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Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

Sophie Resare
på Hildasholm
DALALIV HÄLSAR PÅ SARA JONS

Ännu en dag i paradiset
1

Det senaste
från Lundhags
finns i Insjön

Lundhags Fabriksbutik. Ahrnebergs väg 53, Insjön. 0247-646 30.

Naturen
som källa
Löjtnantshjärta, Flora, Björnbär
och Lupin – det är några av
våra blomstrande mönster som
med omsorg trycks för hand i
vår verkstad i Västanvik.

Varmt välkommen
att besöka oss.

jobshandtryck.se

Siljans stolthet
M/S Gustaf Wasa

Charter och turlista

Kryssningar i trivsam miljö!
Fullständiga rättigheter.
Lunch – Middag – Räkor
Leksand – Rättvik – Mora

Info & bokning 070-542 10 25

www.wasanet.nu
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Finaste sommarklänningen!
Mina klänningar finns bara här hos mig i Siljansnäs, jag syr dem själv!
Min design, mina tyger, dina mått. Du kan välja bland många olika modeller och tyger.
Hittar du inte din storlek i butiken, syr jag upp bara för dig.

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

Jovisst har Dalarna
öppet i sommar
Kanske är det bara en skröna, det där om den amerikanske turisten som frågade guiden i Stockholm om Dalarna var öppet. Och
visst är Dalarna öppet — inte bara i sommar utan året runt. Dalarna är också ”öppet” vad gäller dalfolkets lust att dela med sig av
tips på bästa badplatsen, vackraste utsiktspunkten...
En trend uti världen är annars att boka dejt med lokalinvånare
för unika upplevelser. Men egentligen är det väl inte svårare än att
ha ett öppet sinne och börja prata med människor du möter längs
din väg genom landskapet.
Att Dalarna satt eviga avtryck i konst, musik och litteratur är ju
vida känt. På resa genom Sunnanäng fick Astrid Lindgren syn på en
pojke och flicka som gick längs vägen. Mötet satte fart på hennes
fantasi och kanske har även du läst sagan som hon sedan skrev.
I magasinet som du nu håller i din hand, vårt största hittills, har
vi silat ner massor av sommartips och inspirerande läsning. Bland
annat kan du läsa om Sophie Resare som är ny intendent på Hildasholm och om den välkända pappersklipparen Sonia Brandes som
flyttat från Danmark till lilla Bingsjö. Vi har också hälsat på hemma
hos Sara Jons i Boda-Kyrkby och pratat med Elin Jobs vars hjärta
klappar för kyrkbåtsrodd.
Om du blir sugen på att prova på den inte alltför enkla konsten att
ro en kyrkbåt, kan vi tipsa om att det går att följa med på rodd i
solnedgång på Siljan med Sunnanängs kyrkbåt Likago från år 1849*.
Låter sagolikt, eller hur?
Vi önskar dig en skön och sinnlig sommar!
Åsa Pellas med Lina Rörvall

*Läs mer på hjortnas.se

INNEHÅLL
5
6
10
18
23
26
34
36
39
41

LEDARE
SÄSONGSMIX
SOMMARPÄRLOR
DALALIV HÄLSAR PÅ
KREATIVA
PORTRÄTT
LILLA ÖNSKELISTAN
INTRESSEKLUBBEN
ÅTERBRUKAREN
SKÖRDEFESTEN

56
60
65
68
73
76
81
82
86
88
91

FÄBODAR
SARAS SMAKER
SKAFFERIET
KÖRSBÄRSGÅRDEN
ORD PÅ VÄGEN
KROPP & SJÄL
BOKTIPS
I ALBUMET
PÅ TAPETEN
KALENDARIUM
HÄMTA DALALIV HÄR

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

Skribent &
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall

Omslagsbild
Modell Josefine Hansson
Hatt från CTH Ericson
Foto Lina Rörvall
Upplaga
15 000 ex.
Tryck
Strands Grafiska
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
28 kr i porto. Lägg det
i ett kuvert och skicka
till Dalaliv, Beckoxv. 11,
793 32 Leksand.
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se

Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel.
55

Säsongsmix
Låt oss fresta dig med saker och ting från Dalarna och
produkter från dalabutikernas spännande sortiment.

UNIKA SKÄRP
Sömmerskan Mia Ljungström Svensdotter i
Falun klär skärp och knappar med nya och
gamla bomullstyger eller ditt eget favorittyg.
livtag.nu

TIPI

Höj mysfaktorn
med en eldstad
som med tiden
får en fin,
rostig patina.
Grillinsats finns
att köpa till.
orsajarn.se

REDAN ROSTIG
NATURLIG
SKÖNHET
Målade dalahästar
är vackra. Trärena
kusar likaså.
nilsolsson.se

I Anna Fernviks inredningsbutik i Stora
Skedvi fann vi denna
dekorativa ormbunke
från danska Danas
Have. Skärmen blir en
fin detalj i en rabatt
eller ett fönster.
pingbohome.se

MÖNSTERDESIGN FRÅN SÄLEN
Bomullstextilier med färgglada
mönster av Annette Philip vars stora
inspirationskälla är Sälenfjällens natur.
annettephilipdesign.se
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KOMPISGUNGA
Den vackra hängmattan från Affari har
plats för två. Säljs hos Mig & Alice i Säter.
Facebook: Mig & Alice

TASSELS & ART

Dalarnas största sortiment av Shyness
produkter finns i Catharina Hanes gårdsbutik i Falun. Här ett mönstrat örngott
ur en bäddsetskollektion. Finns i orange,
blått eller grått.
ghanesbygg.se

I PASTELL

Kopp och burk
i handdrejat
stengods.
Tillverkas av
Borlängekeramikern
Livia Thors.
liviaochleran.se

GLADARE GOLV
Enfärgade mattor från Siljans
Mattväveri i Boda Kyrkby.
siljansmattvaveri.se

BI-SAK
Åsa Åkerström
Ahlins keramikfat är
på samma gång en
regnvattensamlare
till törstiga bin som
ett dekorativt inslag
i rabatten.
asaakerstrom.com

GRUVSOFFAN

Tillverkas i Falun
efter gamla ritningar. Soffa, bord och
bänk ingår i serien.
maltesmobler.se
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& gladsnygga KLÄDER!

Vi har öppet hela sommaren.
Välkommen!

ÖPPET

LÖRDAGAR
11-15

Tant SOFIA
RETROBUTIKEN VID SJÖN...
Spjutbo 152, Stjärnsund

facebook.com/tantsofia

@tantsofiase

@STUDIOKURBITS

Vi erbju

• Möbler frå
kända var
• Inredning,
även uppd
TIS–FRE 11–19, LÖR 10–15
•
Presentart
Öppettider:
023-381 69 00 - Regementsvägen 16, Falun
tis-fre 11-19,
lör maltesmobler
10-15 • Tyger för m
maltesmobler.se
Facebook:
och gardin
023-381 69 00
måttbestäl
Regementsvägen 16, Falun • Mattor, äv
anpassade
www.maltesmobler.se
•
Dekoratio
facebook.com/maltesmobler

FÖRGYLL HEMMET OCH SOMMARENS MIDDAGAR
MED UNIKA, HANDGJORDA INREDNINGSDETALJER I KERAMIK FRÅN STUDIO KURBITS
BUTIK, ATELJÉ OCH KERAMIKKURSER FÖR
ENSKILDA OCH GRUPPER,T.EX. MÖHIPPA,
TJEJKVÄLLAR ELLER FÖRETAGSEVENT.
SOMMARÖPPET JUNI OCH JULI,
ONSDAG–FREDAG 11–17, LÖRDAG 11–14
SLAGGATAN 26, FALUN, 076-239 22 78
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

Falu Ljusstöperi
& Butik

För butikens öppettider
se www.faluljus.se

Bondegatan 19, vid Gruvrondellen • 023-634 55

ÅRETS UTSTÄLLNING
MED STÖD FRÅN:

karin
konsten
kamraterna
kvinnliga målarpionjärer

KONSTHALLEN KVARNEN & DESIGNBUTIKEN
ÖPPET 20 MAJ–20 AUGUSTI 2017, KL 11–17

CARLLARSSON.SE

ÖPPET 1 MAJ–30 SEPTEMBER 2017, KL 10–17

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider 2017 på knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se

Vad får det
lov att vara?
Vi har de godaste
ostarna, de smakfulla presenterna
och mycket annat!

Falu Ost & Deli AB | 023-122 30 | Åsgatan 18, Falun
www.faluost.se | Tis–fre 11–18, lör 10–15
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Ateljé Y

Även i sommar öppnar
konstnären Peter Flinck upp
sin ateljé i det gamla ordenshuset i Stora Skedvi. Under
alla helger i juli visas konst
och konsthantverk av Peter
och inbjudna konstnärer. Även
trädgård, café och programkvällar med teater och musik.
ateljey.se

Ögongodis

Vidsträckt utsikt över sjöar
och skogslandskap väntar den
som vandrar upp på Ärtknubben i Bjursås (googla för
vägbeskrivning). Dröj dig kvar
med matsäck, här finns slogbod med grillplats. Ta dig tid
att njuta av utsikten — men
se upp för stupet!

Dala-Järna konstgård

På konstnärsparet Margot
och Tomas Holsts gård visas
svensk 1900-talskonst och
en stor samling av gamla träfåglar. Du ges även möjlighet
att kika på trädgården och
Margots örtagård. Öppet alla
eftermiddagar i juli eller enligt
överenskommelse.
art-dalarna.nu

SEX HANDPLOCKADE DALAPÄRLOR ATT UPPLEVA I SOMMAR. NÅGRA AV PLATSERNA
HAR ÖPPET ENDAST I JULI SÅ PASSA PÅ ATT PLANERA IN ETT BESÖK.

Hälsingegård i Dalarna

Ett besök på gammelgården Bortom Åa i Fågelsjö
i Orsa finnmark ger en inblick
i hur livet tedde sig för en
välbärgad bondefamilj under
1800-talet. Guider i tidsenlig klädsel berättar om
den välbevarade gården
som är en del av ett världsarv. Café med hembakat.
fagelsjo.nu
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Abborbergs handel

Eftermiddagar perioden 30
juli—6 augusti är den gamla
lanthandeln i Abborberg, Sunnansjö, öppen för besök. Här
handlar du hantverk från byn,
ägg från Fjärsmansgården,
godis och hemrökt falukorv.
Eller varför inte ta en kopp
kaffe med ”duppa”!
Facebook: Abborrbergs byalag

Kaffe, konst & antikt

Brunnbäcks herrgård ligger
vid Dalälvens strand i Krylbo
i södra Dalarna. I den lummiga
parken bjuder Ullabrith Fridell
in till sommarcafé. Här finns
också galleri samt antikbod
med glas, porslin, keramik och
textilier av kända formgivare.
brunnbacksherrgard.se

ETABLERAD 1912

Stil &
passion

en riktig tygaffär

KÖKSBOD

TE

KAFFE

PRESENTER

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

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

VID NORRA BROFÄSTET I LEKSAND
LIGGER DENNA GRÖNSKANDE OAS.
ENDAST ETT STENKAST FRÅN
NORETS AFFÄRSLIV ERBJUDER VI
ETT MYSIGT SOMMARCAFÉ MED DAMM,
FONTÄN OCH PRUNKANDE VÄXTER.
allsång varje onsdag i juli!
VÄLKOMMEN ATT NJUTA AV
LOKALPRODUCERAD GLASS, KAFFE,
BAKVERK, BELGISKA VÅFFLOR,
GRILLADE SMÖRGÅSAR M.M!
ÖPPET DAGLIGEN 11–18 (JULI 11–19) • NORSGATAN 25 • TRADGARDSCAFEUDDEN.SE • 070-554 48 81
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S O M M A R U T S TÄ L L N I N G

Välkommen till

Zorn och Frankrike
1 juni - 20 augusti

Mysigt café i
stallet på Zorngården
med uteservering i
den gamla hästhagen.
Här serveras mat och bakverk tillagat/
bakat från grunden, gärna av lokala råvaror,
i eget kök och bageri. Vi har ett brett utbud
av varma och kalla drycker från såväl
lokala leverantörer som utländska.
Vi har fullständiga rättigheter.
Vi tar även emot större grupper och
slutna sällskap för fika, lunch och à la carte.
Kontakta oss gärna för mer information.

75

ZORN

GÅRDEN

ÅR

ZORNMUSEET
MORA
0250 - 59 23 10 | www.zorn.se
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Ord. öppettider tis–lör 11–17

För sommarens öppettider se hemsidan.

0250-150 20 | www.cafezorn.se

Hos oss hittar du...

200

...unika linneplagg i egen
design från Solveigs Anna.

BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Moragatan 13, Mora 0250-71282

KLONG ∙ PARADISVERKSTADEN
T WO FACES ∙ BY B OYSEN ∙ DANAS HAVE
ANNA KERAMIK ∙ MAILEG MM

Dekorationer för
trädgård & hem

Dalarnas mysigaste plats
för shopping och
upplevelser!

Fred 15_18 Lörd 11_14
Övrig tid ring 070_619 17 77
eller 070_375 40 53

Vindsverkstan
VÄLKOMMEN TILL

morakopstad.se

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora
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NYTT I BUTIKEN
Linnekläder från Dalia

Välgjort med
varsam hand.
Välkommen!
Vid fontänen på Torget i Rättvik
Mån-Fre 10-18 Lö 10-14
juli Lö 10-15 Sö 11-15
handslaget.nu 0248-100 86

Nytt & gammalt
i Vikarbyn
Blommor, kläder, presenter och café med
hembakat. I loppisrummet kan du hyra
en hylla och sälja det du inte behöver.

Varmt välkomna!
Juni–augusti, mån–fre 11–18, lör 11–15
Stora vägen 30, Vikarbyn
14

VARD 10–18 LÖRD 10–15
SÖND I JULI 11–15
Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Härliga sommar

#kulturimora

Foto: Juha Heltunen

BRITTAS
KURBITSLADA

KURBITSWORKSHOPS
29 & 30 JULI
KL. 12-16

ÖPPET 22 JUNI-12 AUGUSTI
ONSDAG-SÖNDAG 12-17
GAMLA KVARNOMRÅDET I FU VID RV 70
WWW.BRITTAIDALARNA.SE

31/5
- 28/6
31/5–28/6
VÄRLDSARVETS RIGAS TRÄBEBYGGELSE
- ett bildspel av Bullas Jonas Jansson.
Torsdag 15/6 kl 16-17.30
16–17.30
SOMMARBOKEN för dig mellan 8-12 år.
Vi startar med boktips, fika och chans att
låna böcker!
Föranmälan till sommarboken@mora.se,
uppge namn och ålder på deltagaren.
17/6
- 11/9
17/6–11/9
ULLA FALEIJ & PER MYRSTRÖM
- silversmide, skulptur och klurigheter.
ARE YOU MORBID YET?
- fotografier av Juha Heltunen.
Vernissage lördag den 17/6 kl 13–15
13-15
30/6
- 31/7,torsdag–söndag
torsdag -söndagkl.
kl.12–17
12-17
30/6–31/7,
BESÖK VASAMONUMENTET i Utmeland
med källaren där Gustav Vasa gömde
sig undan de danska spejarna år 1520.
Målningar av JF Höckert, Edward Bergh,
Karl XV. Fri entré.
Fredag 7/7 och lördag 8/7
INTERNATIONAL AFGHANS FILMFESTIVAL
visas på Röda Kvarn i Orsa. Ett projekt som
drivs av Orsa Grafik och Ali Layeghi.
16/9
- 25/11 ”I”IFÖRVAR”
FÖRVAR”
16/9–25/11
Konstnärerna MARIA BACKMAN & HANNA
SJÖBERG gestaltar och berättar om de 200
större och mindre internerings-, flyktingoch arbetsläger som fanns i Dalarna under
andra världskriget i det neutrala Sverige.
Vernissage lördag 16/9 kl 13-15.
13–15.
16/9
- 9/10
16/9–9/10
MARTIN LYSFOSS GUNNERFELDT
ställer ut nya grafiska arbeten.
Varje fredag kl. 10-10.30:
10–10.30:
VECKANS NOVELL!
mora.se/kultur
Facebook.com/kulturimora
Köpmannagatan 4, 0250-26780
-fre 09
18, lör
Mån –fre
09-–18,
lör 11
11-15
–15
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I ett hundra år gammalt magasin, mitt i Leksand,
erbjuder vi en fikaupplevelse i rustik och mysig miljö.
Hembakat fikabröd, kaffe från Lidingö Rosteri och glass från
Sänkdalens Gård – mycket är ekologiskt! I våra hyllor hittar
du kanske något att köpa med hem eller ge bort i present.
Stationsgatan 6, Leksand • 070-041 20 89 • kaffemagasinetleksand.se

Alla knivar i en butik
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
Extra öppet i juli: Söndag 12-16

Morakniv Eldris Neck knife kit
www.morakniv.se
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~ ett hantverk från Dalarna ~

www.leksandsdorren.se
bli inspirerad - beställ nya katalogen - hitta återförsäljare

Ännu en dag
i paradiset
Sara Jons sökte ett renoveringsobjekt
och fann kärleken till en hel bygd.
18

En försommardag med högsommarvärme
öppnar Sara Jons grinden till familjens gård i
Boda Kyrkby där hon bor med sin tonårsförälskelse, maken Tomas, samt barnen Klara och
Albin, hund, katt och höns. Vår rundvandring
startar på bakgården där paret förvandlat en
grusplan till varje odlares dröm. Bakom den
spirande grönskan tronar ett stort växthus.
— Vi var på auktion och la bud på ett par
gamla pardörrar som vi inte trodde att vi
skulle få. Men dörrarna blev våra och eftersom
vi inte hade plats för dem inomhus, kom vi på

DALALIV HÄLSAR PÅ

NAMN Sara Jons ÅLDER 45 FAMILJ Maken Tomas, barnen Klara, 13, och Albin, 9
YRKE Vd för Ljungbergsfonden FRITID Pysslar, löper och styrketränar, sjunger i kören ”Färist”
UTFLYKTSTIPS Gå gärna på sommarens musikkvällar på Boda gammelgård, bodabygden.se

att vi kunde bygga ett växthus, berättar Sara.
Under en vinter tillverkade Tomas det 40
kvadratmeter stora växthuset som en byggsats
i grannens garage. Av Gärdsjö Smedja beställdes en takanordning att fästa tomatplantorna
vid. I växthuset och på bakgården odlas gamla
kulturväxter från Dalarna.
— Vi har kålrot, både gul och vit från
Bjursås, samt Leksandslök och Bjurslök som är
potatislökar. Vi odlar även Rättviksärten och
Dalabondbönor. För oss är det viktigt att värna
om historiska växter, säger Sara som också

varit med och skapat köksträdgården på Boda
gammelgård.
Bakgården ramas in av bostadshuset och en
slänt med liljekonvaljer. Ljudet av porlande vatten avslöjar en bäck som rinner ut i den konstgjorda dammen. Här har hunden Bruno redan tagit sitt första dopp för året och under en buske
ligger katten Gösta strategiskt och spanar på
guldfiskarna. Från en uteplats under en stor
hägg ser man ut över dammen och odlingarna
som skärmas av med äppelträd på spaljé.
— När vi anlagt trädgården har vi tänkt
19

mycket på rumsindelning, säger Sara och berättar att de gillar att komma på egna lösningar. Till exempel finns flera fina exempel på hur
armeringsjärn använts till portaler, dekorationer
och en pergola.
GAMLA KUNSKAPER OCH METODER
När vi rundat husknuten kommer vi in på innergården som vetter mot omgivande ängar.
Gamla gärdesgårdsstörar i lång parad, kring
vilka vildvin och vindruvor klättrar, delar av
tomten. På grusgången spatserar några höns
och när grannens får bräker högt vänder vi oss
instinktivt mot hagen.
— Ja, nog bor vi på landet, allt. Eller som
jag brukar säga: ”ännu en dag i paradiset!”,
utbrister Sara och visar oss sedan örtagården
som har fyra teman.
— Här finns ätliga örter till maten, gamla
läkeväxter som är giftiga och blommor, till
exempel pion, akleja, stjärnflocka och vallmo.
I det fjärde hörnet har vi doftrika växter, bland
annat sorter som enligt tradition ska finnas
med i en ”kyrkobukett”, som mynta, lavendel
och åbrodd. Det sägs att dofterna hjälpte kyrkobesökarna att stå ut med stanken i kyrkan,
och de var säkert bra för att hålla dem vakna
också, gissar Sara.
För att skapa en kringbyggd gårdsstruktur
har Sara och Tomas satt upp ett gammalt tim-

Sara och Klara iklädda Bodas sommardräkt. Sara
syr egna dräktdelar och har en egen dräktkammare. Hon är också en av modellerna i Laila Duráns
böcker om folkdräkttraditioner i Skandinavien.
duranpublishing.com
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Jag vill, jag kan, jag törs — det är Sara Jons motto.
Inspiration till målningen på förstukvisten fann hon
på hemslöjdsstugan i Rättvik och Matsgården i
Östbjörka.

merhus som placerats i vinkel med huvudbyggnaden. De har själva lerklinat och målat husets
innerväggar med limfärg. Sara kallar huset för
familjens lekstuga eftersom det rymmer både
dräktkammare och pysselrum.
— Det är så många roliga händelser förknippade med huset så jag tror att det är någon
där ovan som är med och styr. Till exempel
visade det sig att ytterdörren som vi köpte på
en antikaffär, och trappan som vi fick av våra
vänner, passade perfekt.

LEDER MIDSOMMARFIRANDET
Paret föll för gården i en bostadsannons och
flyttade in 1999 utan att ha en koppling till
Boda Kyrkby.
— Vi blev otroligt fint bemötta när vi flyttade hit, det känns som att vi blev adopterade
av byn.
Sara och Tomas är uppvuxna i Falun dit de
pendlar till sina arbeten. Tomas är kommunens
fritidschef och Sara är vd för Ljungbergsfonden, en av landets största privata fonder.
— Vi verkar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Erik Johan Ljungberg är en
av Sveriges största industrimän genom tiderna.
Det förvaltade kapitalet är knappt en miljard
kronor och varje år investerar vi avkastningen
på 30—40 miljoner i olika utvecklingsprojekt.
Midsommartider är bråda tider för familjen
Jons. Sara leder hembygdsföreningens midsommarfirande vid gammelgården och även i
år är hon och Tomas ansvariga för bindningen
av majstångens kransar och lövrumpa. Veckan
innan midsommar är de också med och ror
kyrkbåt från Enån till Rättviks kyrka tillsammans med andra bybor.
När vi kommit hem och besöket hos Sara
ska sammanfattas i ord och bild, fantiserar
vi om hur trädgården ser ut senare i sommar.
Precis då plingar det till i mobilen. Det är Sara
som skriver ”Välkomna åter på kaffe och kaka
när trädgården står i full blom!”.

Sara har dekorerat flera av husets väggar med
schablontryck. Förlagan till mönstret i vardagsrummet finns på Tällbergs hemslöjd. Som ett busigt inslag ritades konturerna av Dalarna in i schablonen.

Bagarstugans inredning är inropad på auktion.
I bakugnen gräddar man tunnbröd, tjockbulla och
pizza.
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Helena Hernmarck - Wålstedts Textilverkstad - Alice Lund Textilier

En särskild klang i färgen

Ottilia Adelborgmuseet

Gagnefs kyrkby, 27 maj–17 september
www.ottiliaadelborgmuseet.se

Lindberghallen

Djurås, 26 juni–16 augusti

www.gagnef.se

För öppettider se respektive hemsida.

Sommarbutik
vid Z-torget i Leksand

15 juni–31 juli

Välkommen!
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Utställningarna har producerats
av Ottilia Adelborgmuseet,
Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga,
Gagnefs kommun och
Ottilia Adelborgs Vänförening.

soniabrandes.dk

KREATIVA

Sonia Brandes
I Danmark är Sonia Brandes en välkänd
bildkonstnär och pappersklippare.
— Jag ser många likheter med dalmåleriet. Att klippa mönster i papper är också
en ornamental folkkonst, säger Sonia.
För att komma närmare barnbarnen har Sonia
flyttat från danska Sydfyn till Bingsjö i Rättviks
finnmark där hon fortsätter sitt skapande. Hon
jobbar med stora och små konstverk på uppdrag av främst danska beställare. Psaligrafi,
som konstformen heter, lärde hon sig på rø
där hon är född och uppvuxen.
— På rø är pappersklippning en gammal
påsktradition. Du vet, jag är född 1946 och då
fanns ju ingen tv att titta på. Det gällde att
hitta en hobby som man verkligen tyckte om
eftersom man hade så mycket fritid. Idag ska
allt gå fort och bli färdigt snabbt, när jag var
liten gällde det att pyssla långsamt för att få
tiden att gå.
I vuxen ålder återuppväckte bildkonstnären
Sonia sitt barndomsintresse. Idag är hon en riktig mästare. Fortfarande fascineras hon av den
sinnrika tekniken och att skapandet sker direkt i
hennes händer.
— Jag tröttnar aldrig på att vika papper,
klippa mönster och se hur det repeterar sig när
papperet vecklas ut. Att skapa detaljrika mönster är både spännande och meditativt.
Sonia har alltid tilltalats av folkkonst, inte
minst dalmålningar eftersom sådana fanns att
köpa som reproduktioner i Danmark. Idag bor

hon inte långt från Danielsgården där Winter
Carl Hanssons kända väggmålningar från år
1799 och 1801 finns bevarade.
— Precis som dalmålningarna gestaltar även
mina bilder en berättelse. Flera av mina verk
utgår från sagor av HC Andersen. Han var också
en skicklig pappersklippare — under sin resa i
Dalarna 1849 klippte han mönster åt folk som
han träffade.
Varje år samarbetar Sonia med HC Andersenfestivalen i Odense. Till årets upplaga jobbar
hon med ett verk på temat ”Den lille havfrue”.
Sonia har också gjort flera altartavlor och
formgivit brunnslock till Odenses gator. Hennes
nyaste alster, fönsterskärmar med sex olika motiv, finns att beställa på hemsidan där du även
finner pappersklipp, posters och kort.
I sommar ställer Sonia ut på Arvid Backlundgården i Svärdsjö 18 juni—13 augusti. Under
namnet ”En herrgårdssägen” visar hon pappersklipp inspirerade av Selma Lagerlöfs berättelser.
— Och även i år har jag utställning och försäljning under Bingsjöstämman, 4—5 juli. Jag
planerar även att hålla workshops då, så om du
har lust får du gärna komma hit och prova på
att klippa, välkomnar Sonia som precis levererat
ett två meter högt pappersklipp till ett fönster i
Bingsjö kyrka.

23

WIKM
A
NA
E

N

L

Nya motiv från

DE

LYSSNA PÅ WEBBRADION

Sverige Runt

”Adress Rosenhill” Skicka grattishälsningar till släkt och vänner!
Vi firar några av jubilarerna med
musik, kaffe och tårta på lokalt café.

SIG N

Konstkort,
paketkort & prints

Livesändningar från hela Dalarna.
Tipsa oss om aktiviteter som vi kan bevaka!
Inför V75: Travexpert Morgan Olsson
ger speltips inför lördagarnas lopp.
Vill Du tävla i sportquiz? Frågor om
sport och musik mm. Vinn resor,
restaurangbesök, teater- och
matchbiljetter.

Finns hos Oknutts sommarbutik i Leksand
samt hos återförsäljare (se hemsidan)

Mejla tips och
intresseanmälan till:
sverigerunt@live.se

Norsgatan 17 B, Leksand ∙ 070-656 87 37

www.sverigerunt.eu

lenawikmandesign.se

SOMMARNYHETER
FRÅN KANNA

Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (bredvid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00
v. 26-33 Mån-fre 10.00-17.00, lunchstängt 13.00-13.30
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Finns även i svart
och marinblått

Vardagar 10–18 - Lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

God mat i härlig miljö
Ekologiskt & Krav-märkt
kök med i White Guide

Floda Hemslöjd

Vi serverar middag mån–lör kl. 19
Välkommen att boka! 0241-220 50
Ingen lunchservering.

Varmt välkommen att inspireras i vår butik
och besök gärna vår hemsida flodahemslojd.se
med webbshop och öppettider.

Badvägen 6, Dala-Floda dalafloda-vardshus.se

Floda Hemslöjd . Stora vägen 36 . Dala-Floda . 0241-220 11

Välkommen till
Wålstedts gård i
Dala-Floda!
Odling, gårdsbutik, servering & spinneri.
Även upplevelser med vandring
och övernattning i fäbodstuga.

meta@walstedt.se | 070-224 11 63 | walstedtsgard.se
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PORTRÄTT

Sophie på
sagolika
Hildasholm
GRINDARNA HAR ÖPPNATS FÖR SÄSONGEN OCH
DET ÄR UPP TILL BEVIS FÖR SOPHIE RESARE
SOM ÄR NY INTENDENT PÅ HILDASHOLM.
— JAG HAR SAMLAT IDÉER UNDER MÅNGA
ÅR, AVSLÖJAR SOPHIE SOM NU FÅTT FRIA
HÄNDER ATT UTVECKLA DEN OMTYCKTA
NATURPARKEN I LEKSANDS KULTURKVARTER.
En promenad genom en hundra meter lång
björkallé i centrala Leksand förflyttar dig
i tid och rum. När du träder in bakom den
vitkalkade stenmuren överraskas du av lekfull
lummighet, trädgårdsrum i olika stilar och mitt
i hela härligheten — familjen Munthes pampiga
sommarbostad. Det finns mycket spännande
att berätta om huset och familjen, denna text
ska dock främst ägnas åt Sophie Resare. När
stiftelsen som äger Hildasholm fick nys om att
hon skulle flytta hem till Leksand, erbjöd de
henne tjänsten som intendent.
— De sökte en person som kunde utveckla
verksamheten och eftersom jag samlat idéer
under många år var det dumt att tacka nej,
säger Sophie som har lång erfarenhet från
besöksnäringen och stor känsla för service och
bemötande.
Gillar utmaningar

I grunden är Sophie kock och utbildad inom
service- och managementutbildning på Hotelloch restaurangskolan i Göteborg. Bland grytor
och kastruller på Skytteholms herrgård fann
hon kärleken i kock-kollegan Jonas Jegestad.
Tillsammans har paret drivit flera verksamheter, bland annat ett café med gastronomiskt
antikvariat på Kungsholmen och Korstäppans
herrgård i Leksand.
— Under de tio år som vi ägde Korstäppan
samarbetade vi ofta med Hildasholm dit vi
26

Kort bakgrund

Axel Munthe (1857—1949), läkare, författare och skapare av Villa San Michele
på Capri, Italien. 1910–1911 lät Axel
bygga Stengården (senare Hildasholm)
som bröllopsgåva åt hustrun Hilda Pennington Mellor (1876—1967), dotter till
en förmögen engelsk köpman.

27

levererade arrangemang med catering och servering, bland annat till en regeringsmiddag
i matsalen.
I samma veva som paret kände sig redo
för nya utmaningar erbjöds Sophie tjänsten
som vd för Sandvik AB:s besöksverksamhet.
Korstäppan såldes och familjen flyttade till
Sandviken där Sophie ansvarade för koncernens representationer, hotell, konferenslokaler
och restaurang.
— Jag trivdes jättebra, det var lärorikt och
jag hade stor frihet, men hemlängtan och ett
speciellt hus som var till salu, lockade oss
hem till Leksand igen.
Mystik och upptäckarglädje

Hildasholm har utsetts till ”Årets slottsträdgård” av tidskriften Gods & Gårdar och
nominerats till ”Sveriges vackraste park”. Unikt
är att parken anpassats efter naturen på den
tallrika och kuperade tomten vid Siljans östra
strand. Den har också tydliga influenser från
Arts- and Crafts-rörelsen.
— Det är inte meningen att man ska se hela
parken på en gång, tanken är att man ska
upptäcka de olika delarna allt eftersom. Min
egen favoritplats är paviljongen där jag gillar
att ta en fika och fantisera att jag levde för
hundra år sedan.

Sophie har ägnat mycket tid till att läsa på om
Hildasholms historia och dess ägare.
— Främst var det Hilda och sönerna Peter,
Viking kallad, och Malcolm som spenderade
sina somrar på gården. Här fick Hilda vara den
hon ville vara, här kunde hon leva ett enkelt liv,
ägna tid åt att skapa och vara kreativ. En kul
detalj är att Hilda hade ett stort utbyte med
Karin Larsson, Emma Zorn och Gerda Karlfeldt,
berättar Sophie som gärna skulle vilja dramatisera de samtida kvinnornas vänskap.

Trädgårdsmästare Ingemar Blomkvist har jobbat på Hildasholm i många år. Han är
även engagerad i de dramatiserade spökvandringarna som hålls på gården varje år.
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Kaffekorgen en klassiker

Som besökare på Hildasholm kan du gå på
guidad visning av både trädgården och det
orörda hemmet. Flera nyheter väntar också
säsongens besökare. Bland annat har reception
och butik flyttat in i den norra flygeln och
säsongen förlängts. Parken är öppen varje dag
till och med den 3 september.
— Vi har också fixat caféplatser inomhus
och utökat menyn med grillade smörgåsar,
paninis, eftersom vi ville ha ett italienskt inslag.
Och våra kaffekorgar finns kvar så klart!
Hildasholm erbjuder en innehållsrik evenemangskalender med konserter, barnteatervecka, dramatiserade spökvandringar och
konsthändelser.
— Bland annat satsar vi på barnens konstrunda, skulpturpark och en modeutställning
skapad av Sätergläntans elever som hämtat
inspiration ur Hildas egen garderob.

infattade fönster. De omgivande naturområdena
är perfekta för långa promenader med hunden
och löpning. För några år sedan väcktes Sophies
stora intresse för träning och hälsa.
— Jag har nyligen läst till kostrådgivare
och utbildat mig inom helhetshälsa. Vid sidan
av mitt uppdrag på Hildasholm driver jag en
podcast, hjälper personer som vill komma i
balans och hitta sitt ”bästa jag” samt erbjuder
friskvårdstjänster till företag som vill satsa på
sina medarbetare.
Det ska bli spännande att följa utvecklingen
av Hildasholm som besöksmål med Sophie vid
rodret. Kanske anar hon sina likheter med paret
Munthe: Hilda var även hon en driftig kvinna och
Axel vurmade för människors hälsa.

Egenföretagare inom hälsa

För två år sedan flyttade familjen in i en
timmervilla i schweizisk stil på en naturtomt
på Käringbergets sluttning.
— Huset byggdes som sommarhus för
direktör A Jonsson och stod färdigt år 1926.
Det berättas att springpojkarna tyckte det var
jobbigt att cykla upp för berget med varor eftersom direktörens hushållerska ofta beställde
hem tunga mjölsäckar.
Huset är ståtligt och byggt av gedigna
material. Vi avundas eldstaden i salongen,
takmålningen i kapprummet och verandorna i
tre väderstreck. Från den som vetter mot väst
skymtar man tornet på Leksands kyrka och verandan mot norr har precis glasats in med blySophie och Sandro framför familjens bostad på
Käringberget, ett timrat sommarhus från 1926.

Foto: Ingemar Blomqvist

NAMN Sophie Resare
ÅLDER 46
BOR På Käringberget i Leksand
JOBBAR MED Intendent på Hildasholm, hälsocoach
FAMILJ Maken Jonas Jegestad, dottern Linn, 13
år, hunden Sandro
FRITID Tränar, kopplar av i stugan i Venjan
MITT BÄSTA SOMMARTIPS En kaffekorg på
Hildasholm, cykla runt och titta på byarna.
LÄS MER hildasholm.org, epiclivingsweden.com
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PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.com
CATERING
efter behov och önskemål
SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

KLÄDER, SKOR
& LEKSAKER

Se hela vår meny på
dalgatan118.com
Välkomna!
DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
www.dalgatan118.com

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !

Dalgatan 71, Älvdalen ∙ 0251-104 50

Lokalproducerade sängar i Älvdalen
Vi har valt att döpa våra
sängar efter Vasaloppskontrollerna, inte bara för
att vi följer i våra fäders
spår som möbeltillverkare, utan också för att
vi vet att våra kunder
uppskattar vår utmärkta
kontroll av kvaliteten som
det innebär att tillverka
produkterna för hand.

WIBERGS MÖBLER ORRHOLSVÄGEN 1F ÄLVDALEN 0251-100 83
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CREAM • jabadabado • MERELL • viking • tretorn • scholl • gulliver • freequent

dam, barn & herr

Welkumner
ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

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

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82

Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig, tillsammans
med handplockad interiör i en charmig miljö.
Rosa huset vid rondellen i centrala Älvdalen.

} Johannas }

FLORA
www.johannasflora.se · 0251-100 66

Vägen till en skönare sömn
Vi har många produkter i ull såsom täcken, kuddar,
sängar, bäddmadrasser, madrasskydd, plädar,
mattor, fårskinn, prydnadskuddar, fällar m.m.

Öppet vardagar 9–18
Orrholsvägen 1F, Älvdalen • 0251-100 83
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Mode
Inredning
Fika & mat

BESÖK VÅR
WEBBSHOP

Vard 10–18
Lörd 10–15

Borlänge Centrum · bragegallerian.se

Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40 · onskehuset.se

borlangecentrum

Kom och trivs med oss i Borlänge centrum

Trivsamt i restaurangtäta Borlänge. Unika butiker med personlig service.
Stor lekpark i vackra Liljeqvistska parken. Fri wifi. Varmt välkommen!

borlangecentrum.se
32

eko | vego | magisk miljö | glass | lunch | fika
Vid St Tuna kyrka, Borlänge | TIS-SÖN 10-17 | 070-74 73 163 |

Café Frostbrunnsdalen

Textila grundutbildningar hösten 2017

Sömnad mode design 100%
Sömnad grund, distans 25%
Starta din textila framtid hos oss...

www.fornby.se
Textil på Fornby
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Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN
FIN I FOLKLORE 1

Söt klänning och hätta framtagna för
Leksands Hemslöjd av sömmerskan
Charlotta Gullberg på Gullberg Textil
i Gagnef.
leksandshemslojd.se

FIN I FOLKLORE 2

Formgivaren Stina Pellas på
Reform Design, Leksand, syr
armband av textilt återbruk.
Finns även i vuxenstorlekar.
reformdesign.se

PETTER OCH HANS
FYRA GETTER

En barnboksklassiker på rim av
illustratören och sagoförfattaren
Einar Norelius från Bjursås. Fråga
efter boken i din lokala bokhandel!

MADE IN OXBERG

Traditionell träsko med kurbitsmotiv.
Finns i flera färger med eller
utan fotrem. Tillverkas för hand i
storlekarna 24—33.
dalaclogs.se

MUGG AV MAJS

Biologiskt nedbrytbar mugg med
djurmotiv. Tillverkad av majsstärkelse,
bambu och risskal.
masesgardenbutik.se

PYNTA DOJJORNA

I Borlänge tillverkar Pia Åhr Lundgren
skosnören av klassiska dräktband.
Finns i flera färger.
designahr.se

AV KÄND DALADESIGNER

Den klassiska träleksaken Streamliner
är designad av Ulf Hanses i Djura.
playsam.com
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Varmt och innerligt TACK till
Er alla som så generöst bidrog till
att marknadsföra Siljansbygden och
Dalarna i samband med Instagramträffen på Zetas Trädgård.
Slutresultatet blev en påse fylld med
mycket fina och uppskattade
smakprov från Dalarna, en riktig
”Dala-boost”. TACK ännu en gång!
CARL LARSSON-GÅRDEN ･ CLAS OHLSON AB
DALALIV ･ EJENDALS AB ･ HILDASHOLM
JOBS HANDTRYCK ･ KORSTÄPPAN
KÄCK & HEDBYS SMIDE ･ LEKSANDS HEMSLÖJD
LEKSANDSBRÖD ･ LYCKA FORM
MIKAELA WILLERS ･ MORAKNIV ･ NITTSJÖ KERAMIK
NYGÅRDS ANNA ･ ROOMI SWEDEN
SILJANS KONDITORI ･ SKARP KALLIGRAFI
SOLGÅRDSKROGEN ･ TERRIBLE TWINS
TRÄDGÅRD & UTERUM (PI KONCEPTMÄSSOR)

CTH Ericson of Sweden
The Spring/Summer Collection of 2017

Sommarhälsning från Karin Stigsdotter
@79392

www.cthericson.se

Colorama Leksand
#coloramaleksand

För ett
vackert
hem
MÅN – FRE 8–18 LÖR 10–14
Leksandsvägen 3, Leksand
0247-100 64
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Hej Elin! Vad är det bästa med rodd?
— Det är lagkänslan. Jag gillar att
jag får utföra min individuella prestation samtidigt som jag tillsammans med
nitton andra roddare kämpar för att få
båten över mållinjen. Rodd är bra träning
för hela kroppen. Man behöver inte vara
vältränad cross fit-idrottare för att orka
ro, men det är klart att det blir roligare
ju mer tränad man är. I vår klubb har vi
framför allt satsat på teknik och det har
tagit oss väldigt långt. Tidigare var jag
ingen träningsperson men när jag började
med kyrkbåtsrodden fann jag motivationen till att träna: Jag vill orka ro,
därför tränar jag.
Du började med rodd för tio år sedan.
I sommar är du styrman för andra året
i rad. Berätta hur det är!
— Att vara styrman är ju något helt
annat än att ro. Känslan är verkligen
speciell, för den 20 meter långa kyrkbåten lever sitt eget liv. Det gäller att få
jämvikt samtidigt som de 20 roddarna
ska placeras så att sidorna blir jämnstarka. Jag som styrman behöver ha

finkänsla och veta var alla grund finns
och det kan vara nervöst — man vill ju
inte köra sönder en båt som är värd en
halv miljon kronor.
Mellan träningar och tävlingar vilar
klubbens båtar i kyrkbåtshuset.
— Båtarna Siljansnäsar’n II och Siljansnäsar’n III byggdes av båtbyggarsläkten
Håll på Sollerön år 1969 respektive 1991.
Den nyaste båten tävlar vi med, den
andra lånar vi ut till Borlängeklubben Tunhuken så att de kan delta i Siljansrodden.
Hinner du njuta av naturupplevelsen när
du ror på Byrviken och Alviken?
— Vädret brukar alltid vara fint när vi
tränar på Byrviken och Alviken. Om det
regnat innan träningen så brukar det
spricka upp när vi drar ut båten ur båthuset. Jag minns bara några enstaka
mardrömspass då vi gått ut i stark motvind. Vi brukar säga att vi är dåliga på
att ro i vågar för vi har inte fått träna
på det. Rofyllt är vad det är!
Facebook: Siljansnäs Roddarklubb

INTRESSEKLUBBEN

Vill du också berätta om din intresseklubb? Mejla till info@dalaliv.se.

i

Med kraftfulla årtag kämpar Siljansnäs kyrkbåtsbesättning för att
komma först över mållinjen i Siljansrodden. Den tuffa tävlingsserien
minner om när byborna kring Siljan rodde i kapp med sina båtar på
väg hem från gudstjänsten. En tjej som vill hålla traditionen levande
är Elin Jobs, kassör och aktiv i roddarklubben.

Foto: Owe Hållmarker

Siljansrodden 2017
Siljansnäs 24/6, Leksand 1/7, Rättvik 2/7, Mora 4/7, Sollerön 6/7 och Orsa 8/7
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Ny adress
Ny interiör
Samma utbud
Dam & herr

FRUKOST, LUNCH,
MIDDAG & FIKA

À LA CARTE
BAR LOUNGE
UTESERVERING
DJ, AFTER WORK &
LIVESPELNINGAR
Öppet alla dagar
Mån–tor 8.30–24, fre 8.30–02
lör 9.30–02, sön 12–22

PART TWO • ODD MOLLY
IN WEAR • VILA • SEBAGO • ILSE
MASAI • PIPOL´S BAZAAR MM

Varmt välkommen!
Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.
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CU JEWELLERY ∙ GYNNING DESIGN ∙ ROSEFIELD ∙ MAJAS COTTAGE ∙ LILY AND ROSE ∙ SCHALINS ∙ YANKEE CANDLE ∙ SOPHIE BY SOPHIE ∙ ANNA VIKTORIA mfl.

Minnen för livet
hittar du hos oss.
Dop, födelsedagar,
förlovning & vigsel.

20 % rabatt
på ett helt köp!

CU Jewellery
återvunnet silver

Gäller mot uppvisande
av annonsen. Vid köp
via hemsidan ange
kod Dalaliv. Gäller
ej reparationer.

Vi lagar klockor
& smycken samt
byter batteri.
DIAMANT NYYYASTE_Layout 1 2014-03-18 11:20 Sida 1

DIAMANTEN
SMYCKEN - KLOCKOR - PRESENTER
LEKSAND NORSGATAN 34B TEL 0247-40421

Mån–Fre 10–18 · Lör 10–14 · diamantenleksand.se

CU JEWELLERY ∙ GYNNING DESIGN ∙ ROSEFIELD ∙ MAJAS COTTAGE ∙ LILY AND ROSE ∙ SCHALINS ∙ YANKEE CANDLE ∙ SOPHIE BY SOPHIE ∙ ANNA VIKTORIA mfl.
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Vi skapar
vackra smycken
av ditt gamla guld.

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar vi strålkastaren mot personer som ser gamla material
och föremål med nya ögon — till glädje för sig själva, andra och miljön.
Här presenterar vi Annica Skoglund i Falun som driver Falu Antik & Byggnadsvård.
Känd för tv_tittare. Under många år
jobbade Annica som nyhetsreporter på SVT Gävledala. Idag är det snarare gårdagens nyheter som
sysselsätter henne.
— Att jobba med ett kulturarv i ett världsarv är
fantastiskt, utbrister Annica när vi hälsar på i det
gamla stenhuset vid kanten av Stora Stöten på
gruvområdet i Falun. Här driver hon åretruntöppen försäljning av antikt, vintage och byggnadsvårdsprodukter samt Café Gjuthuset som erbjuder
pauser i sakletandet.
Nostalgi och återblickar. I butiken finns
det mesta som behövs för att återställa och
inreda ett gammalt hus.
— Föremålen är främst från sent 1800-tal till
1960-tal. Förr var det kvalitet på grejerna och
därför kan vi återbruka dem idag. Dessutom är
återbruk oftast billigare än nytt.
Byggnadsvårdsdelen består av hyllor och lådor
med otaliga dörrhandtag, gångjärn, gardinstänger,
krokar och knoppar, spikar och skruvar i originalförpackningar…
— Det är lite ”smågodiskänsla” att stå här och
leta, säger hon och visar oss sedan rummet med
antikviteter och vintageboden ute på gården.
Linnetextilier favoriter. Annica tar
fram en kökshandduk med monogram.
— En sådan här handduk tål att användas och
blir även fin som bordstabletter eller duk. Någon
har spunnit, vävt och broderat — tänk vilken tillfredsställelse och lyckokänsla det måste ha gett!
I det gamla gruvstallet förvarar Annica gamla
dörrar, fönster, lister, foder, kakelugnar och badrumsporslin. Inte sällan får hon saker till skänks,
sådant som annars hamnat på tippen.
— Framför allt unga kunder vill ha känsla och
kvalitet när de bygger eller renoverar. Många är
återvändare som uppskattar vad som finns hemma
i ladorna i Dalarna, berättar Annica som varit vd
för ”Gysinge Centrum för byggnadsvård” och gärna
delar med sig av sina kunskaper.

faluantik.se
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Alsbo Ägg AB

Vi önskar alla en
trevlig sommar!

VAR VILL DU
ÄTA I DAG?
TÄLLBERG GREENHOTEL.SE 0247-500 00

Kram från din lokala äggleverantör.

0226-662 75 · info@alsboagg.se · alsboagg.se

Butik med personlig service och
lokalproducerad mat av hög kvalitet
NYHET! Färsk mjölk på flaska från bonden i byn.

SILJANSNÄS

Björkbergsvägen 60
Välkommen hälsar Birgit & Bosse med personal!
Mån–fre 9–19, lör 9–17, sön 11–17 • 0247-221 70
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1-3 september 2017

Smaka på Dalarnas mat och
träffa alla oss som gör den
Dalarnas särprägel och tradition sätter sina spår i vår egenproducerad mat.
Här finns många hängivna mathantverkare, odlare, uppfödare, förädlare, kockar…
Totalt över 100 mataktörer!
Vi bjuder in dig att besöka oss under Dalarnas Skördefest 1—3 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
1-3 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!

2. mat runt siljan
1-3 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!
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1-3 september
Mellan bergen på Tunaslätten öppnar en
handfull matproducenter upp för Skördefest.
Här hittar du goda ostar, härliga grönsaker,
svalkande öl samt strutsar, caféer, öppet
hus och höstmarknad på söndagen.

6. bondens egen marknad falun
2 september
Myllrande mötesplats vid Folkets Hus för
producenter av lokal mat och alla som vill
handla och njuta av vad Dalarnas jord ger.
Färska grönsaker, nybakat bröd, korvar
och ostar, färdig mat och godsaker. Under
säsong även öppet lördagar.

4. stabergs bergsmansgård
1-2 september
Utanför Falun hittar du en barockträdgård
med fruktträd, köksväxter och ruddammar
i genuin bergsmansmiljö. Skörd av humle
på fredagen. På lördagen Trädgårdens dag.
Restaurang med gårdens grönsaker så långt
det räcker.
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3. tunabygdens skördefest

7. sveriges sydligaste sameby
5. jolpäronfest i dala-järna
2-3 september
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!

1-3 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.

8. smedjebackens skördefest
2-3 september
Frodigt, varmt och välkomnande hos gården
1862 med smakfest i SmörGuns Kafé och
lokalt mathantverk i genuin miljö. Goda korvar,
chark och kött hos Åkes slakt & styckning,
grönsaker hos Knutsbo och torgmarknad på
lördagen.
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Premiär för
nya Murboanna

I BÖRJAN AV SOMMAREN INVIGDE LANDSHÖVDING YLVA THÖRN FAMILJEN REYIERS
NYA GÅRDSMEJERI, CAFÉ OCH GÅRDSBUTIK
I MURBO, EN MIL SÖDER OM BORLÄNGE,
LÄNGS MED RIKSVÄG 50.
Med satsningen förverkligar Anna sin gamla
dröm om en verksamhet hemma på släktgården.
— I tio år har min man Mats och jag gått
och ”fnulat” på den här idén och nu har vi
äntligen öppnat, säger en glad och förväntansfull Anna som valt ut en vacker plats till
bygget.
— Huset ligger på en liten höjd och är
omringat av betesmark och åkrar. Det är rött
med vita knutar och byggt i vinkel med stora
härliga fönster upp till taknock. När du fikar
kan du sitta ute på verandan eller på övervåningen där du ser ut över de betande djuren.
Det var under ett besök på en fäbod som
Anna fick upp ögonen för ystning. De senaste åren har hon haft egna mjölkdjur och
drivit ett mindre mejeri i Koppslahyttan.
— Men från och med nu har vi inga egna
mjölkdjur, vi tillverkar alla produkter av mjölk
som vi köper av vår närmaste granne.
Bland sommarens nyheter i ostdisken
nämner Anna en hårdost, en lagrad Gruyère,
samt en kittost.
— Den är en mjukare hårdost vars yta är
penslad med en bakterie som färgar den
röd utvändigt. Vi har även fått förfrågan om
yoghurt så nu testar vi att göra en naturell
sådan.

Smaka på Dalarna
Anna vill lyfta fram matproducenter från
Dalarna. Tanken är att lokala smaker ska
gå som en röd tråd genom cafémenyn och
gårdsbutikens sortiment.
— Surdegsbrödet bakas på Brödleva
i Stora Skedvi, marmeladerna kokas på Björgården i Övre Gärdsjö, skinkan kommer från
Rältagården och korven från Hans Dalakorv.
Tomater handlar vi av en odlare i Hesse
och i höst kommer vi att köpa rotsaker från
Wålstedts i Dala-Floda, säger Anna och
berättar att även det ekologiska kaffet är
rostat lokalt.
— Just den här blandningen, som rostas
på Tunestams rosteri i Borlänge, serveras
bara hos oss. Det går också bra att köpa
med sig kaffet hem.
Det är Anna som bakar kakorna och
bullarna som säljs på caféet. Hennes egen
favorit är ”Linneabullen”, en specialbulle
med blåmögelost.
— Vi har en granne som odlar dinkelvete
så jag bakar på mjöl från hans gård. Framöver kommer vi även att servera sallader
med matvete från samma bonde.
Några lata semesterdagar blir det inte
för Anna och Mats i sommar. De hoppas
att såväl dalfolk som turister ska hitta till
Murboannas vars ostar du också hittar på
Visthusboden i Stora Skedvi, Åkerblads
Gästgiveri i Tällberg, Smak Tapas & Deli och
Banken Bar & Brasserie i Falun.

murboannas.se

Arne Snitths bageri hade sina glansdagar
under andra världskriget. Efter nedläggningen i slutet av 1960-talet stod huset öde
under många år och var på väg att förfalla.
— Det var gräsligt fult och byns största
samtalsämne. Ingen av mina fyra syskon
ville ta över det, inte jag heller. Men min
superhändige make såg potentialen. ”Vi tar
det”, sa han, minns Kärsti som efter omfattande renoveringar öppnade Snitths Hantverksbageri i juli 2016.
Att baka ekologiskt bröd från grunden
är nu Kärstis kall. Hon köper allt mjöl direkt
av en mjölnare som kan svara på hennes
frågor om mjölets bakegenskaper.
— Det är himla häftigt att komma till
bageriet på morgonen och se hur degen
”jobbat” i kylen över natten. Är jag inte nöjd
med gräddningen åker brödet ut genom
bakdörren där min brors kräsna höns väntar
på att få äta upp det, skrattar Kärsti.
Hon strävar efter att luftbubblorna ska
vara jämnt fördelade över brödets snittyta,

Foto: Seijbel Photography

Foto: Seijbel Photography

HEMVÄNDAREN KÄRSTI HÅRD HAR VÄCKT
NYTT LIV I SIN MORFARS GAMLA BAGERI I
FURUDAL.
— KUNDERNA KOMMER LÅNGVÄGA IFRÅN
FÖR ATT KÖPA MITT SURDEGSBRÖD EFTERSOM DE MÄRKER ATT DE MÅR BRA AV ATT
ÄTA DET.

vilket kan vara en utmaning.
— Jag jobbar ju med ett levande material.
Degen påverkas av hur jag mår, lufttrycket
och temperaturen inne och ute.
Ett riktigt hantverk
Kärsti svävar gärna ut och testar nya
brödrecept vid sidan av bageriets bassortiment som består av ett ljust bröd med
havssalt, ett mörkt bröd med frön, nöt- och
fruktbröd samt ett bröd med mer smak.
— Jag smaksätter gärna med honung. Det
finns så många biodlare här omkring och just
nu köper jag en härlig honung från Vikarbyn.
För fikasugna erbjuds också bullar, småkakor och smörgåsar med pålägg att avnjuta
på plats i det lilla huset där man kan se rätt
in i bageriet.
— Det tycker jag är jättebra, för då får
kunderna förståelse för att det är ett riktigt
hantverk jag jobbar med.
Under sommaren går det också bra att
sitta utomhus — rätt på den nedlagda järnvägsrälsen där Kärsti placerat ut bord och
stolar. En gång i veckan går det dessutom
att åka loktåg mellan Orsa och Furudal i
samband med gatumusikfesten Orsayran.
— Enkelt, gott och trivsamt, det är vår
paroll, säger Kärsti som hoppas att bageriet
ska bli ett smultronställe för alla som besöker Furudal i sommar.

DALARNAS SKÖRDEFEST • 1-3 september 2017 · skordefest-dalarna.se

Bagarens barnbarn

Snitths Hantverksbageri
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BJÖRGÅRDEN

BJÖRSTUGAN

Syltmakeri • Fika • Gårdsbutik

Familjärt & naturnära boende

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–lör 24/6–5/8 11–17
Sön 2/7 Gärdsjödagen 11–17
Lör–sön 2–3/9 Mat runt Siljan 11–16

Självhushåll i ombyggd lada från
1700-talet. Hyrs ut året om till avkoppling
och fest, privat och företag. Hela eller
delar av huset (6 rum/16+5 bäddar).
Grupper kan boka frukost. Stor grillplats,
båt att låna, hundvänligt. Hästhage och
femkampsbana kan hyras. Under
skördefesten erbjuder vi 20 % rabatt!

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

Werkmästerg. 40 · Rättvik · 070-582 51 43
bjorstugan.se

DALACHOKLAD

KRUKAN PÅ MON

Chokladbutik i Rättvik

I Lera odlas Av Lera formas

Vi är ett litet företag med stor passion
för choklad. Ny butik med egen tillverkning
av bl a bräck, praliner, smaksatta kakor
och företagsanpassad choklad.
Presentförpackningar i olika storlekar.
Öppet ons–fre 12–16 (stängt v. 31–32).
Mat Runt Siljan 1–3/9 11–16.

Krukmakaren välkomnar till en vacker
trädgård där det erbjuds gårdens
grönsaker och smakfullt hembakat.
Här får du chansen att skapa din egen
oas i hemmet med både plantor till
trädgården och keramik för inne och ute.
Krukmakeri med butik, fritt gående höns,
växthus, trädgård och utedass.

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

Västibygattu 39 · Siljansnäs · 070 332 64 24
krukanpamon.se

KRYDDAN I TILLVARON

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

Vi förädlar lokala ekologiska råvaror
till marmelad, sylt, inläggningar, chutney,
saft, senap och glögg med mera.
Vi blandar teer, kryddblandningar
samt snapskryddor och har en ekologisk
biodling med fem miljoner bin. I gårdsbutiken hittar du honung och pollen av
högsta kvalitet. Bisafari för nyfikna!

Konst- och Mathantverk

Gårdsbutik i Stjärnsund

KRYDDAN i TILLVARON
Torget · Rättvik · 0248-100 86
handslaget.nu

Bruksallén 29 · Stjärnsund · 070-448 26 08
kryddanitillvaron.se

LISSELLAS

RESTAURANG LISSÄNG

Här i hjärtat av Dalarna odlas och
tillverkas LissEllas världsmästarsenap.
Traditionella och oväntade smaker,
hantverksmässigt gjorda med finess
och harmoni. 27 medaljer har vi fått i
senaps-VM genom åren. Du finner våra
senaper, dressingar, grill- och kryddsåser
i matglada butiker och i vår webbshop.

Restaurang & café i unik fäbodmiljö
med förförisk utsikt över Orsasjön.
Vi inspireras av skogen och årstiderna
när vi lagar mat och använder bär,
svamp och kött från vår närhet.
Vårt hjärta ligger i att laga och baka
från grunden. Öppet året runt.
Stugor och Fäbodrelax. Välkomna!

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

Fryksås 248 · Orsa · 070-586 91 51
lissang.se

Världsmästare i senap

på Smidgården i Fryksås
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MASSARBÄCKS AB
Ekologiska grönsaker

Skördefest 2 september 11-16

I vår gårdsbutik finns åtta till tio
olika sorters tomat, gurka, sallat, lök,
squash, broccoli, Västeråsgurka,
kålrabbi, persilja, dill, potatis, vitkål,
blomkål, morötter och rödbetor.
Öppet hela sommaren, mån–lör 10–19.
För senaste nytt om aktuella grönsaker
— besök vår hemsida eller Facebooksida.

Försäljning av lokalt odlade
grönsaker och blommor,
slöjd och konsthantverk.
Trädgårdstankar med Göran Greider.
Pristävlingar, tipspromenad och
skattjakt för barn m m.
Fri entré till trädgårdarna.
Servering.

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

Klockaregatan 5 · Leksand · 0247-100 62
hildasholm.org

MURBOANNAS

RENBITEN AB

Gårdsmejeri, café & gårdsbutik

Sveriges sydligaste sameby

Välkommen till Murboannas gårdsmejeri,
café och gårdsbutik i byn Murbo strax
utanför Borlänge! 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.
Tor kl. 11–19, Fre–sön kl. 11–17.

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.

MURBO

ANNAS

Murbo 8A · Borlänge · 073-717 28 00
murboannas.se
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MUNTHES HILDASHOLM

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

Traditionellt mjukt tunnbröd

SALUHALLEN I ORSA
Smaka på Dalarna

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.

Att komma in i Saluhallen är som att komma in i en handelsbod från förr i tiden. Vi
erbjuder bl a lokal- och närproducerat från
småskaliga producenter runt om i landet.
Kött, chark och ostar från bemannad disk.
Många ekologiska produkter. Beställ gärna
chark-, ost- eller grillbricka! Välkommen!

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

Kaplansgatan 13 · Orsa · 073-819 17 91
saluhallenorsa.se

SILJANSNÄSRESURSEN

SNITTHS HANTVERKSBAGERI

Ett arbetsintegrerande socialt företag
som verkar utifrån Siljansnäs.
Ekologiskt jordbruk, musteri, gårdsbutik,
trädgård, städ- och kontorstjänster.
Öppet vardagar 13.00–16.30
Kulturkalaset Leksand lör 2/9 kl. 12–20
Mat runt Siljan sön 3/9 kl. 11–16. Gården
på Skinnargattu. Musteri Björkbergsv. 58

Snitths är ett litet anrikt hantverksbageri i centrala Furudal vid järnvägen.
Här bakar vi mustiga matbröd och
söta bröd av mjöl från Limabacka kvarn.
Välkommen till oss, njut en stund
av doften och smaken av nybakat
bröd av ärliga råvaror.

Björkbergsv. 58 · Siljansnäs · 0247-233 20
siljansnasresursen.se

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

Lokala produkter och tjänster

Bageri i Furudal
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RÄTTVIKS TUNNBRÖDSBAGERI

HANTVERKSBAGERI
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STIERNHÖÖKSGYMNASIET

SAHLINS STRUTS

Besök vår fina skola!

Möt nutidens dinosaurier

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 2/9 kl. 10–14.

Välkommen till ”Årets turistmål 2016”.
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.

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

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

STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK

GAMLA APOTEKSHUSET

En mötesplats till glädje

Årets byggnadsvårdspristagare

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!

Vid Stora Torget i Hedemoras vackra
1700-talskvarter finns Gamla Apotekshuset
med Café Wahlman, Klassiska Byggvaror
och Fönsterverkstan. Här hittar du 400 m2
kultur- och byggnadsvård blandat med
hemlagad lättlunch och sju sorters kakor.
Allt serverat i en genuin och historisk miljö.
Öppet alla dagar utom midsommarafton.

Kyrkvägen 2 · Rättvik · 010-160 80 00
stiftsgarden.org

Stora Torget · Hedemora · 070-541 14 43
klassiskabyggvaror.se
Klassiska Byggvaror anordnar
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