår i
Siljan Charks koncept Gårdsgris som tagits
fram för att främja lantbruket i regionen.
Som leverantör ska man uppfylla en rad
kriterier.
– Det viktigaste kriteriet är att vi alltid
använder lokala råvaror i själva uppfödningen. Varje år skickar vi ungefär 5 500
grisar till slakt så det går åt mycket mat.
Grisarna äter cirka 4 000 liter öljäst och
ungefär dubbelt så många liter spillmjölk
– varje dag! Och maten är lokalproducerad.
Öljästen kommer från Oppigårds Bryggeri i
Hedemora och spillmjölken från Gefleortens
Mejeri. Dessutom får grisarna korn, vete och
havre som vi odlat på våra 170 hektar stora
åkrar.
Trevliga djur
Tillsammans med ett antal gårdar i Dalarna
och Hälsingland ingår Vretens gård i en så
kallad suggring.
– Min kollega Anders Mikaelsson äger
ungefär tusen suggor och skickar ut dräktiga suggor gruppvis till oss bönder i ringen.
Varannan månad tar jag emot 45 dräktiga
suggor sex veckor innan grisning. När suggorna grisat och diat i fem veckor skickas
de åter till Anders. Totalt levererar ringen
ungefär 25 000 grisar till Gårdsgris.
Tomas tycker att grisar är trevliga och
sociala djur. Och till skillnad mot vad många
tror är de renliga av sig.
– Grisar är tacksamma att sköta om och
svarar bra på god skötsel. De har en plats
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att sova på, en plats att äta på och en plats
som toalett. Så länge de får rätt stallmiljö så
fungerar det jättebra. Våra grisar är pigga
och glada. De får strömedel i boxen varje
dag vilket är bra för deras magar.
Ökad medvetenhet
Förra året gav skördefestbesökarna i södra
Dalarna programpunkterna på Vretens gård
högst betyg. Även i år, lördag 8 september,
öppnar man för besökare.
– Vi har planerat in flera aktiviteter,
bland annat kan barnen åka traktor och
vagn, gå på skattjakt i halm och rida på
ponny. Det blir även guidning av stallarna i
smågrupper och så får man titta på gårdens maskiner, smågrisar, suggor och svin.
Vi kommer att servera hamburgare, korv
och fika med kaffebröd som våra duktiga
svärdöttrar bakat, berättar Tomas som gärna vill sprida kunskap om grisuppfödning.
– Det märks på besökarna att de blir
allt mer medvetna om vad de stoppar i sig.
Framför allt de yngre är nyfikna och intresserade. Så var det inte i vår bransch under
1970- och 1980-talet, då skulle man producera volymer så billigt som möjligt, minns
Tomas innan han skyndar ut i stallet för att
titta på de sista suggorna som precis ska
grisa.

ALLT FLER KUNDER HITTAR TILL MASSARBÄCKS GÅRDSBUTIK MED EKOLOGISKA
GRÖNSAKER I RÄTTVIK.
Nu är det högsäsong för KRAV-bonden
Anders Björklund som bland annat odlar
sallat, broccoli, potatis, squash, Västeråsgurka och jordärtskockor på friland. Och i
växthusen växer tomater och gurkor så att
det knakar.
– Vår ambition är att ha så lång säsong
som möjligt och alla plantor drar vi upp själva från frön. Tomaterna börjar vi med redan
i februari och vi har ett tiotal tomatsorter:
stora vanliga tomater, körsbärstomater och
plommontomater i olika färger och former.
Sallater har vi också flera sorter av, bland
annat Lollo Rosso och en grön krispsallat,
eller ärtsallat som den också kallas, en
korsning mellan isbergssallat och bladsallat.
Till skillnad mot vintern, när det är svårt
att hitta smakfulla grönsaker i matbutikerna,
äter Anders massor av grönsaker på sommaren, allra helst en favorit som han gärna
knaprar på.
– Sparris är så gott! Jag äter mycket rå
sparris när jag plockar. Stjälkar som bryts
av åker direkt in i munnen. Sparrisen skördar vi från maj till midsommar och den är

också god att steka eller woka. Jag brukar
också gå ett varv i tomathuset innan jag
åker hem och äta lite solvarma tomater.
Det var snön och skidåkningen som fick
familjen Björklund att flytta till Rättvik från
Vagnhärad i Södermanland där Anders
jobbade med spannmål och vall på en stor
gård.
– När vi kom hit startade jag från noll.
Jag var arbetslös och byggde upp en
svampodling. Men ostronskivling var visst
ingen stor grej på sommaren och eftersom
det hörde en tre hektar stor åker till fastigheten så började vi odla grönsaker i stället.
I år är det faktiskt 20 år sedan vi startade
företaget.
Massarbäcks produkter säljs via en grossist i Mora, Grönsakshallen, och potatisen
finns i Rättviks matbutiker.
– Vi har också en egen gårdsbutik som
är öppen från att sparrisen kommer i gång
i slutet av maj till och med november.
Gårdsbutiken började som en kul grej. Vi
testade att ställa ut lite grejer och idag är
butiken en viktig del i vårt företag, konstaterar Anders och berättar att butikens
omsättning ökade stort förra året, något
som bevisar att allt fler gör medvetna val
när de väljer vilka råvaror som ska hamna
på middagstallriken.
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Medvind för
ekologiska grönsaker

Facebook: Massarbäcks AB
51

DALARNAS SKÖRDEFEST • 7–9 september 2018 · skordefest-dalarna.se
52

BJÖRGÅRDEN

BRÖDMAKARNA I RÄTTVIK

Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik

Gårdsbageri och sommarcafé

Upplev livet på landet med äkta
mathantverk! Hundratals smaker från
eget syltmakeri, skapade av handen
med lokala råvaror och gammal kunskap.
På gården finns även djur att besöka.
Öppet ons–fre 27/6-3/8 11–17
Sön 1/7 Gärdsjödagen 11–17
28/7–4/8 Classic Car Week 11–17
Lör–sön 8–9/9 Mat runt Siljan 11–16

Ett litet hantverksbageri där vi bakar
surdegsbröd, kanelbullar och annat gott
till fikat. Vi använder bara ekologiskt mjöl.
Allt är härbakat och görs från grunden,
utan tillsatser, och vi har riktigt smör i
våra bakverk. I sommar kan du även
sitta ner och ta en fika i trädgården.
Välkommen!

Övre Gärdsjö · Rättvik · 070-301 91 77
Facebook: Björgården

Märgatan 5 · Rättvik · 076-19 100 91
brodmakarnairattvik.se

DALACHOKLAD

GAMLA APOTEKSHUSET

Vi är ett litet företag med stor passion
för choklad. Butik med egen tillverkning av
bl a praliner, smaksatta kakor och bräck.
Presentförpackningar till olika ändamål.
Ons–fre 12–16. Juni & juli mån–fre 12–16
(stängt v. 31). Mat runt Siljan 7–9/9 11–16.
Välkommen!

Här bakas allt från grunden med förkärlek
till lokalt och ekologiskt. Serverat i vackra
hus som prisbelönats för sin fina
restaurering från tragiskt 80-tal till
dagens pärla. Linoljedoft och tjära
hittar ni i Byggnadsvårdsbutiken.
Öppet alla dagar utom midsommarafton.

Badhusgatan 7 · Rättvik · 070-222 10 16
Facebook: DalaChoklad

073-759 58 53
070-541 14 43
Stora Torget · Hedemora
klassiskabyggvaror.se

Chokladbutik i Rättvik

Brödmakarna
i Rättvik

Byggnadsvård & café

Klassiska Byggvaror anordnar

N u ä r d e t d a g s a t t p l a n e r a i n f ö n s t e r re n o v e r i n g e n . Vi p å K l a s s i s k a
B y g g v a ro r a n o rd n a r v å r u p p s k a t t a d e 1 d a g s f ö n s t e r re n o v e r i n g s k u r s v i d
följande tillfällen:

Lördag 11 April kl

HANDSLAGET

Getost · Getprodukter

Konst- och mathantverk

Med en vidunderlig utsikt över Siljan
betar våra getter av markens gröda.
Av getmjölken tillverkar vi getostar av
olika slag. Gårdsbutiken finns i
lagerdelen i byns gamla lanthandel.
Öppet lördagar 11–13 hela sommaren.

I butiken, vid fontänen på Torget
i Rättvik, hittar du produkter från
olika mathantverkare i Dalarna.
Ett stort sortiment av välsmakande sylter,
chilisåser och marmelader från Björgården,
fantastiska ostar och ett stort urval av
senap i världsklass. Även nybakat surdegsbröd, rybsolja, honung och grilloljor.

Rågåkersvägen 4 · Garsås · 073-586 35 68
Facebook: Garås mejeri

Torget · Rättvik · 0248-100 86
handslaget.nu

HANSJÖ MEJERI

LISSELLAS SENAP

Delikatesser från Orsa

Den goda senapen från Dalarna

Välkomna till Hansjö mejeri. Här tillverkar
vi KRAV-märkta ostar såsom brieost,
blåmögelost, hårdost, grillost av halloumityp. All produktion görs hantverksmässigt
och på mjölken från gårdens egna kor.
Vi levererar både till restauranger och
butiker. Besöka gärna vår självbetjäning
som är öppen varje dag.

I hjärtat av Dalarna odlas LissEllas senap.
Rena råvaror, inga tillsatser och mycket
kärlek är grunden för vårt hantverk.
30 medaljer har vi fått i senapens VM
genom åren. Traditionella och oväntade
smaker i senap, grillsåser och dressingar
väntar på att ge god smak till din mat.
I utvalda butiker och i vår webbshop.

Mässvägen 4 · Orsa · 073-022 96 19
hansjomejeri.se

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

DALARNAS SKÖRDEFEST • 7–9 september 2018 · skordefest-dalarna.se

GARSÅS MEJERI
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MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

Café, restaurang & butik

I vår gårdsbutik finns ett tiotal olika sorters
tomater och ett antal sallat- och potatissorter. Vi har även gurka, lök, squash,
broccoli, Västeråsgurka, kålrabbi, persilja,
dill, vitkål, blomkål, morötter och rödbetor.
Öppet hela sommaren, mån—lör 10—19.
För senaste nytt om aktuella grönsaker
— besök vår hemsida eller Facebooksida.

Här serveras det alltid hembakt
och hemlagat i genuin dalamiljö.
Egen tillverkning av chokladpraliner,
sylter, marmelader, drycker, te m m.
Öppettider i sommar, 23 juni–12 augusti
onsdag–söndag kl 11–17
Skördefesten 7–9 september kl 11–17.

Domarbacksv. 5 · Rättvik · 070-697 12 85
massarback.se

Kolarbo 94 · Fors · 070-686 45 05

MURBOANNAS

MYGGS MUSTERI

muddus-hjortron.se

Gårdsmejeri, café & gårdsbutik

Must av dina egna äpplen

Välkommen till Murboannas gårdsmejeri,
café och gårdsbutik! Vår ambition är att
skapa ett utflyktsmål för hela familjen.
Här får du kika in i mejeriet, njuta av närproducerade godsaker i kaféet och innan
hemfärd finns alla våra ostar och andra
lokala produkter till försäljning i butiken.
Lunchservering. Öppet hela sommaren 11–17.

Vi har mustat äpplen sedan 1990
då vi övertog maskiner i gjutjärn av
Valter Andersson i Söderbärke. Nu har
vårt småskaliga musteri funnits i nästan
30 år. Ta med dig familjen och upplev
genuint mathantverk. Vi mustar lördagar
och söndagar aug-okt. Ring för
information och tidsbokning. Välkomna!

MURBO

ANNAS

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

Rörshyttan Myggs 149 · Stjärnsund · 0225-650 33

Facebook: Myggs musteri

RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI

Sveriges sydligaste sameby

Traditionellt mjukt tunnbröd

Renbiten kombinerar renskötsel med
egen förädling av renkött. Gårdsbutik
fylld med renkött och andra lokalproducerade produkter, samisk slöjd och
konst. Boende i både lägenhet och kåtor.
Vi erbjuder också guidade upplevelser
inom samekulturen tillsammans med
familjens tama renar.

Byarna vid Siljan har egna recept och
namn på tunnbröd. I Rättvik kallas det
tuttul när man rullat ihop brödet med
pålägg. Rättviks Tunnbrödsbageris recept
bygger på ett gammalt Rättviksrecept.
Tunnbröd funkar till allt! Till frukost, som
korvbröd och förrätt. Ett måste på
julbordet och till surströmmingen.

Grövelsjöv. 360 · Storsätern · 0253-233 30
renbiten.se

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

SAHLINS STRUTS

SNITTHS HANTVERKSBAGERI

Välkommen till ”Årets turistmål 2017”.
Restaurang och café med fullständiga
rättigheter och som kronan på verket ett
eget brygghus. Prova vår storsäljare
strutsägglass och strutsburgare.
Gårdsbutik med allt från strutskött till
dammvippor och hudvårdsprodukter av
strutsolja. Guidade turer. Lekland för barnen.

Vårt bröd bakas enligt långsamma
processer där vi använder surdeg
och andra typer av fördegar.
Vi bakar med så lokala och ekologiska
råvaror som möjligt och alla sylter
och krämer görs från grunden.
Öppet alla dagar 10–16 (ej tisdagar).
Varmt välkommen till oss på en fika.

Sveden 1 · Borlänge · 0243–233 137
sahlinsstruts.se · sahlinsbrygghus.com

Järnvägsgatan 9 · Furudal · 070-979 65 08
Facebook: Snitths Hantverksbageri

Möt nutidens dinosaurier

Bageri i Furudal
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RENBITEN AB

HANTVERKSBAGERI

55

DALARNAS SKÖRDEFEST • 7–9 september 2018 · skordefest-dalarna.se

STIERNHÖÖKSGYMNASIET

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK

Hos oss kan ni besöka våra lantbruksdjur
och maskiner, vår körhall och våra hästar
eller träffa våra zoologiska djur i djurhuset.
Bygg med byggprogrammet och experimentera med naturvetarna. I matsalen serveras
lunch baserad på egenproducerade råvaror.
Välkommen till Stiernhööksgymnasiet
i Rättvik lördag 8/9 kl. 10–14.

Trivsamt boende i rogivande miljö.
God mat av lokala råvaror. Fin naturoch kulturmiljö. Vandrings- och cykelleder
i närområdet. Nära till mycket.
Upptäck Siljansbygden, bo hos oss.
Vi har öppet året om.
Välkommen!

Masvägen 15 · Rättvik · 0248-700 00
stiernhooksgymnasiet.se

Kyrkvägen 2 · Rättvik · 010-160 80 00
stiftsgardenrattvik.se

STORA LUNÅN GÅRDSCAFÉ

VRETENS GRISGÅRD

Besök vår fina skola!

Charmigt café & gårdsmejeri

Gårdsgrisen från Siljans Chark

Våfflor, får och morotskaka. Alpackor,
ostkaka, glass och gris. Påfåglar, getter,
korv och miniatyrhästar. Paj, kor, fasaner
och barnridning. Kladdkaka, kalkoner
och sjögräs. Kaniner, tipspromenad,
höns och ankor. Egentillverkade ostar.
Sång för barnen. Trivsamt ställe.
Alla dagar kl. 11—17.

Lokala grisar uppfödda på lokal mat.
Öljäst från Oppigårds, spillmjölk
från Gefleorten/Arla och spannmål
från egna åkrar. Under skördefesten
visar vi vår gård lördag 8/9 kl. 10–15.

Lunån 113 · Falun · 070-523 53 25
storalunan.se
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En mötesplats till glädje

Hyttvägen 35 · St Skedvi · 070-324 88 93

”En trevlig dag med möjlighet att besöka
platser jag annars kanske inte skulle hitta till.”

ERBJUDANDE

Unna dig en Gulddag
— följ med oss på utflykt i Dalarna

Så uttryckte sig en av deltagarna efter Dalalivs första
Gulddag som spenderades under en vinterdag i Mora. Om du
också är nyfiken på det välsmakande och kreativa Dalarna
ska du ta chansen att följa med oss på inspirerande och
innehållsrika utflykter. Träffa konstnärer, hantverkare, formgivare och krögare, titta in i ateljéer, verkstäder och studios,
njut av mat och fika, shoppa och ta del av fina erbjudanden.

Foto Lars Dahlström

GULDDAGAR 2018
- Dala-Floda
- Falun
- Borlänge
- Tällberg
- Södra Dalarna

Vill du vara med?
Mer information om
årets datum och
program presenteras
på dalaliv.se samt på
Facebook: Dalaliv.

Varmt välkommen!
/Åsa Pellas/Dalaliv och Jobs Emilie Staaf/Kreafira

SOMMARÖPPETTIDER
18 juni–19 augusti
Mån–fre 7–21, lör–sön 9–21
NYHET! BUTIKSBAKAD PIZZA.
Bakad med italiensk
pizzabotten, färska råvaror
och massor med kärlek.
Gå in på vår Facebooksida för att
se menyn. Pizzerians öppettider är
16:00–20:30. Ring 0241-225 94 eller
kom in i butiken för att beställa.

OMBUD FÖR
Systembolaget, Apoteket,
Posten, DHL, Svenska Spel
och Fiskekort.
VI HAR
ett stort sortiment av
lokala leverantörer

n
Välkomme
skar
till oss ön
ed
Ande rs m
familj!
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FÄBODNYTT
FÄBODLIV - KURS HOS TÄPP LARS

Fäbodbruk är ett hållbart sätt att producera
mat för självförsörjning och nyttja naturens
överflöd. Såväl Per Morberg som Kalle Zackari
Wahlström har i sina tv-program gästat Täpp
Lars Arnesson på Arvselens levande fäbod i
Malung. Nu kan även du ta del av hans värdefulla kunskaper om djur, natur och livet på
fäboden.
I samarbete med Malungs folkhögskola ger
han nu en kurs 20 augusti–28 september.
Undervisningen sker mestadels i Arvselen
och anpassas till fäbodlivets rytm med tidiga
mornar, långa dagar och sena kvällar.
malungsfolkhogskola.se

NYSJÖNS FÄBOD I LINGHED

Vid en fin källsjö på 400 meters höjd över havet,
fem mil norr om Falun, ligger en av Sveriges finaste fäbodar. Det tycker Hans-Olov Backlund som
hjälper till att hålla fäboden levande.
– Nysjöns fäbod har brukats sedan 1600-talet.
Först av svedjefinnar och sedan som fäbod till
Klockarnäs innan den fördes över till Linghed vid
storskiftet. Vi brukar denna fäbod med ett tjugotal mjölkkor, kalvar och getter från början av juni
till mitten av augusti och du är varmt välkommen
hit. Här kan du ströva runt och även köpa med
dig smör, ost och mese i mån av tillgång, hälsar
Hans-Olov som även ger guidade vandringar.
Boka vandring på 070-649 41 35.
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SKOGSTONER VID SARBERGSTJÄRN 7/8

Ta chansen att uppleva en magisk kväll vid
en liten tjärn i Gagnefskogen.
– När du kommer fram till tjärnen kan
du lägga dig i blåbärsriset eller ta fram
din medhavda kaffekorg och lyssna på
spelmännen som bjuder på musik innan
programmet inleds med kulning, hornspel,
spel på lur och spilåpipa runt tjärnen.
Och har du tur kan du få syn på näcken,
älvorna och skogsrået. I år kanske även
bäckahästen dyker upp, lockar kulerskan
Ann-Christin Fjärsmans som är arrangör
tillsammans med Lisa Vedberg.
Evenemanget startar klockan 19.00 men
det tar runt en halvtimme att gå till tjärnen
så kom i tid. Skylt visar avfart från E16
mellan Djurås och Mockfjärd, i höjd med
Lindan och Himmilslätta, sedan skogsväg
cirka två kilometer. Du når tjärnen efter en
500 meter lång promenad genom skogen.
Ibland är stigen blöt så rejäla skor rekommenderas.
Facebook: Skogstoner vid Sarbergstjärn

TIN ÄR TILLBAKA PÅ KARL TÖVÅSEN

Foto: Malin Jones

Till mångas glädje är Tin Gumuns tillbaka på Karl Tövåsens
fäbod i Rättvik efter förra sommarens uppehåll.
Fyra dagar i veckan kan du hälsa på i fäboden som varit i
bruk varje sommar sedan 1663. Det du ser och upplever på
Karl Tövåsen är inget regisserat skådespel, det är det verkliga
fäbodlivet. Från tidig morgon (uppstigning sker klockan 5!) till
sen kväll, jobbar Tin och svärdottern Knihs Anna Ersdotter med
att ta hand om kor, kalvar, hästar, höns, getter, grisar, kaniner
och besökare. De tillverkar också mejeriprodukter som gyllene
smör, messmör och olika sorters ostar. Mjölken kommer från
fjällkor och rödkullor som betat skogens gräs och örter vilket
märks på de unika smakerna. Passa på att köpa med dig
fäbodens delikatesser hem, men kom ihåg att allt säljs i mån
av mjölktillgång.
Den här fäboden är lättillgänglig och sedan lång tid tillbaka ett kärt utflyktsmål i Rättvik. När du bekantat dig med
fäbodens djur och miljö kan du njuta av en kopp kaffe eller
ett glas saft och nybakad kärnmjölkskaka ute i solen eller inne
i kaffestugan från sent 1600-tal.
Till Karl Tövåsen är du välkommen onsdagar till lördagar
klockan 12.00–16.00 till och med 4 augusti, med undantag för midsommarafton. En nyhet är att
du betalar entréavgift endast en gång och sen har du fri entré resten av säsongen. Kom ihåg
att endast kontant betalning gäller på fäboden och att dina egna husdjur får stanna hemma.
karltovasensfabod.se

GÖR DIN RÖST HÖRD

Dramapedagogen Kål Berit Sens i Säter lär ut kulningskonsten.
– Jag fick kulningen med modersmjölken, det är mitt arv som
jag vill föra vidare till andra. Kulning är ett hantverk, ett immateriellt
kulturarv som är viktigt att vi bevarar.
Kål Berit tycker att alla kan prova på att kula.
- Kulning är en blandning av rop och sång, så om du kan ropa så kan
du kula. Det hjälper till om du har tidigare sångvana. Ju mer stöd du
har, desto längre avstånd kan du höras på.
Att höra sin egen kulningsröst kan vara en märklig känsla.
– De flesta utbrister ”är det här min röst, kan jag låta så här?”,
säger Kål Berit och berättar att kulning var ett arbetsredskap som
användes vid fäboden förr, men även på dagens levande fäbodar, för
att kommunicera med både människor och djur.
– Till stor del bygger kulning på improvisation. Rösten är ett instrument som du alltid bär med dig och vid bra väder kan ett rop höras
på fyra kilometers avstånd.
Lördag 14 juli håller Kål Berit en intensivkurs i kulning under evenemanget Konst runt Barken i Söderbärke. Hon leder även en nybörjarkurs i kulning lördag 15 september samt en fortsättningskurs söndag
16 september i Capellet på samma ort.
– Varför inte samla dina väninnor och prova på att kula? Det är bara
bra om man känner varandra för då vågar man lite mer. Jag vill att fler
kvinnor ska våga släppa loss sin röst, att de ska göra sig hörda.
Facebook: It makes Sens
59

Saras Smaker
Recept Sara Nyström

DUBBEL CHOKLAD
KOKOS- & MANGOÄGG

HALLON- & LAKRITSKAKOR

VALNÖTSKAKOR

SALTA KOLAKAKOR
JORDGUBBS- &
BASILIKAKAKA
RABARBERGÖMMA
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EN KAKDEG
— TRE SMAKSÄTTNINGAR

200 g smör
1,5 dl socker
1 msk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
6 dl vetemjöl
Arbeta ihop smör och socker
smidigt. Blanda ner vaniljsocker, bakpulver och vetemjöl och
arbeta ihop till en deg. Dela
upp degen i tre skålar.
SALTA KOLAKAKOR
3 msk ljus sirap
1,5 tsk flingsalt
Blanda ihop med grunddegen
och rulla ut till två långa,
fingertjocka rullar. Lägg på en
ugnsplåt och tryck ner med
hjälp av fingrarna så att rul�larna blir cirka 0,5 cm tjocka.
DUBBEL CHOKLAD
2 msk kakao
100 g hackad mörk choklad
1 msk ljus sirap
Blanda ihop med grunddegen
och rulla ut till två långa, fingertjocka rullar. Lägg på samma
plåt som kolakakorna och tryck
sedan till dem med en gaffel.
Grädda i ugnen i 175 grader i
cirka 10–12 minuter tills kolakakorna fått en gyllenbrun färg.
Skär rullarna i snittar medan
de ännu är varma. Låt dem
svalna på ett galler.
VALNÖTSKAKOR
1 dl finhackade valnötter
1 krm salt
2 msk honung
20 halva valnötskärnor
Blanda finhackade valnötter, salt och honung med
grunddegen. Dela upp i 20
bitar och rulla dem till små
bollar. Lägg på en bakplåtspapperklädd ugnsplåt och
tryck ner en valnötshalva i
varje kaka. Grädda i 175

grader i cirka 13–15 minuter
tills de bli gyllenbruna.

ETT MÖRDEGSRECEPT
— TVÅ SORTERS KAKOR

200 g smör
1 dl socker
4,5 dl vetemjöl
Dela smöret i mindre bitar,
lägg i en skål med socker
och vetemjöl och arbeta
snabbt ihop till en smidig deg.
Dela degen i två halvor, plasta
den ena och lägg i kylen och
låt den vila i cirka 30 min.
HALLON- & LAKRITSKAKOR
20 st (1/2 mördegen)
10 turkisk peppar
10 färska hallon
Finkrossa den turkiska
pepparn och blanda den i
mördegen, plasta och lägg
in i kylen i cirka 30 min. Gör
sedan en rulle som är 20 cm
lång. Skär 20 skivor och lägg
upp på en bakplåtspappersklädd ugnsplåt. Lägg ett halvt
hallon på varje kaka och tryck
till lite. Grädda i 175 grader i
cirka 13–15 minuter.
JORDGUBBS& BASILIKAKAKA
20 st (1/2 mördegen)
5 små jordgubbar
2 msk socker
8 färska basilikablad
Skär varje jordgubbe i fyra
skivor. Mortla socker och
basilika tills det har blandats
ordentlig. Rulla mördegen till
en rulle som är 20 cm lång.
Skär 20 skivor och lägg upp
på en bakplåtspappersklädd
ugnsplåt. Lägg på en skiva
jordgubbe på varje kaka och
strö på lite basilikasocker.
Grädda i 175 grader i cirka
13–15 minuter.

RABARBERGÖMMA
24 små bakformar
200 g smör rumstempererat
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
4,5 dl vetemjöl
1/2 krm salt
Rör ihop smör och socker
smidigt, blanda sedan i vaniljsocker, bakpulver, salt och
vetemjöl och arbeta ihop till
en deg. Dela degen i 24 st
lika stora delar och rulla dem
till bollar och lägg ner i små
bakformar. Tryck försiktigt till
en grop i varje kaka med hjälp
av tummen och fyll den med:
2 dl hackad rabarber
1 dl socker
Blanda i en kastrull och koka
försiktig ihop till en kompott
på låg till medelhög värme
i 10 min. Rör under tiden
så den ej bränner fast. Låt
svalna något och lägg sedan
en liten klick, 1/2–1 tsk, i varje
kaka. Grädda i ugnen i 175
grader i cirka 15 min.
KOKOS- & MANGOÄGG
cirka 20 st
50 g smält smör
2 ägg
1 dl socker
200 g kokosflingor
1 dl finhackad torkad mango
Skal från 1 lime
Vispa ihop ägg och socker
pösigt, tillsätt kokosflingor,
mango, lime och smält smör.
Rör ihop och låt det stå och
svälla i tio minuter. Gör små
ägg med hjälp av handen och
en sked som du blöter med
vatten. Rulla till dem och lägg
på en bakplåtspappersklädd
ugnsplåt. Grädda i 175 grader
i cirka 10–12 minuter tills de
blir gyllenbruna.
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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG
PB HOME ∙ DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST
COOEE ∙ TELL ME MORE ∙ DBKD ∙ YLVA SKARP
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

Nu ännu större butik!

Lifestylebutik
med ett brett
utbud av
inredning
& kläder.
Välkomna!

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

HÄR HITTAR DU
ORIGINALKONST OCH
UNIKA OBJEKT PLUS
HELA YLVA SKARPKOLLEKTIONEN.

FABRIKSBUTIK

Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!

FREDAG–LÖRDAG 11–16
MIDSOMMAR LÖRDAG–SÖNDAG 12–16
SOMMARÖPPET 11 JULI–11 AUGUSTI
ONSDAG–LÖRDAG KL 12–17

LEKSAND
G:a Siljansnäsv. 20

AKTUELL INFO PÅ INSTAGRAM OCH FACEBOOK
@YLVASKARP @STUDIOSKARP

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

LEKSANDSRUNDAN
www.leksandsrundan.se

CYKLA I LEKSAND
6-12 AUGUSTI

STATIONSGATAN 6, LEKSAND

LEKSANDSRUNDAN
www.leksandsrundan.se

Härliga motionslopp där man cyklar
helt i sin egen takt. Fem kvällsturer, ett
kul barnlopp samt två motionslopp
på 70 km respektive 130 km.

MÅNDAG 6 AUG. SYD 30 KM
TISDAG 7 AUG. VÄST 30 KM
ONSDAG 8 AUG. ÖST 30 KM
TORSDAG 9 AUG. NORR 45 KM
FREDAG 10 AUG. 13 KM + BARNLOPP
SÖNDAG 12 AUG. 70 KM SAMT 130 KM

WWW.LEKSANDSRUNDAN.SE

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ!
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.
Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se
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VÄLKOMMEN

TILL KULINARIET I STORA SKEDVI
–en god mötesplats!

UTSÖKT GRILLKÖTT
SOMMARKROG
FRÅN BYNS GÅRDAR
GÖRGEN TIDÉNS
À la carte lunch
varje dag 11–15

25/6–18/8

GLASSBAR

med glass på riktigt.
Egenhändigt tillverkad
glass. Spännande och
annorlunda glassmeny.

Handla direkt i vår charkdisk eller
beställ grillådan i förväg på vår hemsida. Vi har också tillbehör som hör
grillningen till, så som såser och
marinader. Återförsäljare av Ofyr grill.

Vårt knäckebröd är fortsättningen på en
lång hantverkstradition. Se brödet bakas
och känn doften och värmen från ugnarna.
Bakdagar vanligtvis onsdag-fredag samt
sista helgfria lördagen varje månad.

ÖPPETTIDER
I SOMMAR

25/6–18/8

MÅN-FRE 10-18
LÖR 10-15, SÖN 11-15

kulinariet.se | skedvibrod.se | visthusbodenistoraskedvi.se | dalakassen.se
Landsvägen 38, Stora Skedvi | 0225-270 075

Skafferiet
ÄLSKAR SURDEG

Högst upp i Lerdal, Rättvik, har makarna Erik
och Terese Petters öppnat ett litet gårdsbageri
där de bakar olika sorters surdegsbröd samt
bullar och kakor. I sommar kan du dröja dig
kvar och ta en fika i trädgården.
Facebook: Brödmakarna i Rättvik

GETOST FRÅN GARSÅS

I Morabyn Garsås bor Inger Bengtsson
som tillverkar flera sorters ostar av
mjölken från gårdens getter. Bre färskost
på smörgåsen och toppa salladen med
getost i sommar.
Facebook: Garsås Mejeri

EKOLOGISKT
PÅ TALLRIKEN

Björn och Susanna Flader från
Tyskland har köpt en gård i
Dala-Husby där de odlar ekologiska grönsaker, kryddor och
rotfrukter. Råvarorna säljs på
sommarmarknaden i Stjärnsund
och på Bondens egen marknad
i Falun. Det går också bra att
handla direkt från gården, ring
070-608 52 09 innan besök.
Facebook:
Björnens eko grönsaker

MUSTA DINA ÄPPLEN

Vad smakar bättre än färskpressad
must av äpplen från ditt eget träd?
I Vassbo, mellan Falun och Borlänge,
kan du förvandla din egen skörd till
gyllene dryck. Årets mustning
startar i slutet av augusti.
vassboäppelmusteri.se

BURGER BIKE

Street food-kulturens food trucks får nu sällskap av
food bikes som kan ta sig in i på torg, stränder och
i parker där fordon inte är tillåtna. Burger Bike från
Dalarna serverar omtalade ”The Dirtburger”, en hamburgare av lokalproducerat nötkött, färskt hamburgerbröd, senap, cheddarost, picklad gurka och stekt lök.
I sommar hittar du Burger Bike i Ludvika och du kan
också hyra in cykelserveringen till ditt eget event.
burgerbike.se
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Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna.
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscenter för populärmusik från Dalarna – här tipsar
de om aktuella händelser, kommande evenemang
och nya artister från länets breda musikscen.
För mer information, se dalapop.se

FESTIVALSOMMAR
Sommar betyder festival! I år finns det en
hel uppsjö fantastiska festivaler att besöka
i Dalarna. På två av dem, Putte i Parken i
Leksand och Sabaton Open Air i Falun, står
Dalapop för egna scener. På Putte i Parken
ansvarar Dalapop för scen 2 där du ser de
bästa banden och artisterna från Dalarna
just nu under festivalens båda dagar.
På Sabaton Open Air ansvarar Dalapop för
onsdagen där Dalarnas bästa hårdrocksband
visar upp sig inför tusentals festivalbesökare.
PUTTE I PARKEN
13–14 JULI
Leksands
hembygdsgårdar
Dalapop
presenterar:
Nightshine
Billion Dollar Babies
Gaupa
JANA
Jolina
Shunk
med flera...

SABATON OPEN AIR
15–18 AUGUSTI
Lugnet, Falun
Dalapop
presenterar:
Brothers Of Metal
Chainwreck
V
Baruk Khazad
Prudence

BROTHERS OF METAL

GOOD HARVEST
NEVER COULD
YOU EVER
Släpptes 4 juni

Good Harvest ger sig ut på en omfattande
sommarturné och startar sommaren med att
släppa den nya popdoftande singeln ”Never
Could You Ever”.

SUMMER KID
WAKE ME UP WHEN
I’M FAMOUS
Släpps 21 juni
Faluns peppigaste popduo fortsätter att
spruta ur sig glädjepiller till singlar i en
rasande fart. Nya ”Wake Me Up When
I’m Famous” kommer spelas varm på
indiedansgolven i sommar.
CHY
THEY SAY
Släpptes i maj

JOLINA

CHAINWRECK
GAUPA
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TRE RELEASER ATT
HÅLLA KOLL PÅ

Borlänges starkast lysande popstjärnor börjar
slå i USA och nu följer de upp singlarna
”Human” och ”Hollow” med sin tredje singel.
Rekommenderas för dig som gillar modern
pop och vill vara först med det nya.

RÄTTVIKS KULTURHUS
Öppet
må–to
fre
lör
sön

Bibliotek
Konsthall
Naturmuseum
Bildarkiv

11–19
11–16
11–14
13–16

Öppet alla dagar i veckan – fri entré
Ylva Ceder
Confluence
måleri
Konsthallen
9 juni–9 sept
Möte mellan det svenska kulturarvet och
interkulturella utbyten.
Samarr: Wetterling Gallery • Sveriges konstföreningar

Bilrelaterat
kulturhuset
16 jun–16 sept
Fotografer ur Rättviks bildarkiv i samarbete
med Nostalgimuseet Minnesmaskinen.
Samling med modellbilar i skala 1:43 och 1:18.
Laggar Jan Tigerstrand live-målar en jänkare
i naturlig storlek under vecka 30 och 31.

Rättviks naturmuseum

Fotografer

Utställning om
meteoriten,
siljansringen,
dess geologi,
växt- och djurliv

Östbjörka

från

Matsgården
18 juni– 6 aug
Pers Olle och
Fröjd Olle

Liduväskan genom tiderna
Kulturhuset 16 juni–16 aug

Rättviksdräktens väska under 100 år

(8–15 år)

Kulturhuset 27–29 juni, kl 10–13
Tre dagar (du är med alla dagar).
Anmäl dig senast 20 juni till
britti.halvarsson@rattvik.se ingen
telefon/sms 072-586 44 58 avgift

Rättviks Bibliotek

Rättviks bildarkiv

Bokningsbara datorer • Fritt WiFi • Dags- och
veckotidningar • DVD-filmer till uthyrning
Rättviks kulturhus
Tfn 0248-701 95
Rattvik.se/kultur
Facebook • Instagram

UPPTÄCK
DALARNA
ART
TRAIL.
14 spännande
konstnedslag
från Avesta
till Mora!

Samarr: Rättviks Hemslöjdsförening

Sommar-konstskola

MAGASINETFALUN.SE
FACEBOOK.COM/MAGASINETFALUN

facebook.com/
dalarnaarttrail

DALARNA
ART
TRAIL.SE
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en vandrares tack

Det fina med att vandra på turné till fots är
att man får uppleva Sverige på ett sätt som
inte går att jämföra med tåg, bil eller flyg.
Man hinner ta in saker. Du kan se mot horisonten och se konturerna av en stad i fjärran. Du vet att du ska dit och du vet att det
kommer att ta ett tag. Det är du och dina
fötter som avgör när du ska komma fram.
Folk brukar fråga mig vad jag tänker på
när jag vandrar genom landet. Jag svarar
alltid att det bästa är när man inte tänker
alls. Det bara händer, benen går och du
hakar på. Du har slutat kika på klockan eller
räkna kilometer.
I skrivande stund är jag ute på min tolfte
vandringsturné genom Sverige. Jag vandrar
från Göteborg till Leksand via Stockholm
och jag tror det blir uppemot 90 mil när
jag framme. Eller 80. Jag vet inte, jag har
slutat räkna för länge sen. Jag har stannat
och spelat varje kväll och ska fortsätta så
hela vägen hem. Det är så otroligt givande.

En miljon är målet
Kroppen värker varje kväll och huvudet är
trött men det är på något sätt en sund
trötthet. Äkta och inte framkallad av en
dag framför en skärm. Att dessutom få
göra hela den resan med ett tydligt syfte
och mål, att samla in så mycket pengar
till Barncancerfonden som jag bara kan, är
en stor heder och ära. Förutom att få vara
förälder så är det mitt livs finaste uppdrag.
Och det är där hemligheten ligger.
Jag har haft den turen att just nu leva
med en frisk och kry familj. Alla har inte
den turen. Det är för dem jag vandrar. Jag
längtar och saknar min familj varje dag
och minut, men vetskapen om att det finns
föräldrar som väntar på ett barn som aldrig
kommer att komma hem igen gör att priset
jag betalar känns enklare att hantera.
Att göra det här med vetskapen om att
jag på något litet sätt kanske kan hjälpa till
att någon gång i framtiden förhindra att ett
barn drabbas av cancer. När du läser det
här så har jag, om allt går som det ska,
avslutat min turné och har förhoppningsvis
nått mitt mål att under två år samla
ihop en miljon kronor till Barncancerfonden.
Det hade inte varit möjligt utan er hjälp.
Jämsides med tiden
Med den här lilla texten så vill jag tacka all
publik, alla företag och privatpersoner som
stöttat min vandring och insamling. Ni är fantastiska. Det är en ära att ha ert stöd.
Om ni hittar tiden någon gång, pröva att
vandra till fots genom delar av vårt land.
Alla hörn har sin charm och sin historia,
som väntar på att berättas för dig. Du
kommer efter några dagar att falla in i ett
lugn och en trygghet i att du vet att du klarar vandra till solen går ner. Och göra det
igen, dagen efter. Belöningarna som väntar
längs vägen, alla platser och alla möten,
gör det mödan värd.
Nu ska jag njuta av sommaren hemma
i Insjön och inte fundera över vägar och
kartor. Jag ska försöka stanna i stunden och
inte låta vardagsstress och simpla bekymmer
sätta små moln över dagarna. Om jag lärt
mig något, så är det att försöka hålla sig
jämsides med tiden. Inte blicka framåt eller
bakåt för mycket. Det är nu som vi är här.
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ANDERS ZORN

När och fjärran
1 juni - 31 augusti

300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Dalarnas mysigaste plats
för shopping och
upplevelser!

ZORNMUSEET
morakopstad.se

MORA
0250 - 59 23 10 | www.zorn.se
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SOMMARINSPIRATION

Sju sorters
läkeörter
En av landets främsta
specialister på terapeutisk användning
av vilda växter är
sommarboende i
Slättberg, Leksand.
Marie-Louise Eklöf
har skrivit flera böcker
i ämnet och driver företaget Inspira - det gröna apoteket. Genom utbildningar, föreläsninar och vandringar vill hon
inspirera till att ta tillvara på det som naturen
bjuder, både till mat och till ett grönt apotek.
– Innan man använder växter för att behandla sig själv eller andra är det viktigt att
skaffa sig kunskap. I sommar håller jag kurser
på Masesgården och Hildasholm i Leksand
samt på Levins handelsträdgård i Rättvik,
berättar Marie-Louise och poängterar att örter
är ett komplement till modern medicin och
ersätter inte läkarvård vid allvarliga skador och
problem.
Marie-Louise ger här tips om sju läkande
örter att plocka till midsommarbuketten.
inspira.cc

ÄLGÖRT
Älgörtens aktiva ämnen fungerar som naturens
värkmedel och kan användas vid olika typer av
värk. Värk är kroppens sätt att signalera ohälsa och obalans och det är därför viktigt att
leta efter orsaken till värken. Älgörtens ämnen
kan ge en tillfällig lindring. Bäst effekt av örten
får man genom att, vid akuta besvär, dricka
tre koppar te inom loppet av en timme vilket
motsvarar en värktablett.
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BRÄNNÄSSLA
Brännässelte är bra vid nedsatt immunförsvar,
järn-, vitamin- och/eller mineralbrist, trötthet
och urinvägsproblem. Ett utmärkt kosttillskott
gör du genom att mala torkade nässelblad. Ta
en tesked för bättre näringsstatus på fil, gröt
eller i salladen.
GULLRIS
Gullrisens ämnen stödjer njurarna och är därför
bra vid till exempel kramp eller brännande
känsla vid urinering. Även vid gikt, reumatism
och njurrelaterade ödem kan ett te på gullris
vara stödjande. Vid besvär kan du dricka tre
koppar om dagen under 14 dagar.
JOHANNESÖRT
Johannesört jämförs idag med så kallade
”lyckopiller”. Ämnena i örten är också bra vid
klimakteriebesvär och känslighet för väderomslag. Örten kan användas både som te och
som tinktur. En olja av johannesört är bra vid
små brännskador samt vid led- och muskelsmärtor.
KAMOMILL
Kamomill är bra vid menstruationsvärk, magoch tarmproblem, vid kolik och vid behandling
av sår. Vid sömnproblem och stress kan de
aktiva ämnena i örten vara stödjande. Vid
dessa besvär kan man vid behov dricka ett
te på kamomill.
MASKROS
Maskros är bra vid nedsatt matsmältningsförmåga, speciellt vid svårigheter att spjälka fett,
gaser och förstoppning. Främst är det maskrosens bitterämne, taraxin, som underlättar
vid dessa besvär. Istället för dyr, importerad
rucola kan du använda blad av maskros i din
sallad.
RÖLLEKA
Rölleka är bra vid menstruationskramper, magoch tarmproblem samt viss typ av huvudvärk.
Det är bitterämnet i röllekan som främst ger
kroppen stöd vid dessa problem. Röllekan har
också ämnen som är bra för sårläkning. Vid
invärtes problem brukar både te och tinktur
vara verksamma. Vid sårvård är det lämpligast
att badda med en infusion, det vill säga ett
starkare te.

Älgört
GÖR DITT
EGET ÖRTTE
2 tsk torkad ört till
2,5 dl kokt vatten.
Låt dra 5–10 minuter.

Brännässla

Johannesört

Kamomill
Maskros

Gullris

Rölleka
Bilder ur Marie-Louises
bok ”Gröna Apoteket”,
Norstedts förlag.
Foto: Maj-Britt Rhenström
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Sagolandet växer
ALLTID

10%
10%
ALLTID

PÅ ALLA
PÅ ALLA
WEBBILJETTER
WEBBILJETTER

Fler upplevelser, fler sagolika platser
och fler sagofigurer väntar på dig!
Undvik köer, få bästa priset på tomteland.se
Presenttips! Ge någon du tycker om ett säsongskort
eller ett årskort till sagolandet Tomteland.

www.morakniv.se
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
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börjar
Äventyret
på tomteland.se

En pärla på din
väg runt Siljan
Ateljé med konst, hantverk, dalahästar.
Café med hembakt bröd och våfflor.
Bed & Breakfast med Dalakänsla.

EN VÄLDIGT MYSIG BUTIK!
INREDNING • BLOMMOR • DETALJER
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT
Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00

Ryssa 12 km s Mora
För öppettider se bromangard.se

#kulturimora

Svensk sommar? Inga problem, besök

MORA BIBLIOTEK OCH KULTURHUS
ÖPPETTIDER I SOMMAR
Måndag–fredag 9–18
Lördag 11–15
Lyssna till veckans novell varje fredag klockan 10. Upplev
sommarutställningar. Se gamla Morabilder. Läs tidningar och
tidskrifter. Använd vårt trådlösa nätverk. Slappna av en stund.
VÅRA SOMMARUTSTÄLLNINGAR 16/6–18/8
• ”Friends forever pt. 2” av Elvira Varghans och Maja Li Härdelin
• ”Studies in portrait and landscape” av Adam Powers

morakommun.se/kultur

facebook.com/kulturimora

facebook.com/morabibliotek
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Sommarsandaler
från Effortless

Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80
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ORD PÅ VÄGEN: JON KARLSSON

Jag bodde i Stockholm där jag arbetade som
skådespelare på Dramaten sedan tio år tillbaka. Jag trivdes på min arbetsplats och jag
trivdes med mina kollegor. Sex kvällar i veckan
stod jag på scenen och på dagarna repeterade jag in nya pjäser. Jag spelade i upp till tre
föreställningar samtidigt och åtnjöt den prestige som man får automatiskt av att arbeta på
Kungliga Dramatiska Teatern. Men ändå var det
nånting som skavde. Dramaten krävde lojalitet,
att bli satt i första rummet. Därefter fick man
inordna familj, intressen och vänner.
Jag var uppfylld av min karriär och mina
insatser på scenen och såg inte hur mycket
min familj fick offra. Inga gemensamma kvällar
och inga lediga helger tillsammans. Till slut var
det inte längre hållbart, till slut kände jag att
jag var tvungen att välja, välja mellan en familj
eller prestigen som kommer av att arbeta på
nationalscenen. Beslutet var mycket enkelt men
fyllt av stor vånda. När det väl var taget var
det dock som en stor börda lyftes från mina
axlar. Vi köpte ett hus i Sundborn, vi skulle
flytta hem, hem till Dalarna. Och för första
gången på länge kändes det som om jag höll
i rodret till mitt eget liv.
Plötsligt insåg jag att drömmar och idéer
som jag haft också fått stryka på foten för
Dramatens stora arbetsbörda. Nu började arbetet med att skapa Sundborns Teater och nu
såg jag min roll som skådespelare och konstnär ur en annan vinkel. Det är fantastiskt vad
ett perspektivbyte kan göra för ens världsuppfattning. För vem berättar din berättelse?
Vem skriver dina nyheter och vem förklarar din
verklighet.
Jag såg en brist där rikstäckande media
inte har råd att ha lokala reportrar, där
statliga pengar till kultur i stor utsträckning
går till storstadsregionerna, en tid med ökad
polarisering mellan stad och landsbygd där
geografiska områden ställs mot varandra som
om de inte kunde samexistera.
På ledarsidor i våra tidningar förklaras
landsbygden som skräpytor samtidigt som
landsbygdens förespråkare hävdar att landets
rikedomar utvinns ur landsbygden men förde-

Foto Per Eriksson

Vem berättar
din berättelse?

las i storstaden. Sundborns Teater vill vara en
röst som tolkar den kontext där den verkar. Vi
tycker att det är en demokratisk rättighet att
få sin verklighet beskriven av människor som
bor och verkar i det område de vill åskådliggöra.
I sommar är vi därför glada över att få
spela pjäsen ”Stenar i fickan”. Med både allvar
och humor vill vi undersöka den känsla av
utanförskap som skapats utanför de urbana
bubblorna. En känsla av bortglömdhet som
kanske driver vissa att söka sig mot missnöjespartier där de känner sig sedda. Ett samhälle som skapar en idé om ett A- och B-lag
där människor i kulturell och medial skugga så
småningom kanske upplever att de inte anses
lika mycket värda.
Med hjälp av teatern och det faktum att vi
beskriver den kontext som vi själva ser och
befinner oss i, vill vi skapa stolthet, självkänsla
och en känsla av att verklighetsbeskrivningen
stämmer med ens egna upplevelser. Jag vill
berätta din och vår berättelse.

Jon Karlsson
Skådespelare och teaterdirektör
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www.solgardskrogen.se
76

SOMMARENS SKÖNASTE
LINNEKLÄDER FRÅN DALIA
JUNI–AUGUSTI
MÅN–FRE 10–18, LÖR 10–15
JULI ÄVEN SÖN 11–15
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Välkommen till butiken!
Vid fontänen på Torget
i Rättvik.
Må-Fre 10-18, Lö 10-14
11 juni-12 augusti:
Må-Fre 10-18, Lö 10-15, Sö 11-15
0248
handslaget.nu 0248-100
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Välkomna på ett besök hos

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

En charmig butik i en gammal lanthandel.

Höga & låga klackar.
Storlekar från 34 till 44.

nyttochgammaltivikarbyn
Måndag–fredag 11–18, lördag 10–14
Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75

Sommaröppet måndagar 18/6–6/8, 17–21
Järnvägsgatan 9, Furudal
Övriga året Pop Up-butik – se Facebook
La Gunilla y sus zapatos
070-25 75 188
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Kropp
& själ
EKOÄVENTYR 24_27 JULI

Följ med på en upplevelse med tema
hållbar livsstil, naturnära äventyr och yoga.
Tre dagar med vandring, cykling och paddling
genom Dala-Flodas vackra byar och natur.
farawayadventures.com

VARM IGLOO

Vem drömmer inte om en egen bastu i
trädgården? Denna igloo i pärt levereras av
Dalarnas Bygg & Design i Grängesberg.
dalabyggd.se

MED
BLÅBÄRSOLJA

Nätbutiken Fina Mig i
Hedemora erbjuder ett
stort utbud av naturliga och
ekologiska hudvårdsprodukter.
Ett exempel är denna kräm
som innehåller sheasmör,
vitamin E och blåbärsolja.
finamig.se
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”Man ska ha en stark tro på
det man gör och vill göra, så att
intet talande eller funderande
från andra rubbar ens avsikter.
Det främmande inflytandet
gör bara oreda och försvagar.
Även om det ser aldrig så
omöjligt ut så går det om
man har en fast tro på det.”
Wilhelmina Skogh (1850—1926),
”hotelldrottning” som drev Rättviks Turisthotell
och Grand Hotel i Stockholm

BRA ATT BADA

Även om sjöar och älvar
är kalla så passa på
att ta ett dopp, det är
hälsosamt för både själ
och kropp. Baddräkt
Amazonas av märket
Trofé från Underverket i
Falun, Borlänge och Mora.
underverket.se

DALECARLIA HOTEL & SPA – TÄLLBERG

Längtan till Dalarna

Den finns kanske redan där inom dig. Längtan efter lugn och avkoppling. Lusten att hitta
livsinspiration och viljan att ge dig och din familj tid att njuta tillsammans i en absolut
unik miljö. Vi vill visa dig vårt Dalarna. Vi vill ge dig lite av vår underbara natur och våra fantastiska
vyer. Vi vill också ge dig en härlig vistelse där du och din familj själva väljer vad ni fyller er tid med.
Hos oss är det nära mellan vårt avkopplande spa, den vackra naturen och spännande mat och dryck i
vår restaurang där utsikten över Siljan får dig att tappa andan. Välkommen!

NJUT AV
VÅRT SPA!

Behandlingar,er,
bastu och poolte.
inne och u
SE ALLA VÅRA ERBJUDANDEN PÅ DALECARLIA.SE

TEL 0247-891 00 • DALECARLIA.SE

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Sommargalleri
Norsgatan 15 A, Leksand

Gilla oss på
facebook

Följ oss på
instagram

Järnavägen 11 • Åkerö centrum (vid Posten) LEKSAND
Tel 0247-140 65 • Öppettider: Mån—fre 10.00—18.00
v. 26—33 mån—fre 10.00—17.00, lunchstängt 13.00—13.30

Köp ang
nem
abon lla våra
till a armusikkammnser ter!
ko

WIKM
A
NA
E

N

Gåvan

L

SDR Gåvan

sdr_gavan

DE

SIG N

Välkommen!

För öppettider se
lenawikmandesign.se
070-656 87 37

Alfvéngården
Sommaren 2018
Guidade visningar dagligen
tisdag - söndag
Kammarmusik på Alfvéngården
hela sommaren
Program finns på vår hemsida och
Facebook
ALFVÉNDAGEN 7/7 kl. 13
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LEKSANDS KULTURHUS
SOMMARUTSTÄLLNING

Leksand 700 år
5 maj–29 september

I år är det 700 år sedan Leksand för första gången omnämns i text och det har vi
valt som tema i Leksands kulturhus sommarutställning. Genom kulturhistoriska
återblickar söker vi förståelse för vår egen samtid. Där samhället gick från bondby
via municipalsamhälle till dagens storkommun. De genuina byarna som bibehållits
intakt med husen tätt samlade, ett ålderdomligt kulturlandskap med välbevarade
traditioner har skänkt Leksandsbygden dess särart och kommit att älskas av
Leksandsborna och attrahera tillresta under hela 1900-talet fram till dags dato.

Välkommen in du med!

leksand.se/kultur
0247-802 45

Kvalitet, kultur
& kompetens
ÖPPET
ALLA
DAGAR

inredning ∙ möbler ∙ kläder
smycken ∙ hantverk

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

hantverksbutiken
Konsthantverk från Dalarna, vid Falu gruva

koppartradet.com
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Gjuthuset

Vid Falu Gruva · faluantik.se

Falu Ljusstöperi
& Butik

För butikens öppettider
se www.faluljus.se

Bondegatan 19, vid Gruvrondellen • 023-634 55

Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Baka och smaka
med årstiderna

Linas &
Alexanders
boktips

BLÅ

ANDARNAS LABYRINT

FACTFULNESS

Maja Lunde

Carlos Ruiz Zafón

Hans Rosling

Natur & Kultur

Albert Bonnier

Natur & Kultur

Vatten. Vattenbrist.
Vad skulle hända?
Efter ett liv av
kamp för naturen återvänder
Signe till sitt barndomshem vid
Ringfjorden, där minnen från
hennes uppväxt återvänder. I
ett framtida Frankrike tvingas
David på flykt med sin dotter
Lou undan en härjande gräsbrand och hamnar i ett flyktingläger. I tumultet separeras
de från fru och son. Skrämmande realistiskt gestaltat
och vackert sammanvävt. (Lina)

Världen blir bättre. Fastän mycket
vi hör kan tyckas
säga precis tvärt om. Här ger
Hans Rosling sitt sista bidrag i
hans långa arbete med global
hälsa. På ett lättförståeligt och
pedagogiskt sätt berättar Hans
om hur världen utvecklats, men
också om tio grundläggande
instinkter hos människan som
påverkar hur vi uppfattar vår
omgivning. Den ger oss ett nytt
perspektiv, inte bara på världen,
utan också på vårt eget liv.
Årets viktigaste bok! (Lina)

POCKETNYHET
STANNA HOS MIG

POCKETNYHET
VAD JAG BEVARAT

POCKETNYHET
DOFTEN AV EN MAN

Ayòbámi Adébáyò

Wallace Stegner

Agneta Pleijel

Piratförlaget

Natur & Kultur

Norstedts

Yejide och Akin
kan inte motstå
varandra när de träffas på
universitetet. Deras kärlek
blomstrar och det enda de
saknar är barn. Pikarna från
omgivningen är allt annat än
subtila. Yejide tar till allt; hon
ber, uppsöker läkare och utför
traditionella riter. Mitt i det
turbulenta 1980-talets Nigeria
får vi följa med på en oerhört
gripande historia och vad vi är
beredda att göra för kärlekens
och familjens skull. Fantastisk!
(Alexander)

Äntligen, fristående
finalen av ”de glömda böckernas gravkammare”. Slutet av 1950-talet
i Barcelona och Daniel Sempere försöker gå till botten med
sin mors mystiska död. Samtidigt återvänder Alicia till sin
hemstad med ett uppdrag. Det
leder henne till Semperes bokhandel vilket inte bara sätter
hennes liv i fara, utan riskerar
att avslöja Semperes mörkaste
hemlighet. En spännande och
fantastisk kärleksförklaring till
böckernas värld! (Alexander)

Larry Morgan ser
tillbaka på sitt liv
från en ödslig stuga i Vermont.
Livet och kärleken med sin
fru Sally. Hur de, när Larry är
nybakad lärare, träffar Charity
och Sid som kommer vara dem
nära för resten av livet, genom
yrkesliv, kärleksliv, sjukdom,
barn och barnbarn. En stillsam
och underbar roman om inget.
Eller allt. (Alexander)

Hon flyttar till Göteborg för att studera.
Tränga djupare, kanske äntligen
förstå allt som är outsagt där
hemma. Det är det hon vill
hitta språk för, i böckerna, i
de många kärleksrelationerna,
i tilltron och tvivlet på sig själv.
Mannen är han som måste
utforskas. Föräldrarnas uppbrott förvanskar hennes blick
på äktenskapet och hon måste
finna sin egen väg. Innerligt
vackert om att finna kärleken
till sig själv och andra. (Lina)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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Formgivning och tillverkning av
emaljskyltar på beställning.

Oleana

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

www.dalarnasmuseum.se

Välkommen till
Museibutiken!

Skyltar utöver
det vanliga
Välkommen att bli vår kund du också!

faluemaljskyltar

Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUN
Fri entré. Öppettider tis-fre 10-17, lör-sön 12-17
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FALU
EMALJ
SKYLTAR

Tunnbindarevägen 1
Gruvområdet, Falun
Tel: 023-189 60
info@faluemaljskyltar.se
www.faluemaljskyltar.se

VÄLKOMMEN TILL
ÅKERSTRÖMS EL
I BJÖRBO
Hos oss hittar Du alltid ett
brett utbud av vitvaror,
små-el, TV, radio, el-verktyg,
jaktradio, luftvärmepumpar mm.
Vi utför installationer
inom el, vitvaror och TV.

Njut i Smidgårdens
fäbodrelax och bo i stugor
med milsvid utsikt. Ät gott
på Restaurang Lissäng
(se www.lissang.se)

Hjärtligt välkomna!

Fryksås fäbod • www.smidgarden.se • 12 km n om Orsa.

Nästa auktion 29 juli
Sommarstängt 25/6-20/7

Vi har allt du behöver
till ditt fritidshus
såsom solceller
och gasolprodukter.

0241-79 32 70 • Stationsv. 1 Björbo

elon.se/bjorbo

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök eller möt oss på plats.
Häradsvägen 24, Borlänge · 0243-23 67 90
Gullmarsvägen 42, Årsta · 08-508 677 30
info@dalarnasauktionsbyra.se · www.dalarnasauktionsbyra.se
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PORTRÄTT- OCH BRÖLLOPSFOTOGRAFEN ELSA WILIOW
UTÖKAR SIN REPERTOAR. NU VILL HON ÄVEN AVBILDA
SJÄLVSTÄNDIGA KVINNOR I SJÄLFULLA MILJÖER.

NAMN
Elsa Wiliow
BOR
Gustafs, Borlänge

YRKE
Produktionsledare
HEMSIDA
elsawiliow.se

I din roll som bröllopsfotograf
utgår du från dina egna upplevelser
när du stod brud.

– Ja, vi hade flugit in en amerikansk fotograf som
var mycket proffsig. Hon var lugn och nära. Det fick mig
att inse hur viktig fotografens roll är. Jag själv är lugn,
både som person och fotograf, och gillar inte spexiga
bröllopsbilder. Tvärtom tycker jag att fotograferingen
ska bli en stund när brudparet kan njuta av varandra och
bröllopsdagen. Jag vet att det uppskattas av många.
För mig är det också viktigt att kunderna väljer mig för
att de gillar mitt sätt att fota. Jag använder mig mycket
av ljus och skuggor vilket gör att bilderna blir mer åt det
konstnärliga hållet.

Ur ditt privata album har du valt
att visa en bild på din syster.

– Vi är en riktig dräktfamilj och fotot är taget vid vår
sommarstuga i Sågmyra. Min syster står i vattnet iklädd
Stora Tunas folkdräkt och har sina hundar samlade kring
sig. Det finns så mycket i den bilden som är hon. Jag
lägger ner mycket jobb för att hitta min egen stil i alla
bilder, vad gäller vinklar, känslor, nyanser och val av
färger. Naturen får gärna vara med på ett hörn också.

Boudoirfotografering, sensuella
bilder som tas för kvinnans egen
skull, är en tjänst som du vill
utveckla. Berätta!

– Jag tycker att vi kvinnor bär på en inre styrka, och
en sensualitet, som vi visar när vi känner oss trygga i
oss själva. Det är just den ärliga stunden som jag vill
fånga på bild – de poser man själv väljer hemma framför spegeln när ingen annan ser på. Jag vill att kvinnan
ska våga vara sig själv i sitt eget skinn och bilderna är
lättklädda utan att vara utmanande. Själva miljön vid
boudoirfotografering är också viktig. Jag fotar hellre i
en lokal med själ än på ett lyxigt hotellrum. Och miljön
får gärna ha ett vackert ljus att arbeta i. Det är genom
ljus och skuggor som intressanta motiv skapas.
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I ALBUMET
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Välkommen till en
modebutik med
personlig service
och stort utbud.
DAM & HERR

PIPOOLS BAZAAR • ILSE JACOBSEN
VILA • ODD MOLLY • SOYA • IN WEAR
PART TWO • NEWHOUSE • MASAI
JOFAMA • SEBAGO • LINDHBERG MM

Varmt välkommen!
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.
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Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook
Mån-tor 8-22/24, fre 8-02, lör 9.30-02, sön 12-22

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

MÖBELREA
20-70 %
2/7–30/9

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10–18, LÖRDAGAR 10–15
PRESENTALEKSAND.SE
PRESENTALEKSAND

Räcker
händerna
inte till?

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

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

RUTAVDRAG!

www.mobelvaruhuset.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Må–fr 8–17, lö 10–14

Vi gör fria
företagare friare
XBASE levererar redovisning
och löner av hög kvalité.
▪ Vi är auktoriserade
redovisnings- och lönekonsulter
▪ Vi anpassar oss efter
din verksamhets behov
▪ Vi är din ekonomipartner

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

LEKSAND Hotellbacken 2, 793 30
BORLÄNGE Forskargatan 3, 781 70
0247-79 60 80 | xbase.se
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VI HJÄLPER DIG!
Färgsättning/hembesök

Hårvård & fransförlängning

Personlig service
Stort nätverk med
lokala hantverkare

VÄLKOMMEN TILL OSS ÖNSKAR
MAJA, LARS-OLOF, ANGELICA & MONA

Närodlat & eko på fatet – det é bra för oss & klimatet

HAPPY HOMES ORSA
Centralgatan 2, Orsa
Tel 0250-401 55
www.happyhomes.se
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Boka din tid online
via vår facebook
eller på frisorvillan.se
Kyrkogatan 6, Orsa ∙ 0250-423 68

Smaka på Dalarna
i Saluhallen!
Ett besök i Saluhallen är som att komma
in i en handelsbod från förr i tiden.
Beställ gärna en god chark-,
ost- eller grillbricka med
lokal- och närproducerade produkter.
Vi gör fina och unika presentkorgar
Heminredning från kända leverantörer

Kaplansgatan 13 • ORSA • Tel. 070-881 11 96
Mån–Fre 10–18 • Lör 10–16 • Sön 11–16
www.saluhallen.se

På tapeten
I DENNA LJUVA LOPPISTID
Till vardags är Margareta Björklund konsthandläggare på Landstinget Dalarna, under helgerna
fyndar hon gärna gamla möbler och prylar.

köper beror mer på vad jag har användning
för just då. Sedan gillar jag så klart att det
är återbruk, att varje sak får en ny chans.

Berätta om din kära relation till loppisar!
— Jag är en riktig loppisnörd som gått på
loppisar, och även auktioner, sedan jag var
sex—sju år gammal. När jag var barn sa jag att
jag skulle ut på skattjakt och så känner jag än
idag när jag åker iväg. Gamla föremål är så
vackra. De har en patina som nya saker saknar
och en historia — de har ju levt ett liv innan mig.
Ibland får man inte veta någonting om bakgrunden och ibland går det att ta reda på var
saken kommer ifrån eller vem som tillverkat den.

Vilka är dina bästa tips?
— Ja, var ute tidigt, besök loppisen precis
när den öppnat. Då är chansen större att du
hittar något du vill ha, de bästa fynden går ju
först. Om du ska hitta bra saker gäller det att
vara enträgen och åka på många loppisar och
ofta. På välgörenhetsloppisar, som Röda Korset
och Erikshjälpen, ska du inte pruta eftersom
vinsten går till välgörande ändamål. Ett annat
tips är att köpa en loppispryl som souvenir
när du är ute och reser, det gör att du minns
resorna bättre.

Vad letar du efter?
— Det kan vara allt från stolar och tavlor
till små trådburkar och gamla plåthinkar. Det
finns väldigt många grejer här hemma som
jag har många av, bara där jag sitter just nu,
ute i växthuset, kan jag räkna till fem, sex, sju
plåthinkar. Men jag är ingen samlare. Vad jag

Har du någon favoritloppis du vill rekommendera?
— Jag tycker att antikloppisen på Knektplatsen i Rättvik är bra. Sedan är det jättekul
att gå på byloppisar. Då får man se så mycket
av husen och gårdarna, det blir som en byvandring.

HIMLASPELET BLIR MARIONETTEATER
I sommar ges tre föreställningar av Rune
Lindströms klassiska bygdespel ”Himlaspelet”
— som marionetteater.
Det är inte första gången som Mats, Marit,
Gammel Jerk, Kurbitsmålaren och de andra
karaktärerna gestaltas som dockor. Redan år
1958 satte Michael Meschke upp en föreställning i Stockholm, på det som kom att bli Sveriges första fasta teater för dockteaterkonst.
Marionettdockor och scenografi har under
det gångna året tillverkats av ett gäng hantverkskunniga kursdeltagare. Några av dem är
även med bakom scenen och ger liv åt dockorna under de tre föreställningarna 1—2 juli på
Kulturskolan, före detta tingshuset i Leksand.
Dockornas röster är dock de samma som för
60 år sedan då man använder sig av originalinspelningen. I huvudrollen hör du en välkänd
röst, den tillhör skådespelaren Olof Thunberg
som också läst in berättelserna om Bamse.
Förhoppningsvis kan sommarens föreställningar lägga grunden till en fast marionetteater i
Dalarna.

Det ordinarie Himlaspelet spelas i Sveasalen
22—31 juli. I år ser vi skådespelaren Dan
Ekborg i rollen som Kung Salomo.

Facebook: Marionetteater som konstform
himlaspelet.com
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Välkommen till din lanthandel!

T
LOKALPRODUCERAT • SMÖRGÅSTÅRTOR • NYBAKA

SILJANSNÄS
Var 9–19 • lör 9–17 • sön 11–17 • Björkbergsvägen 60 • tempo.se

Vi bygger mest
fiber i Dalarna

dalaenergi.se
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SKAPA MINNEN SOM VARAR
KOM OCH VÄV, INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS
Tänk att väva din egen ekologiska disktrasa,
en väggbonad eller kudde på ett par timmar?
Stanna hela dagen och väv en unik halsduk
till dig själv eller en vän. Efter en kreativ dag
i vår atelje, får du med ditt arbete hem.
Boka: sakuraweaving.wordpress.com
Dag: ti, on, to, lö
Öppet: 10.00-18.00
Avgift: vuxna 100 kr/tim, barn 5-17 år 50 kr/tim
Material: 1 kr/gram

MAKE A LASTING SWEDEN-MEMORY
TRY HANDWEAVING, NO EXPERIENCE REQUIRED
Want to make your own ecological dishcloth,
a wall hanging or a pillow cover in a few hours?
Stay a full day and weave a unique scarf for
yourself or a friend. Bring your work home
after a creative day in the studio.
We provide english speaking instructors.
Book: sakuraweaving.wordpress.com
Day: Tue, Wed, Thu, Sat
Open: 10.00-18.00
Fee: adults 100 kr/h, kids 5-17 years 50 kr/h
Material: 1 kr/gram

Självinnovation
genom fri vävning

SAORI SAKURA
Prästbacken 3, Siljansnäs • 076-760 00 16

Klä om din
älsklingsmöbel!
Kom in för förslag &
se på härliga tyger.
Ta med möbel/foto.
Möbeltapetserare &
sömmerska

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs
Björkbergsvägen 67
0708-85 08 68 • 0702-08 16 83
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com
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15/6—1/7 CABARET
1930-talets Berlin flyttar in i en unik miljö när den
prisbelönta musikalen Cabaret sätts upp i Verkets
konsthall i Avesta i sommar. I den niohövdade
ensemblen medverkar bland andra Oskar Nilsson,
känd som Robert i Kristina från Duvemåla, och
Adriana Savin från Västanå Teater och Dramaten.
visitdalarna.se

•Kalendarium

GLAD MIDSOMMAR!
Dalarna dukar upp landets största midsommarmeny med små och stora firanden. I många
byar bjuds du även in till förberedelser; till
blomplockning och bindning av kransar och
girlanger. Och kom ihåg: I många av byarna
kring Siljan reses majstänger såväl veckorna
före som efter själva midsommarafton
(22/6) — så du har alla möjligheter att
fira årets ljusaste dagar rejält.
visitdalarna.se

SOMMARUTSTÄLLNINGAR
19/5—16/9
”Illusioner/Allusioner”, Avesta Art 2018,
samtida konst, Verket, Avesta
verket.se

21/6—19/8
”Florentine”, fotokonst av Helena Blomqvist,
Meken, Smedjebacken
30/6—26/8
”Jan Stenmark, På begäran”,
Magasinet, Falun
magasinetfalun.se
5/7—16/9
”Unfold a place”, internationell grupputställning, Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef
ottiliaadelborgmuseet.se
15/7
”Konstpromenad vid Siljans strand”,
Nusnäs, Mora
Facebook: Konstpromenad vid Siljans strand

Tove Kjellmark, Inside. Photo: Therese Asplund

17/6—19/8
”Mellan björk och bambu. Japansk
inspiration i Sundborn – nu och då”,
Konsthallen Kvarnen, Sundborn
carllarsson.se
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16/7—2/9
”Växtkraft”, Eva Holmberg ställer ut
keramik i Hildasholms trädgård, Leksand
hildasholm.org

Foto: Marit B Ilis

SÅ LIKA VI ÄR
Anna Ihlis sjunger sina egna tonsättningar till
Erik Axel Karlfeldts texter: 3/7 Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare, Leksand, 26/7 Mas Olles
gammelgård i Siljansnäs och 17/8 Hildasholm
i Leksand.
Facebook: Anna Ihlis

1/7 TUSEN TRÄDGÅRDAR
Under juli månads första dag är mängder av
trädgårdar över hela Sverige öppna för besök.
Vilka dalaträdgårdar vill du besöka?
tradgardsriket.se
3—4/7 BINGSJÖSTÄMMAN
Varje sommar samlas spelmän, dansare
och andra musikintresserade några dagar,
kvällar och nätter i början av juli. Hela
Bingsjö blir en levande scen där alla är
välkomna att deltaga. Eller bara lyssna.
bingsjostamman.se

1/9 FYRVERKERIKONSERT
I år har DalaSinfoniettan bjudit in gästartisterna Titiyo, soulpopsångerska, och Magnus
Carlson från Weeping Willows. Ett fyrverkeri
avslutar säsongen i det tidigare kalkbrottet i
Rättviksskogen.
dalhalla.se

6/7 THE REAL GROUP
Den världskända vokalensemblen gör ett stopp
i Smedjan i Stjärnsund under sin sommarturné.
smedjanstjarnsund.se
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stjarnreklam

leva & bo

Screentryck, inramningar
& grafiskt hantverk

TÄLLBERG
INREDNING - PRESENT - CAFE

w w w. s tja rnre k l a m . com
i n fo @ s t j a r n r e k l a m . c o m
024 8- 1 04 27
Knihs g a ta n 1 4 Rä ttv ik

Ett utvalt sortiment för dig & ditt hem.
Välkommen in!
För aktuella öppettider se hemsida levaobo.com
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-50322

Smultronstället mitt i Tällberg
0247-502 65
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dalmal.se

LYSSNA PÅ

Finns där
poddar finns
– även på
dalafrakt.se/
nyheter

Tällberg, kanske vackrast i Sverige?
I en sluttning mot Siljan, med
milsvid utsikt, ligger Green Hotel.
En plats för rekreation och
upplevelser. En prick på kartan
som lämnar stora avtryck.

Podd DalaFrakt är din möjlighet att möta
personligheter, som på olika sätt präglar
samhällsutvecklingen i Dalarna.
Det är en podd som innehåller nyheter,
tänkvärda ord, skratt, skvaller och inspiration.

MATS ASPEM
O/SARA JUNEVI
K
MAN
TRÖM/ELIN HED
DAN SÖDERS

ONA SHALA
ROGER ODHEDEN/VALB

NOOMI PERSSO
N/JAN

Öppet alla dagar året runt.
Lunch, middag, fika, bröllop,
kalas, kick off & konferens.
Rum för alla, pool ute & inne,
tennisbana och gym.

/SALKA BÖRJE
PETER LOMAN

SIMONS

SON EYNON
GNUS LINDBLAD
SUSSI WILEN DACKE/MA

DANIEL BODEST

RÖM/KICKI BERGST
EN

BERGKVIST
REN/TERESA
HERMAN HULTG

Programledare: Anders Hansson
Producent: Casper Ingels

Förtroende • Samhällsansvar • Glädje

greenhotel.se 0247-500 00

www.dalafrakt.se
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ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 11:00-17:00 Lördag 11:00-14:00 • VECKA 26-32 Måndag till Fredag 10:00-18:00 Lördag 10:00-15:00

CRONACRAFT

HÄMTA
DALALIV
HÄR!
HERMAN’S BISTRO
ÖNSKEHUSET

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN

INSJÖN

IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SMEDJEBACKEN

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

SVÄRDSJÖ
OMHULDA

SÄTER

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MORA,
ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO, ÄLVDALEN

Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Detta samt alla
tidigare nummer av Dalaliv
finns att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 10 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!

Foto Åsa Pellas

TULAVIPPAN

MORA

ORSA

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

BORLÄNGE
FALUN

LEKSAND

Dalaliv önskar
dig en fin sommar!
Vi ses igen i november.
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400 m2 kultur- & byggnadsvård
serverat med 7 sorters kakor

café • återbruk av byggnadsdetaljer • hemgjord paj • äldre möbler
toscakaka • byggnadsvård • glass • trädgårdsservering • linoljefärg
goda sallader • barnvänligt • linoljesåpa • bullar • vintagefärg
rawfood • eget snickeri • grupper • rådgivning • lokalt
vegetariskt • linolja • gluten- och laktosfritt • tjära • biskvier

Stora Torget, Hedemora | Butik 070-541 14 43 | Café 073-759 58 53
Vard 8.30–18, lör 10–15 Caféet har även öppet alla röda dagar 12–15

