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Kreativitet och drivkraft är viktigt när du ska skapa ett företag. 
 

För att lyckas kan du behöva pengar till dina satsningar, ekonomisk 
rådgivning och nya insikter från erfarna rådgivare.  
Det finns hos oss på Almi. 
Vill du veta mer? 
Hitta oss på almi.se/dalarna

Utveckla ditt företag 
med Almi



Jag sitter i bilen och lyssnar på radion. En man berättar om 
fördelen med att ta ut glädje i förskott. I bästa fall blir man ju 
glad två gånger och i värsta fall bara en gång, menade han. Det 
där med tankens kraft är spännande tycker jag. Speciellt en gång 
blev det ett viktigt verktyg för mitt välmående: 
   Min son fick möjlighet att åka till Uganda på studieresa och 
jag började genast oroa mig för giftiga ormar, flygplanskrascher, 
trafikolyckor… För att stå ut med mig själv behövde jag förändra 
mina tankar. Jag tänkte att om det värsta skulle inträffa, så skul-
le jag köpa mig en fäbodstuga långt ut i dalaskogen, där naturen 
och lugnet skulle hjälpa mig att läka. Tanken på fäbodlivets 
fridfullhet dämpade min oro, och jag lyckades ta mig igenom 
veckorna. Sonen tyckte dock jag var smått galen och retar mig 
ännu i dag för fäboden... Men för mig hjälpte det i stunden. Lär-
domen att det är mina egna tankar som avgör hur jag mår – är 
en vetskap jag bär med mig in i framtiden. Prova du också!
   Lina och jag känner fortsatt tacksamhet för alla reaktioner vi 
får från läsare och annonsörer. ”Ni har lyckats igen! Det känns 
lika spännande och härligt att öppna nya Dalaliv som när jag var 
liten och fick en ny Kitty-bok!” och ”Ni berättar om så många 
platser som jag inte ens visste fanns i Dalarna”. Det gläder oss 
och ger oss energi att satsa på ännu ett år med Dalaliv.
   Denna gång berättar vi bland annat om månskensbonden och 
forköraren Anna Dahlgren på Getinggården i Älvdalen och så 
hälsar vi på hemma hos Pia Ulin som är en av Sveriges främsta 
inredningsfotografer. Och så bjuder vi på massor av tips och 
inspiration – precis som vanligt i magasinet Dalaliv. 

Med önskan om trevlig läsning och en vacker vinter!

/Åsa Pellas med Lina Rörvall

Dalaliv  
året runt på 

dalaliv.se och 
Facebook!

Något att tänka på

Skribent & 
ansvarig utgivare
Åsa Pellas
Layout & grafisk form
Lina Rörvall
Omslagsmodell 
Clara Nilsson 
i fårskinnsboa från 
Busgården och klänning 
från Solblomman Mode. 
Växter från Blomsterflärd.
Omslagsfoto 
Lina Rörvall
Tryck
Sib-Tryck

Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert 
(C4) och frankera med 
4 frimärken (gäller 
Dalaliv nr 4 2021). Lägg 
det kuvertet i ett annat 
kuvert och skicka till: 
Dalaliv 
Övre Kvarngattu 3
793 70 Tällberg

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

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

Nästa nummer kommer 
ut vecka 12 2022!

3

INNEHÅLL
3 LEDARE

8 VINTERPÄRLOR

24 KREATIVA

36 LILLA ÖNSKELISTAN

20 I BACKSPEGELN

41 ÅTERBRUKAREN

28 PORTRÄTT

44 SARAS SMAKER

4 SÄSONGSMIX

12 DALALIV HÄLSAR PÅ

56 NYFIKEN PÅ

53 #DALAVEGO

64 KÅSERI

85 KALENDARIUM

76 I ALBUMET

73 BOKBLADET

80 PÅ TAPETEN

60 INSPIRATÖREN

68 KROPP & SJÄL

48 SKAFFERIET

Kreativitet och drivkraft är viktigt när du ska skapa ett företag. 
 

För att lyckas kan du behöva pengar till dina satsningar, ekonomisk 
rådgivning och nya insikter från erfarna rådgivare.  
Det finns hos oss på Almi. 
Vill du veta mer? 
Hitta oss på almi.se/dalarna

Utveckla ditt företag 
med Almi



4

Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av 
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas 
många fina butiker och företag.

Säsongsmix

 LA GUNILLAS SPANSKA SKOR
Gunilla Jacobsson i Furudal importerar och säl-
jer modeskor och boots från utvalda tillverkare 
i Spanien. Här är ett par bekväma kängor i 
mörkbrun mocka och läder för dam och herr.
lagunillaskor.se

 SNÖFLINGA 
Hängsmycke av silversmeden och konstnären 
Karin Ferner i Falun. Fritt inspirerat av 
Leksandsdräktens kjolväskor med applika-
tioner och stygn.
Instagram: Karin Ferner

 LJUSBÄRARE 
Maria Olsson på Bäckkullans Skafferi i Leksand 
säljer ljusstakar som hon tillverkar av återbru-
kat material i glas och metall. Varje ljusstake 
blir unik och en fin prydnad på bordet. 
Facebook: Bäckkullans Skafferi

 NOSTALGISK 
FORM
På Blomsterflärd 
i Leksand fann vi 
denna utomhus- 
kruka i gjutjärn 
med kulformade 
fötter. Krukan 
finns även som 
blomkruka i kera- 
mik i färgerna 
grön, vinröd, grå 
och vit.
blomsterflard.se
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 MORAFILTEN
En nyhet från Rättviksföretaget Kerstin Land-
ström Design är Morafilten i 100 % ull. Inspira-
tionen till mönstret kommer från Moradräktens 
färger, rosengångsvävar från Zorns dräktkam-
mare och Vasaloppet som firar 100 år 2022.
kerstinlandstromdesign.se

 PÅ VÄG TILL FESTEN
Stilig dubbelknäppt damkappa i svart och 
beige. Säljs av Blomsterstugan i Hedemora.  
Instagram: blomsterstuganhedemora

 PRICKIG 
Bricka från Krus & Detaljer i Insjön, en nystart-
ad webbshop med produkter i egen design. 
Bakom varumärket hittar vi grafiska designern 
Lina Rörvall som även formger magasinet som 
du nu håller i din hand. Brickorna finns i två 
storlekar och i olika mönster och färger.
krusodetaljer.se 

 ELEGANT
Som pricken över i blir denna svarta hatt 
från CTH Ericson i Borlänge. Onesize-
modell i 100 % filtad ull.
cthericson.se
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Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Flokullornas KÖK & RESTAURANG 

Stora vägen 38, Dala-Floda  ∙  0241-225 94

Vi serverar bl.a. dagens lunch vardagar kl. 11–14 
och egengjorda hamburgare på färs från Siljans Chark.

Fullständiga rättigheter.

Ny restaurang i hjärtat av Dala-Floda

Varma och sköna mössor 
i vackra mönster 

- stickade och sydda 
i Dala-Floda.

MÖSSVERKSTAN
m a d e  i n  d a l a r n a

mossverkstan.se

Njut av  
HEMBAKAT  

i härlig  
dalamiljö!

www.hjortolarskafe.com

LÖR–SÖN kl 11–17Välkomna!
med hem!   

– eller köp   

Julfika
på Hjortolârs kafé  

Intill 
hembygds- 
gården i  

Dala-Floda



7

I vår gårdsbutik finns primabröd 
och sekundakartonger

Öppet med självbetjäning
måndag–torsdag 08–20, fredag 08–16

Gårdsbutik Hulån 28,
Dala-Järna, 0281-133 90
pyramidbrod.se

Ett exklusivt knäckebröd 
för alla tillfällen

– alltid gräddat i vedeldad ugn

Välkommen in till oss 
i Vansbro på ett besök.

Vi ser fram emot att träffa dig!

www.koxin.se
Vardagar 10–18 · Lördag 10–14

076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro

HEMINREDNING • PRESENTER 
BARNKLÄDER • PYSSEL

Veckans rätt, smörgåsar, 
soppa, fika, matbröd m m. 

Mat och fika i härlig 
miljö året runt.

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

Garnerna Hjerte och Flodarosyarns till 
yllebroderi, kläde från Josef Widlund, 
materialsatser och färdiga broderier.

Webbshop 
Kurser 
Mästare i 
broderi
www.flodaros.se 
info@flodaros.se

FLODAROS
ANNA-KARIN JOBS ARNBERG
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Upplev månskenstur 
Under några vinterkvällar 

bjuder Dalexs Outdoor in till 
guidade gruppturer på tur-

skidor och snöskor i skogarna 
kring Mora och Orsa. Ta dig 

fram lugnt och stilla 
i orörd natur. Vid en öppen 

eld serveras varm dryck 
under stjärnhimlen. 

Facebook: 
Dalexs Adventure Service

Vinternatt i skogen 
Gruppromenad med lykta 
genom skogen i Johannis-
holm i Mora. Längs vägen 
spanar du efter vakna djur 
och lyssnar på tystnaden. 

Vid en värmande eld får du 
sedan grilla marshmallows 
och dricka varm choklad.

joholm.se

Isklättring i Sälen  
Njut av naturen medan du 
klättrar uppför en isvägg. 
Dagen börjar med genom-
gång av utrustning, teknik 
och olika istyper. Innan du 
klättrar mot toppen får du 
också öva på att hantera 

isyxa och gå med stegjärn 
under fötterna.

fjallaventyr.com

Dalarnas 
omodernaste skidtur 

Följ med på en tur med breda 
träskidor uti markerna kring 
Dala-Floda. Att åka på skogs-
skidor är som att promenera 

med glid. Njut av vinter- 
skogens tystnad och skönhet. 

Kanske ser du spår av varg, 
lo eller järv? 

nextstepnature.se

Isslottet i Skattungbyn
Även denna vinter hoppas 

Adam Scheibach i Skattung-
byn kunna skapa ett isslott i 
det gamla kalkbrottet längs 

Kruppavägen. Bakom iskonst-
verket ligger stora förbered- 
elser med att leda vattnet 

rätt. Och kom ihåg: här gäller 
se men inte röra, att du ej 
klättrar och att du ser upp 

för istappar.

Äventyrstur i gruva 
Tillsammans med guide tar 

du dig ner via ortsystem och 
brytrum till Tuna Hästbergs 
gruvas djupaste torra delar 

– 80 meter under jord. Under 
turen får du klättra samt åka 

linbana över en kristallklar 
sjö. I Stora salen väntar 
facklor, musik och fika.

aventyrsgruvan.se

SPÄNNANDE OCH MINNESVÄRDA NATURAKTIVITETER I VINTERLANDET DALARNA
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En annorlunda butik i en gammal lanthandel.  
Här hittar du kläder, inredning, blommor & café.

Nytt & gammalt 
i Vikarbyn

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

Tisdag–fredag 11–18, lördag 10–14
Fr.o.m. 15 november även öppet måndagar.Ekologiskt till liten och stor

Välkommen in i eko-webbutiken!
www.varelse.se

Vi öppnar lagerbutik i Vikarbyn!

Ull-/silkekläder, lammskinn, amningskuddar, 
hängvaggor, bärjackor, bärselar, ullfiltar m.m.

Välkommen att besöka oss under advents- 
helgerna, se hemsidan för öppettider!

Unikt sortiment med hantverk & design från Dalarna. 
Vi erbjuder tusentals produkter från över 100 leverantörer. 
Välkommen att besöka vår butik i centrala Falun eller 
handla i vår webbutik. Vi levererar över hela världen!

dalarnadesign.seKÖP EN BIT 
AV DALARNA

Åsgatan 26,  Falun
0771-30 03 22
info@dalarnadesign.se

Vi är ny 
InfoPoint 
för Visit 

Dalarna!



Siljansvägen 456, Tällberg

Se aktuellt program på 
klockargarden.com

Alla 
helger i 
advent

Upplev stämningen på Klockargårdens 
tun med ljus, eldar och musik. Kliv in 
i bodar och verkstäder och handla 
årets julklappar.

Klockargårdens 
Julmarknad

Småskaligt hantverk ∙ Kransar ∙ Tunnbröd 
Smide ∙ Glögg ∙ Fika ∙ Skattjakt för barn 
Tipspromenad ∙ Smycken ∙ Inredning 
Skulpturer ∙ Godis ∙ Ätbara julklappar

Torsdag–söndag
25 nov–19 dec kl. 11–16
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Keramiker 
Sofia Carlsson
Fotograf och textildesigner 
Pierina wester
smyckessmed och konstnär 
Anna daniels

Öppet
fre-sön
kl 11-16

fram till
4:e advent

siljansladan
KKlockargården

Tällberg

 butikinnergarden    Lena 070-656 87 37

Välkommen till butiken på Klockargårdens tun.
Se Instagram för aktuella öppettider.

Konst    Hantverk    Kuriosa

Bagarstugans 
gårdscafé

· Ekologisk mat och fika
· Närproducerat i säsong

Information och bokningar: 070-757 17 45 
Hantverksgården på Klockargården i Tällberg 

För öppettider se
bagarstugansgardscafe

Under adventshelgerna håller vi 
öppet på Klockargården i Tällberg.

Träffa konstnärinnan 
Erkers Marie Persson och 

författarinnan Hanna Blixt!
Öppet torsdag-söndag kl. 11-16

Varmt välkomna!
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Med stor lust och nyfikenhet upptäcker 
en av Sveriges mest erkända inrednings-
fotografer sin nya hembygd.   
   – Jag är fortfarande i min förälskelse-
fas, säger Pia Ulin som efter ett nomad-
liknande liv hittat hem i en liten dalaby 
vid Siljan.

Sunnanäng är namnet på Astrid Lindgrens 
vemodiga saga om ett fattigt syskonpar. Idén 
till berättelsen fick Astrid då hon på en resa 
genom den idylliska Leksandsbyn fick syn på 
två små arma barn intill vägkanten. Den vackra 
miljön lockade även Pia, som under en hus-
visning sommaren 2020 såg stora möjligheter 
med det stora röda trähuset i byn.
   Pia har jobbat som frilansande fotograf i 25 
år, med stora uppdragsgivare som H&M Home, 
IKEA, Åhléns och Zara Home samt tidskrifter 
som Residence Magazine och Elle Decoration. 
   – Jag hade en agent i Stockholm och en i 
New York. Den ena veckan kunde jag vara i 
Kapstaden på jobb, den nästa i Barcelona. 

Tiden räckte varken till för äktenskap, barn 
eller vänner och till slut blev det inte hållbart. 
Jag hamnade i en livskris och förstod att jag 
var tvungen att förändra mitt liv för att hitta 
en lugnare, och mer ärlig, tillvaro. Det handla-
de även om en längtan efter att utforska min 
konstnärliga sida. Efter alla år som reklam-
fotograf hade jag förlorat mitt bildspråk och 
behövde en plats att utforska det på. Jag be-
stämde mig för att lämna mitt liv som det såg 
ut och tog ett djärvt kliv upp hit, till Dalarna.
 
FANN SITT EGET UTTRYCK
Efter uppväxten i Sundsvall har Pia bott på 
många platser. Förutom i Los Angeles, även i 
Stockholm, New York och Portugal.
   – Jag har flyttat runt och renoverat hus och 
lägenheter i ett enormt tempo. Jag hade precis 
byggt ett hus i portugisiska Comporta, när jag 
hamnade i min livskris. En kris som även inne-
höll ett visst mått av flygskam, så jag förstod 
rätt snart att det inte var hållbart att ta flyget 
till min “sommarstuga”.

DALALIV HÄLSAR PÅ

Startar nytt kapitel i Dalarna 

Bokhyllan i arbetsrummet är full av inspirerande 
litteratur, flera av titlarna har Pia själv illustrerat. 
Hemmet är inrett med fotokonst, keramik och möb-
ler som flyttats med från hennes olika hem i världen.
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   Pias föräldrar träffades på Leksands folkhög-
skola och gifte sig i Leksands kyrka. 
   – Under hela mitt liv har Leksand haft som 
ett skimmer omkring sig, så när jag nu bestäm-
de mig för att studera keramik valde jag att 
göra det på Leksands folkhögskola. Det var så 
befriande att jobba med leran och att få skapa 
i en disciplin som var mer lekfull – helt utan 
prestationskrav från utomstående. Men när jag 
satt där vid skolans drejskiva fick jag ändå en 
slags validerings-abstinens. Jag var så bero-
ende av att bli bekräftad och bedömd att jag 
inte visste vad jag själv tyckte. Först efter en 
tid fick jag modet och kraften att se mitt eget 
uttryck. Och jag upplever att det jag lärt mig 
genom att skapa i lera, även smittat av sig på 
mitt fotograferande. 

FOTOGRAFENS ÖGA
I dag jobbar Pia i en lugnare takt och är sin 
egen agent. Hon tackar endast ja till kunder 
som hon gillar och hon involverar gärna sina 
döttrar i arbetet: Moa, som jobbar med film-

produktion, medverkar ibland vid fotografe-
ringar, och Clara, som utbildar sig till bildlära-
re, hjälper till med bildretuschering.  
   Pia är ointresserad av teknik. I stället för 
blixtar använder hon sig endast av dagsljus.
   – Det är ditt öga det handlar om, det är det 
som gör dig till fotograf, inte kameran och all 
teknik kring den. 

   Flytten till Dalarna har fått Pia att ta ut 
svängarna mer i sina bilder. För att ge exem-
pel visar hon ett par trycksaker som ligger på 
köksbordet. 
   – Så här fotograferade jag oftast förut; stil-
rent, avskalat och modernt, vilket är precis det 
som branschen länge efterfrågat. Men Dalarna 
är för mig färg, kärlek och omsorg och det 
börjar nu märkas i mina egna bilder som blivit 
mycket varmare sedan jag flyttade hit. Igår 
gjorde jag en plåtning för Lintex som jobbar 
med inredningsprodukter till offentliga miljöer. 
Jag fick fria händer så jag valde att fotografera 
deras nyheter på Danielsgården i Bingsjö, där 
det finns så vackra tak- och väggmålningar. 
Jag kunde på så vis introducera deras produk-
ter i en mer färgglad miljö. Och kunden blev 
jättenöjd!

EGEN KERAMIKSTUDIO
Det har nu gått ett år sedan Pia flyttade till 
Sunnanäng och hon kan ännu inte fatta att 
huset, och det medföljande båthuset vid Siljan, 
är hennes. 
   – Först förlorade jag budgivningen och blev 
så besviken. Men sedan ringde mäklaren och 
sa att den som hade lagt högsta budet precis 
hoppat av och att huset var mitt om jag fortfa-
rande var intresserad.  
   På husets sjösida har Pia låtit bygga en 
generös veranda och satt in stora fönster. Hon 
har nu fått sin utsikt som hon så länge drömt 
om. Hon har målat väggar, slipat trägolv och 
utökat vardagsrummet genom att riva en sov-

"DALARNA ÄR FÖR MIG FÄRG, 
KÄRLEK OCH OMSORG OCH DET 
BÖRJAR NU MÄRKAS I MINA EGNA 
BILDER SOM BLIVIT MYCKET 
VARMARE SEDAN JAG FLYTTADE HIT"

I källarvåningen fick Pia plats för en rymlig kera- 
mikstudio. Just nu tillverkar hon bruksföremål 
inför en julmarknad i Stockholm.
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rumsvägg. Garaget planerar hon att bygga om 
till gäststuga och vinden vill hon isolera och 
använda till något kreativt. Kanske hamnar där 
en vävstol. Kökets gamla skåpluckor har hon 
dock låtit vara kvar.
   – Jag älskar mitt furukök! Jag hade min 
väninna Nanna Lagerman på besök. Hon är 
en av landets främsta inredare och hon blev 
så inspirerad av furun. Jag tog med henne till 
Carl Larsson-gården och Zorngården där hon, 
liksom jag, fascinerades av färgerna. Så nu 
kommer vi kanske att få se mer av Dalarna i 
svensk inredning framöver! 
   Där andra husspekulanter såg en oinredd och 
mörk källarvåning med jordgolv, såg Pia sin 
framtida keramikstudio. I dag står den färdig, 
med nytt golv, arbetsbord, hyllor och ugn. 
   – Såklart drömmer jag om att sitta här hem-
ma och dreja i min studio och sedan sälja min 
keramik till förbipasserande. Men keramiken är 
bara en bisyssla, det är fotograferandet som är 
mitt yrke som jag försörjer mig på.

DALARNA – EN KRAFTPLATS
Efter några turbulenta år känner nu Pia att 
hon hamnat rätt.

   – Jag har bott på så många platser i världen 
men aldrig känt mig så välkomnad och om-
händertagen som här. När jag flyttade hit fick 
jag genast nya vänner och kontakter. Jag som 
alltid drömt om en egen utställning har redan 
haft två i Dalarna i år: på Tällberg Art Fair och 
på Station Grön i Rättvik. Min dröm är att få 
ställa ut på mitt favoritgalleri, Galleri Svarta 
Gran i Borlänge. Kanske med en mix av foto-
grafi och keramik.
   – Dalarna är en kraftplats! Här finns så 
många spännande konstnärer och entrepre-
nörer, till exempel kalligrafen och konstnären 
Ylva Skarp. Jag är jätteimponerad av vad hon 
byggt upp; hon skapar i sin fantastiska ateljé i 
Leksand och säljer sedan sina produkter både i 
butik och ut till hela världen. Och titta på alla 
duktiga hantverkare och konstnärer: Stefan 
Andersson, Kerstin Bergman, Mats Svensson, 
Matilda Haritz Svensson, Lena Mäcs och Lisa 
Hellrup. Och arkitekten Pernilla Wåhlin Norén. 
Jag har också fått en ny bästa vän i Mike Lind 
som driver ”Hello Sunnanhed” i Rättvik. Det 
är en 130 år gammal lada som fungerar som 
kreativ arbetsplats för musiker, konstnärer och 
entreprenörer. Jag har använt ladan som ”loca-

Som nyinflyttad i Dalarna går Pia ”all in”. Hennes senaste tatuering är en färggrann kurbits på högerar-
men. På vänsterarmen påminner en palm om hennes tid i Los Angeles och en tall om åren då familjen 
hade sommarhus på Gotland.
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PIA ULIN
BOR Hus i Sunnanäng, Leksand, och lägenhet 
i Stockholm
FAMILJ Döttrarna Moa och Clara, 
hunden Kima
GÖR Fotograf och keramiker
GÖR HELST EN LEDIG DAG Går i skogen, 
hänger i verkstaden, sover middag, gör en 
brasa, dricker ett glas vin, lagar middag 
till familj och vänner…
SER FRAM EMOT I VINTER Att återuppta min 
skidåkning! Något jag saknat och drömt om 
efter alla år på resande fot.  
HEMSIDA piaulin.com 

Hunden Kima hoppar genast upp i Pias knä när 
hon sätter sig vid det lilla köksbordet med utsikt 
över byvägen.    
   – Jag hade loppis här hemma i somras, det var 
ett bra sätt att träffa folket i byn. Nu ser jag fram 
emot vintern, som jag tycker är helt underbar. 
Jag har byggt upp ett stort vedlager så att jag 
kan elda i vedspisen här i köket och i den öppna 
spisen i arbetsrummet. 

På kort tid har Pia funnit nya vänner och samar-
betspartners i Dalarna. Till Mike Lind på ”Hello 
Sunnanhed” i Rättvik återvänder hon gärna med 
sin kamera för fotograferingsuppdrag.

tion” när jag plåtat för Residence Magazine 
och jag kommer att återvända dit flera gånger. 

MER KREATIV
Pia upplever att hennes kreativitet blommat ut 
sedan hon flyttat till Dalarna.    
   – Till exempel har jag för första gången i 
mitt liv börjat ta självporträtt, vilket kändes 
läskigt till en början. Jag började leka med 
Leksandsdräkten, rakade av mig håret och tog 
bilder på mig själv iklädd dräkten. Bilderna har 
jag sedan tryckt på min keramik med hjälp av 
rispapper, en spännande teknik som jag expe-
rimenterar med. Jag är fascinerad av dräkten, 
dess bruk och historia, säger Pia som valts in i 
Leksands Hemslöjdsförenings styrelse.
   Även om hon mår bättre nu och känner sig 
tillfreds med sitt nya hus, så kan hon ibland 
vackla i sitt beslut.  
   – När jag har en dålig dag kan jag fundera 
på att sälja huset och dra. Men då frågar jag 
genast mig själv: ”Men Pia, vart ska du då ta 
vägen?” Även om de senaste åren varit jätte-
jobbiga, är jag tacksam för att det var just här 
jag befann mig när jag läkte från min livskris. 
Här vill jag gärna stanna.
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SKYLTAR UTÖVER DET VANLIGA

www.faluemaljskyltar.se

FALU
EMALJ
SKYLTAR

PERFEKT
JULKLAPP!

”DALARINGEN” 
I STERLINGSILVER

www.leladesign.se

Personligt hantverk
från Dalarna

KONST • KERAMIK • KURSER

madebypihl.se • 073-182 02 51    madebypihl

Ge bort en upplevelse i julklapp!
10 % rabatt på presentkort till drejkurser. 

Gäller till 31/12

CTH Ericson
Huvudbonader från Dalarna sedan 1885

www.cthericson.se
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- dina minnen i ny form

Har du sparat tyger och kläder 
av nostalgiska skäl?

Magaloogi är en onlinetjänst som skapar 
unika ting av dina egna älskade textilier.

www.magaloogi.se @magaloogi
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FLORA
Johannas} }

www.johannasflora.se · 0251-100 66 · Älvdalen

Välkommen in och botanisera i butiken som 
gör dig bladglad och blomlycklig i en 

charmig miljö med handplockad interiör! 
Vi finns för er, floristerna med blommorna, 

kunskapen och kunden i fokus!

Låt din dag blomma! 

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

CATERING & TAKE AWAY
efter behov och önskemål

LUNCHBUFFÈ
måndag–fredag

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

GILLA OSS PÅ 
FACEBOOK !

Välkomna!

Se hela vår meny på

dalgatan118.wordpress.com

Tre Björnar Vandrarhem i Älvdalen
Vandrarhemmet har tagit emot gäster 

i över hundra år. Här finns tio mysiga rum 
av olika karaktär samt tre hus på gården. 

På Tre Björnar kan du beställa frukost med 
bl a hembakt bröd, lokala charkuterier, 

hemkokt sylt och marmelad. 
De flesta av våra produkter är ekologiska. 

(Välkomna till Älvdalen!)
Welkumner ad Övdalim!

Dalgatan 31, Älvdalen   0251-104 82

◆  Nygräddat fika- & matbröd 
◆  Lättare lunchrätter 
som sallader & pajer 

◆  Tårtor & smörgåstårtor 
som kan förbeställas

Välkommen till vårt mysiga 
konditori i 1800-talsmiljö!

Kaplansgatan 13 . 073-087 56 03 .
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ÖPPEN ATELJÉ 
HOS BRITTA

WWW.BRITTAIDALARNA.SE

10–12/12 & 17–19/12 kl. 11–18
Brittåsvägen 7 i Mora 

Lykta i plåt 
38 x 20 cm 
Rost/svart

www.k rusodeta l je r . se

En  v iskn ing 
från Da la rna .

Br icka
GRYNING

emylittle.se
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I backspegeln:I backspegeln:
”Vi vill skapa 
Sveriges första 
folktrodrama”
Efter elva år i New York vill regissören och 
författaren Niclas Gillis gestalta Dalarnas 
folklivshistoria på vita duken. Ett intensivt 
researcharbete och manusskrivande har 
nu resulterat i ett historiskt kvinnodrama.
   – Filmen ”Dödsdansen” använder sagans 
form för att utforska människans 
förhållningsätt till det oförståeliga; det 
handlar om en dotter, mor och mormor 
i Dalarna under svältåret 1868, deras över- 
levnadskamp och möte med det okända. 

Berätta om handlingen!
   – Filmen tar vid strax före midsommar, men 
nöden härjar och än biter sig frosten kvar. När 
pigan Fridas far hittas död på åkern ankla-
gar hennes mor henne för att vara den som 
orsakat Guds vrede och därmed faderns död. 
Så Frida ber till de osynliga. Hon blir förförd av 
en illusorisk bergsman som tar henne till sin 
boning i skogen och begär hennes hand i äk-
tenskap. I byn fruktar man att det är den skep-
nadsskiftande Näcken som har tagit henne, 
så det blir upp till hennes mor, och slutligen 
mormor, att rädda Frida innan hon för alltid 
blir fast i väsendets våld.   

Du fascineras av dåtidens starka tro på 
naturväsen. 
   – Jag har alltid fascinerats över hur vi för-
söker finna mening i livet; vi vill att världen 
ska vara rättvis, att det ska finnas en ordning 
och anledning till det vi inte kan kontrollera. 
Folktron var ett sätt att förklara det oförståe-
liga, att kontrollera det okontrollerbara. Men 
filmens andemening handlar om acceptans, att 
lära sig acceptera, helst älska, det liv man har, 
vare sig det är rättvist eller ej. Det kräver en 
väldig ödmjukhet – jag har den definitivt inte 
själv, men jag tror att det är målet.

Har du jobbat med film tidigare?
   – I tolv år på heltid. Filmen är mitt kall. Jag 
önskar att jag hade valt en aningen mer kon-
trollerbar karriär – det är väl därför jag blivit 
så intresserad av konceptet kontroll, för det är 
alltid faktorer som står utanför ens makt. Men 
jag älskar vad film kan göra. Med varje produk-
tion får man dyka ned i en värld som intresse-
rar en, lära sig allt om den världen och sedan 
artikulera den i ett narrativt verk som i slutän-
dan, förhoppningsvis, har ett värde för andra. 

Foto: Urwärs Stefan Hamréus

Foto: Urwärs Stefan Hamréus
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Dödsdansen spelas in 2022 och visas på biografer vintern 2023. 
Manus och regi: Niclas Gillis · Dramaturg och klippare: Sylvia Ingemarsdotter

Producent: Helene Granqvist · Medproducent: Urwärs Stefan Hamreus
Produktionsbolag: The Collectif Sweden

Varför Dödsdansen?
   – Efter att ha bott i USA så länge kände jag 
ett behov av att utforska min egen härkomst. 
Min familj kommer ursprungligen från Avesta. 
Jag har ofta besökt bruket där min gammelfar-
far jobbade, sett de svartvita fotona på väggar-
na och begrundat deras liv. Jag tror att allas 
våra förfäder, åtminstone alla vi som inte här-
stammar från adeln eller borgerligheten, levde 
under liknande omständigheter, så på något 
sätt blir det ett utforskande av en gemensam 
härkomst.

Hur drar man i gång ett så stort filmprojekt? 
   –Jag tog en universitetskurs i folklore, läste 
några hyllmeter om både svensk och regional 
folklivshistoria, religion och folktro, inter-
vjuade historiker som Hampus Busk, Tommy 
Kuusela, Anna-Karin Jobs Arnberg och Daniels 
Sven Olsson. Sedan satte vi ihop ett team 

av fantastiska medarbetare. I över ett år har 
medproducent Urwärs Stefan Hamreus bedrivit 
platsrekognosering runt om i Dalarna. Vi har 
dokumenterat de flesta bevarade 1800-talsmil-
jöerna för att hitta de bästa inspelningsplatser-
na, bedrivit omfattande provfilmning och är nu 
i färd med att sy ihop finansieringen. 

Vilka skådespelare vill du se i huvudrollerna?
   – Vi är i dialog med Ane Dahl Torp och Liv 
Ullmann för rollerna som mor och mormor, 
vilket känns fantastiskt. Dottern Frida kommer 
spelas av Elsa Brisinger, medan mindre roller 
och statister kommer spelas av lokalbor som 
aldrig tidigare skådespelat. Vi har redan prov-
filmat över 600 personer runtom i Dalarna, för 
att ge lokalbefolkningen möjlighet att ta del 
av gestaltandet av sin egen historia.

Facebook: dodsdansen

Foto: Urwärs Stefan Hamréus

Elsa Brisinger gör rollen som dottern 
Frida. Filmteamet är i dialog med 
Ane Dahl Torp och Liv Ullmann för 
rollerna som mor och mormor.
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Äventyret börjar på tomteland.se 

En sagolik vinter

Öppet kl 10-16
20, 21, 27 & 28 november
3-5, 10-12, 17–23 & 25–30 december
2–9 januari
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Morkarlbyvägen 3, Mora • 070-677 23 77

Flera hantverkare. 
Kolbullar, fika, glögg m.m.

Välkommen!

Julmarknad på 
Busgården

3–5 december
Fredag 12–19 
Lördag 12–19 
Söndag 10–16

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

GANT • PEAK PERFORMANCE   

TIGER OF SWEDEN • FILIPPA K  

TWIST & TANGO • TOMMY JEANS   

INWEAR • SAMSØE SAMSØE   

BOOMERANG • J.LINDEBERG  

MATINIQUE • LEXINGTON 

NN.07 • EDBLAD 

Välkommen till   
julklappsbutiken i Mora!

Vi utökar vår  
modefamilj med  

parfymer!
HUGO BOSS • GIORGIO 
ARMANI  • VERSACE • 

LANCÔME  • 
GUCCI
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Brodösen Anna-Karin Jobs Arnberg är en 
mästare på påsöm, det folkliga broderiet 
från Floda socken.
   – Bakom hantverket ligger en viktig bit 
lokal kvinnohistoria. Genom mina kurser 
sprider jag traditionen vidare, som tack till 
alla kvinnor som lärt mig brodera. 

Dalaliv når Anna-Karin på telefon när hon sit-
ter i en bil på väg till södra Sverige där hon ska 
hålla en broderikurs över helgen. Anna-Karin, 
som är uppvuxen i Dala-Floda, har jobbat på 
Nordiska museet och varit läns- och hemslöjds- 
konsulent i både Stockholm och Uppsala. Sitt 
”mat- och potatisjobb”, som hon uttrycker det, 
har hon i dag som verksamhetschef för Dalar-
nas Museums samlingar och arkiv.        
   Påsöm kom tidigt in i hennes liv då många 
kvinnor runt omkring henne broderade. 
   – Mormors syster var en av storbrodöserna 
i byn. Jag tillbringade mycket tid hemma hos 
henne och hennes man som var näverslöjdare. 

Hon gör så 
att blommorna
blommar

KREATIVA 
ANNA_ KARIN JOBS ARNBERG Det var så trevligt att sitta med dem och titta 

på när de jobbade och det var där som mitt 
intresse för slöjd väcktes. Som tonåring gick 
jag på kurs hos Anna Olsson. Hos henne var 
det ”öppen verkstad” på tisdagar. Jag cykla-
de ofta hem till henne och blev som hennes 
lärling. Jag följde också med som hjälpfröken 
på hennes kurser, eftersom hon var runt 80 år 
gammal och började se klent. 

Traderad kunskap
Anna-Karin uppskattar kunskap som överförs 
från en generation till en annan. På samma 
sätt lärde hon sig spela fiol. 
   – Att aktivt söka upp traditionsbärare är vik-
tigt för mig. I Dalarna var hemslöjden en viktig 
inkomstkälla och kvinnorna var en betydande 
del i en näringskedja som vi ofta glömmer.  
Sorgligt nog fick brodöser och väverskor sällan 
betalt i pengar, utan belönades med bruksföre-
mål, som kaffeserviser.
   När Anna-Karin började med påsöm var det 
ett lokalt hantverk, något som endast utfördes 
i Floda. I dag, 30 år senare, är påsöm stort i 
hela Sverige, och även utanför landets gränser. 
   – Googlar du på påsöm så exploderar skär-
men med bilder! Trenden med vitt och avskalat 
fanns även inom hemslöjdsrörelsen, men bröts 
för ett tiotal år sedan när trendskapare som 
Gudrun Sjödén och H&M släppte folkloreinspi-
rerade kollektioner med frodiga och färgrika 
mönster. Helt plötsligt ville alla brodera och 
sedan dess har intresset hållit i sig. I dag kan 
jag knappt greppa hur stort behov som finns, 
som kursledare åker jag kors och tvärs över 
hela landet. Det är mest kvinnor som deltar, 
men det dyker även upp män och varje gång 
häpnar jag över hur duktiga de är.

Pompösa motiv och grälla färger 
Västerdalarna har en lång tradition av brode-
rier med hemspunna garner. På många andra 
ställen jobbade man med rätlinjiga broderier 
med kors och romber, broderier som skulle 
efterlikna vävda textilier.
   – I dräktsammanhang är påsömmen rätt så 
modern, den kommer först omkring 1850. Då är 
dräktskicket redan på väg bort på många plat-
ser, men i Floda levde dräkten länge kvar. 
   Under 1800-talet blev det populärt med indu-
striellt framställda materialsatser för moder-
na borgerliga hem, med broderimönster och 
maskinspunna garner.

flodaros.se

Foto: Lena Katarina Johansson
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   – Då kom rosenbroderier och garner i grälla 
färger som rosa, lila och gredelin, färger man 
tidigare inte kunnat tillverka på växtbasis. I 
Floda anammade man det nya och man bör-
jade brodera pompösa motiv med stora rosor 
och blad. Man broderade blommor på dräktens 
tröjor, vantar och kjolsäckar och på mansdräk-
tens hängslen. Och man tillverkade brickband, 
braskuddar, skrivbordsunderlägg, gungstols-
mattor och draperier med mera som sedan be-
ställdes av kunder över hela Sverige. Det blev 
en betydande inkomstkälla för folket i byn. 
   Anna-Karin får många frågor just om dräkter, 
om det är okej att förändra dem.
   – Man ska inte stänga in en tradition, då 
dör den. Det finns plats både för den som är 
traditionsbunden och den som vill skapa något 
nytt – båda kan leva samtidigt. Dalarna har ju 
många symboler men dräkten är vår främsta 
identitetsskapare, den bär vi på kroppen. I 
Floda fanns inga kulturpersonligheter som, likt 
Gustaf Ankarcrona i Leksand, jobbade aktivt 
för att stoppa den fria användningen av allmo-
gens mönster. Här tillgodosåg vi vad turisterna 
ville ha och sålde det. På så sätt spreds vårt 
kulturarv!

Rosornas by
Anna-Karins vackra broderier väcker stor upp-
märksamhet och internationellt intresse.

   – Det brittiska hantverksmagasinet Selvedge, 
som är jättestort världen över, kontaktade mig 
för ett samarbete. Fatta hur stort det är! Först 
skrev de flera sidor om mig och sedan ville de 
ha ett av mina motiv på omslaget till deras 
kalender. Karin Kahnlund och jag har också 
tagit fram materialsatser med vantar till deras 
webbshop. 
   Hur ser framtiden ut för ditt hantverk? 
   – Den är oerhört ljus. Om jag gör en liten 
omvärldsanalys så vill jag tro att människor 
behöver jobba med händerna även framöver. 
Dessutom är folk i dag mer kräsna och efter-
frågar hög kvalitet, säger Anna-Karin som från 
och med i vår börjar hålla sina kurser hemma 
på familjens gård.
   – När man kommer till den här bygden ser 
man att det är på riktigt, och man får träffa 
folk med kunskap. Erik Axel Karlfeldt ska ha 
sagt att Dala-Floda är Dalarnas lustgård. Han 
tyckte att folket här var glada, att här inte vi-
lade några ledsamheter. Så är det än i dag. Jag 
älskar rosor i broderier och Dala-Floda är rosor-
nas by. Jag minns ett fint citat av en brodös: 
"Bara jag tänker så blir det en ros." Så känner 
även jag. Blommorna, det folkloristiska uttryck-
et och de friska färgerna får mig att må bra.

För att få Mästarbrev i folkligt broderi behöv-
de Anna-Karin jobba sextusen timmar med sitt 
hantverk. Ett Mästarbrev är det högsta beviset på 
yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke.

Foto: Lena Katarina Johansson

Foto: Lena Katarina Johansson
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Kyrkogatan 6 B, Mora · 0250-61 93 93 
blomsterkullan.mora@gmail.com

Skapa julkänslan 
med blommor!

En himla mysig & julig butik! 

Kyrkogatan 15 • Mora centrum • 0250-185 00 

Blommor • buketter • grupper • pyssel
choklad • klappar • pynt • julbud

ateljé • butik • galleri
Öppettider på Facebook & Instagram 

@katzonskonstochkul
Älvgatan 73 A, Mora

Mån–ons & fre 10–18 (lunch 13–14)
076-764 99 44, Fridhemsplan
susanne@thewoolyshop.se

Garnbutiken i Mora
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Zornmuseet visar under hösten och  
vintern Nygårds Karin Bengtssons  
utställning Med Ryggen mot tiden. På 
Zorngården flyttar pepparkaksgris- 
arna in lagom till andra advent och i 
museibutiken fyndar ni fina julklappar 
till hela familjen.

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

NYGÅRDS KARIN 
BENGTSSON
Med ryggen mot tiden
16 okt 2021–16 jan 2022

RAMVERKSTAD · KONSTNÄRSBUTIK

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

NYHET!
Min ramverkstad 

har flyttat till 

Jul i Mora
Julshopping

27 NOV kl 10-15 
TOMTELÖRDAG  
NORET  

28 NOV kl 14-18 
JULSKYLTNING  
MORA CENTRUM

morakopstad.se • mora.se

Kultur & nöjen

ZORNMUSEET

ZORNGÅRDEN

TOMTELAND

DALAHÄST-
TILLVERKNING
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PORTRÄTT

Med häst och 
släde mot 
vinterns höjdpunkt

Den 30 mil och två veckor långa slädfärden från Älvdalen till den stora 
marknaden i norska Röros, är på samma gång en historisk tidsresa som 
ett tufft vildmarksäventyr.
   – Jag vill uppleva ögonblick som inte kan köpas för pengar, som sam-
spelet med hästen, vänskapen med likasinnade och närheten till naturen, 
säger månskensbonden och forköraren Anna Dahlgren.

2 8
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Innan det fanns farbara vägar nyttjade så 
kallade forbönder och forkörare frysta sjöar 
och myrar för att med häst och släde frakta 
varor till städer och marknader. 
   – Det var som nutidens lastbilstrafik. Och 
slädföret var på vissa sträckor bättre förr! Det 
fanns folk som jobbade med att ploga och isa 
lederna med hjälp av vatten som pytsades ut 
från en speciell släde. Det var ett riktigt blöt-
jobb, säger Anna.
   Viktigast för den dåtida handeln i våra 
trakter var den stora marknaden i Röros. I 
februari 2022 arrangeras den för 168:e gången, 
ett resmål som Anna nu förbereder sig för 
tillsammans med vännerna i Dalarna Femund 
Forkörarförening. Väl framme på marknaden 
händer det att de säljer kol från egen kolmila, 
smide från Lima och korgar från Våmhus. 
   Det var under en sjukskrivning 1998 som 
Anna tillfrågades om att följa med på sin 
första resa till Röros. Eller fora som det heter i 
dessa sammanhang.
   – ”Det här behöver du”, sa min bästa vän 
Kika Nylund så jag bestämde mig för att tacka 
ja. Tillsammans med Kika, min far och några 
norska släktingar till Kika körde vi släde genom 
norra Dalarna och in i den norska fjällvärlden. 
Under den resan hände det något med mig. 
Kommunikationen med naturen och hästarna 
var så befriande och människorna som följde 
med på resan blev mina vänner för livet. På en 
sådan här resa släpper alla sina eventuella skal 
och masker.

Ett samspel
Sedan dess har Anna följt med nästan varje år, 
barnafödslar och pandemiåret borträknade. 
   – Jag älskar samspelet mellan häst och 
människa. När jag sitter i släden bakom rum-
pan på mitt ardennersto Cilijon, med tömmar 
som ligger bra i händerna och en häst som är 
glad för att den får jobba, då känner jag starkt 
att det är här jag ska vara.
   En resa blev extra tuff, då hon hade en ny 
häst som utmanade henne. 
   – Det var först när jag insåg att det inte bara 
handlade om att jag skulle lära känna hästen, 
utan även om att hästen skulle lita på mig, 
som det släppte. När vi kom fram till Röros 
grät jag av stolthet över oss. Resan gör på 
många sätt gott för både kropp och själ. 
   – Det är kanske ingen semesterresa i den 
bemärkelsen som folk tänker sig en semester! 

Dagarna kan bli långa och påfrestande och det 
kan dyka upp svåra situationer som måste lö-
sas. Släden har gått sönder några gånger men 
då har vi lyckades laga den temporärt. Det har 
även hänt att skacklar gått av. Men med platt-
järn, skruv och tång kommer man långt. Alla 
hjälps åt och tillsammans är vi starka. Alla har 
ju ett liv och yrke vid sidan av, så med på resan 
finns till exempel hovslagare, snickare, skräd-
dare och sjuksköterskor. Även en veterinär har 
följt med några gånger. 

Surfisk och römgröt
Förberedelserna inför Rörosresan är viktiga 
och startar tidigt på hösten, framför allt med 
träning av hästen.
   – Det blir många timmar i släden innan vi i 
februari ger oss av från Brunnsberg i Älvdalen. 
Då ska hästen vara i toppform! Sedan är det 
såklart viktigt att ha en bra packning med sig 
i släden. Släden är ju inte stor så vi planerar 
noga. Kika och jag reser i samma släde och vi 
är väldigt samspelta efter alla resor tillsam-
mans. Under nästa tur ska även min dotter Liv 
följa med för första gången. Hon är uppvuxen 
med detta och det är så roligt att intresset går 
i arv. 
   Allt viktigt måste rymmas i den hundra år 
gamla träsläden som hon ärvt av sin farfar.
   – Mest plats tar havre, hästfiltar, extra häst-
skor och ”hästtrugor”, hästens snöskor som be-
hövs eftersom det ibland blir mycket pulsande 
i snö. Till oss själva har vi en väska med kläder 
med bland annat extra vadmalskjolar, ullstrum-
por, extra skor och tröjor i värmande ull. Även 
sovsäck, fällar och liggunderlag ska med. Det 
mesta av kläderna syr vi själva och ull är ett 
måste, goretex funkar inte för det stelnar i ky-
lan. Dessutom är inte det så tidsenligt. I allas 
släde finns också pälsar och pälsmössor som 
skräddaren Jonas Wikdahl i Solberga sytt efter 
gammalt mönster. Den är bra vid snöstorm, för 
då viker man ned den så bara ögonen syns. 
   Hur gör ni med maten? 
   – Vi har med oss en del av maten i släden, 
som fläsk och torkat kött. Kika och jag brukar 
även ha färdiglagade köttgrytor som är lätta 
att värma på elden. Bröd är svårt att förvara i 
två veckor, så en nybakad limpa är rena guld-
gruvan. Vi passar också på att äta traditionell 
mat som serveras i byar vi passerar. I Särna 
äter vi ”kolbotten”, i Sorken ”tjockmjölk” och 
gröt och i Tufsingdalen ”römgröt” och fisk.  
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När vi besökte Nornäs för några år sedan fick 
vi ”surfisk” som har mer smak och lukt än sur-
strömming. Men är man hungrig så är man...

Musiken hör till kulturen
Ibland sover forkörarna utomhus, med stjärn-
himlen som tak. 
   – Då gör vi en ”nying”, en avlång stockeld av 
torra timmerstockar som vi somnar intill med 
fötterna vända mot elden. Många gånger sover
man som bäst ute, om det är en fin natt, och 
kläderna torkar bra vid elden. Hästarna har 
det också bra ute. De står rofyllda runt oss 
och mumsar hö, torra under lager av hästfiltar 
och lugna av att de både hör och ser oss och 
sina andra hästvänner. Även hästarna lyssnar 
intresserat om någon tar fram sitt musikinstru-
ment, i gruppen finns nämligen även spelmän. 
Ett av mina finaste minnen är när Lars Björk, 
en spelman från Leksand, steg ut på myren 
där vi lunchade. Det var helt magiskt när han 
började spela fiol medan frostdimmorna steg 
från myren. 
   De många timmarna i släden ger tid till 
tankar och reflektioner. Bland annat lägger 
Anna märke till stora skillnader i landsbygden i 
gränsområdet. 
   – I Norge har landsbygden en helt annan sta-
tus. Där är landskapet mer öppet, du ser ofta 
nybyggda ladugårdar, mer djur och nya tak på 
gamla lador. Norrmännen kan få bidrag från 
staten för att renovera gamla hus och gårdar. 

Farfar hästhandlaren 
Med stort engagemang i familjen, jobbet, 
djuren, gården och skogen, är Anna tacksam 
för all hjälp hon får av sina föräldrar, som bor 
några gårdar bort i samma by. 
   – Min far är snickare och timmerman och han 
brukar komma dagligen för att köra någon av 
hästarna, plöja eller laga något. ”Nu ska jag 
lära er allt jag kan innan jag försvinner”, säger 
han till barnbarnen och lär dem allt från att 
resa gärdesgård till att köra häst eller timra. 
Min mors omsorg för barnbarnen är också guld 
värt, och ingen bakar så goda sockerkakor eller 
kakor efter gammalt recept som hon. Vi är 
tacksamma för alla kunskaper de ger oss. 
   Som barn tillbringade Anna mycket tid med 
sin farfar som var hästhandlare i Särna.
    – Han tog med mig på äventyr som få som 
lever i dag har upplevt. Bland annat var vi 
på hästauktioner, antagligen de sista som 

arrangerades, och vi hade alltid hästar med 
oss hem, stora som små. Jag fick hjälpa till 
med alla hans djur, både grisar, getter och kor, 
men tjuren var jag förbjuden att gå in till. Det 
var en riktig bjässe och den åkte farfar runt i 
gårdarna och betäckte korna med. Nu när jag 
berättar om det låter det som att det hände 
på 1800-talet, men det var faktiskt så sent som 
på 1970-talet och början på 1980-talet. Sakna-
den efter farfar kan ibland komma över mig 
när jag är i stallet och känner lukten av häst 
och seldon. 
   Umgänget med farfadern väckte Annas djur-
intresse. 
   – Jag har varit omgiven av djur sedan jag var 
liten, framför allt på somrarna på fäbodvallen. 
Det har blivit en livsstil och nu kan jag inte 
tänka mig ett liv utan djur på gården eller på 
fäboden sommartid.   

Jobbar för Besparingsskogarna
Som dotter till en timmerman är hon uppvux-
en med skogsbruk, med doften av skog och 
nykluven ved. 
   – Jag älskar att köra hem ved eller timmer 
från skogen. Min sambo Lars och min far bru-
kar hugga så att jag kan göra lite nytta när jag 
ändå är ute med hästen, säger Anna som till 
vardags jobbar som kommunikatör för Bespa-
ringsskogarna i Orsa, Älvdalen och Särna- 
Idre. Även det en företeelse med spännande 
historia. 

Medlemmarna i forkörarföreningen är Annas 
bästa vänner, här med Kika Nylund som brukar 
göra henne sällskap i släden. Kläderna är tids- 
enliga och tillverkade i naturmaterial för att  
hålla värmen. 
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   – Det var väldigt fattigt i dessa bygder under 
1800-talet, folk svalt till och med ihjäl. Mot 
slutet av 1870-talet började marken få för-
säljningsvärde, många sålde då sina hem och 
emigrerade till Amerika. Under den här tiden 
pågick arbetet med storskiftet, den första 
större jordreformen i Sverige, och i samband 
med det såg man i bland annat Älvdalen en 
möjlighet att bilda gemensamt ägda skogar, 
besparingsskogar, där alla skulle få en del av 
avkastningen. Skogen kom att finansiera bland 
annat vägar, utveckling av jordbruket, järnvä-
gar, skola, fattigkassa och sjukvård. Än i dag 
gynnar Besparingsskogen delägarna och byg-
den genom bidrag till bland annat skogsvård, 
jordbruk och vägunderhållning. 

Följ med på slädtur
Anna är en återvändare. Hon reste jorden runt, 
jobbade på resebyrå och restaurang i Stock-

holm, pluggade skogsbruk och hästkunskap 
i södra Sverige innan längtan till hembygden 
blev för stor. 
   – Jag har svårt att leva utan de blå bergen 
som omger vår gård. Jag trivs bäst när jag får 
sitta med kaffekoppen på farstukvisten och 
titta ut över bergen, åkrarna och Nässjön här 
nedanför.
   På vintrarna tar Anna emot förbokade grup-
per som vill följa med henne och Cilijon på 
slädtur i de fina omgivningarna.  
   – Vill du åka kvällstid, i skenet av månen och 
facklor? Eller på dagen när det är så krispigt 
och fint i naturen? Det är två helt olika upple-
velser. När du kommer hit får du hjälpa till att 
rykta, sela, tränsa och spänna för släden. Se-
dan får du gärna prova på att köra släden med-
an jag sitter bredvid – det är en speciell känsla 
att manövrera en så stor häst. Efteråt fikar vi 
eller äter lunch vid elden på vår lägerplats.
   För Anna betyder livet på gården allt för 
hennes välmående. 
   – Att vara bonde och samtidigt ha ett hel-
tidsjobb är ingen dans på rosor. Men så fort jag 
känner mig stressad över allt som ska göras på 
jobbet eller på gården, tar jag en promenad i 
skogen eller spänner för släden och kör en tur. 
Det är min medicin!

Tillsammans med barnen Liv och Jon binder Anna 
kärvar av havre de odlat på gården. En havre-
kärve räcker länge till småfåglarna. Kärvarna, 
lammskinn samt kransar och hjärtan av ull säljer 
familjen i sin lilla gårdsbutik. Kärvar, kransar och 
hjärtan säljs också på Johannas Flora i centrala 
Älvdalen. 

ANNA DAHLGREN
BOR Getinggården i Kittan i Älvdalen, 
fäbod i Särna 
GÖR Kommunikatör, driver skogs-, 
jord- och fäbodbruk
FAMILJ Sambo Lars Åkerman och barnen Liv, 
Erik och Jon, hund, katt, hästar och får
OM JULEN Vi firar julen här på gården tillsam-
mans med delar av släkten. På julaftonens 
morgon brukar min far ta med alla barnbarn 
på en slädtur i byn. De väcker nog upp en och 
annan med ljudet av hästens bjällerkrans och 
alla skratten från barnen. På julbordet finns 
alltid hårt tunnbröd och mjukt tunnbröd, 
”kavelgris” som vi säger i Älvdalen. 
FACEBOOK Getinggården 

Dalarna Femund Forkörarförening verkar för 
att bevara och dokumentera forkörarkultur- 
en i Norden. 2022 års resa startar i Brunns- 
berg i Älvdalen den 1 februari och avslutas i 
Röros den 15 februari. 
Läs mer på dalarnafemund.com.



Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens! Myrängsgården har bevarad
charm och moderna bekvämligheter. Gården är 285 kvadratmeter 

stor och rymmer ett fantastiskt vardagsrum med sju meter i takhöjd 
och en enorm öppen spis, sju sovrum och ett stort kök. 

Laga maten själv eller beställ catering.

Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön och har egen
badtunna, badplats, äng och skog. Vi rekommenderar 
kyrkbåtsrodd, brödbak, fäbodvandring och Zornhelg. 

Vad lockar dig?

Boka via airbnb.com/h/myrangsgarden eller 
boka@myrangsgarden.se. 

Endast slutna sällskap.

Våmhusvägen 486 · Mora 
airbnb.com/h/myrangsgarden

Myrängsgården
Dalaromantik i Mora
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122 år av tradition och trygghet sitter i väggarna!
Storgatan 41, Ludvika · 0240-810 00 · bjorksmobler.se

Dubbelfjädrande 
kontinentalsäng

Bredd i cm Pris

120  4 495:-
140 4 995:-
160 5 995:-
180  6 495:-
Köp till ben och gavel. 

Vardagar 10–18 
Lördagar 10–14 

Ateljé . Butik . Bed & Breakfast

Vävglädje

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

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

vavgladje 
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69 

Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL  . SMÅTT & GOTT

Webbshop - www.ide-a.se

Rommevägen 61, Borlänge
070-841 05 31

IDe-A 
Livsstilsbutik

Liten mysig butik i Romme 
Öppettider på
Facebook & Instagram
IDe-A Livstilsbutik/idealivsstil
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Myrgatan 6 • Hedemora • 070-292 80 79

Annaflorablomsterdesign

Vi finns på Hedemoras 
mysigaste innergård.

Välkommen till

200 kvm härlig blandning av
 blommor • inredning • kläder

Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

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

Vardagar 10–18, lördagar 10–14

Följ oss gärna på instagram 
@blomsterstuganhedemora

Julens öppettider
Sön 19/12 11–14
Tis 21/12 9–19
Ons 22/12 9–19
Tor 23/12 9–18
Julafton 10–13

Kvalité & Tradition sedan 1963

ericssonsmaleri .se

IVARSHYTTEVÄGEN 14
Här hittar du färg, tapeter,  inredning & presenter i  en härl ig blandning.

Boka tid hos färgsättare el ler inredare så hjälper vi  dig att skapa ett vackert hem.
Välkommen ti l l  oss – l ite mer än bara en färgbutik. . .
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lundboden.se 

Välkommen till vår 
mysiga gårdsbutik

Härlig inredning i lantlig miljö

C:a 15 min 
från Hedemora

Lundbo 10 
Dala-Husby

Julklappstips! 
Vår populära dala- 

mössa & pannband.

Varmt välkommen 
att besöka oss!
Följ oss gärna på 

Instagram/Facebook, 
där hittar du också 
aktuella öppettider.

Julbord på Karlfeldtsgården!

Välkommen!
Karlfeldtsgården 

Brunnbäcksvägen 50, Karlbo

För mer information och bokning: 
Mejla tvakullor@gmail.com eller ring 073-804 59 59
Följ oss på Instagram: tvakullor

Caféet är öppet som vanligt 
tor–sön kl. 10–16 där vi erbjuder:

HEMLAGAD LUNCH 
& FIKABRÖD 

CATERING  
MINNESSTUNDER, 

BRÖLLOP & FEST  
INREDNING & HANTVERK 

Vi önskar er välkomna på ett klassiskt julbord 
hos oss på gården med hemlagad mat i mysig atmosfär.
Två sittningar tor–lör kl. 16.30–18.30 eller kl. 19–21.

Mån–tor 10–18
Fre 10–16 ∙ Lör 11–14 
Österbyvägen 26
0225-71 17 04
mur-kaminkultur.se

HEDEMORA



HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

Lilla 
önskelistan
1. ÄLSKAD AV GENERATIONER
Det klassiska änglaspelet, Änglaspel 
Original, från Dala Industrier i Borlänge är 
alls ingen leksak men ett julpynt som får 
barnaögon att tindra. Garanterad julstäm-
ning utlovas då värmen från de små ljusen 
får änglarna att snurra och klockorna att 
plinga. Finns i pläterad mässing och silver. 
För återförsäljare i Dalarna – mejla till 
dalaindustrier@telia.com.

2. SPINDELHUSET 
Ny spännande kapitelbok för barn 6–9 år, 
skriven av David Renklint i Siljansnäs och 
illustrerad av Astrid Tolke. När Meralda och 
hennes pappa får problem med bilen letar 
de sig fram till ett stort hus där pappan 
fångas i ett spindelnät. För att rädda pap-
pan från spindeln behöver Meralda din hjälp 
att lösa kluriga gåtor och ta sig igenom 
spindelns farliga labyrinter. 
(B Wahlströms Bokförlag)

3. FESTFIN 
Mintgrön turban från Tamla by Sputnes 
som drivs av Sara Sputnes i Gagnef. 
I sortimentet finns även andra accessoarer, 
som hårband och diadem, samt klädesplagg. 
Saras produkter finns även i vuxenstorlekar 
om du vill matcha ditt barn. 
tamlabysputnes.com

4. TILL JULFIKAT
Handgjord emaljmugg med motiv av dala-
häst i pepparkaka. Designas av Ingrid Lars-
dotter Aldén på Kullastintan i Ludvika. 
kullastintan.se

5. ELFDALIAN GNOMES 
Näpna naturväsen som tillverkas för hand 
av Sofia Alfredsson i Älvdalen. Tillverkas 
av vadmal i 100 % ull och har nålfiltade 
detaljer. Gnomerna finns i olika storlekar 
och utföranden. Välj din egen favorit!
Facebook: Saroja Artist
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VÄLKOMMEN TILL 
RÄTTVIKS HEMSLÖJD 

VARDAGAR 
10–18 
LÖRDAGAR 
10–14

rattvikshemslojd.se

Torget, Rättvik
0248-100 86

Ullfiltarna ”Rättvik”
och ”Dalarna”

– finns i 
webbshopen!

Tradition, 
inspiration, 
förnyelse ...
Filtar & plädar
av ekologisk ull

ÖPPET i lagerbutiken
Ons – tor 8-9 och 15-16 dec, kl 17 – 19 

Gjutarvägen 6 b, RÄTTVIK 
kerstinlandstromdesign.se, 073-443 93 40

Gjutarvägen 6 b, RÄTTVIK

www.kerstinlandstromdesing.se                

Stiftsgården Rättvik

www.stiftsgardenrattvik.se • 010-160 80 00

Välkomna till Stiftsgården
Välkommen att äta god mat hos oss under 
jul, vi serverar mat alla dagar under jul-
helgen samt julbrunch den 5 och 12 
december. Mer informaton finns på vår 
hemsida.

Vi hyr även ut långfärdsskridskor och 
sparkar under vintern. 
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• Nytillverkning av timmerstommar
• Ny- och tillbyggnader  

• Renovering av äldre timmerhus 
• Traditionell snickeri- & byggverksamhet

• Beställningssnickerier

Äkta timmerhus 
från Dalarna

Backa Snickeri
& Timmerhus

Rättvik ∙ 070-549 09 45 STORGATAN 6     RING OSS: 0248-124 00

På Storgatan 6 i Rättvik hittar ni vår 
inredningsbutik med möbler, tyger och 

inredningsdetaljer för hem och trädgård. 

Varmt välkommen in!

Hotell Lerdalshöjden ligger vackert på höjden med en 
makalös utsikt över Siljan. Hos oss kan du bo i trevliga rum, 
äta gott och naturligtvis koppla av i vår relaxavdelning.

Hotellet ligger centralt och med närhet till både shopping, 
sevärdheter och till en mängd fritidsaktiviteter. Här finns 
något för alla – barnvänlig skidbacke, längdskidspår, plogad 
skridskobana på Siljan och mycket annat. 

Hos oss kan du dessutom ladda din elbil.

För mer information och bokning, 0248-511 50 eller se vår hemsida.  

Varmt välkommen till vackra 
Rättvik och Lerdalshöjden!

Hotell Lerdalshöjden | Mickelsgatan, Rättvik | Tfn: 0248-511 50 | info@lerdalshojden.se | www.lerdalshojden.se
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Rättviks naturmuseum 
Utställning om meteoriten, 

          Siljansringen, 
dess geologi, 

växt- och djurliv

Rättviks kulturhus
Tfn 0248-701 95
rattvikskulturhus.se
Facebook • Instagram

Rättvik, Boda & Ore bibliotek 
• Publika datorer • Fritt WiFi • Dags- och  
veckotidningar • Streamingtjänster m m

”Scener ur livet”
17 dec –16 jan
Ragnhild Gatu visar scener ur 
livet i Kulturhusets entréhall

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

Julmarknad  
11 december kl 11–16
Välkommen till vår genuina 
julmarknad. Hantverk, lokal-
producerad mat, julcafé mm.

David Jonstad
”Meningen med landet”
2 december kl 18
Föredrag med David Jonstad. 
Fri entré, kom på dörren eller 
förboka på tfn 0248-701 95  
Arrangör: Naturskyddsföreningen 

Öppettider:
mån–fre 11–18 
lör 10–14
sön 12–15

Spår – Rättviks konsthall 
4 dec–16 jan
Kerstin Hedman och Ilkka Pärni,
två konstnärer verksamma i 
Dalarna visar sina målningar.

Kerstin Landström och 
Joanna Stridh 10 nov–8 dec
Två textila konsthantverkare 
som inspireras av Dalarnas 
kulturarv.

www.greenowltravel.se

köp ett presentkortoch ge bort en minnesvärd dalaupplevelse

* Snöskovandring * sparksafari * 
* BYSAFARI  * mörkervandring * 

* lokal mat * trivsamma boenden * 

UPPLEV DALARNA  
MED OSS I VINTER!

KÖPER OCH SÄLJER 
GREJOR TILL GAMLA HUS

Ons–fre 10–18  •  Lör 10–16
Thunbergs gata 10, Rättvik (bakom OKQ8)

• Renoverar och restaurerar fönster, 
dörrar, kaminer och vedspisar m m

• Har det du behöver för 
att vårda och underhålla

• Arrangerar möten, träffar och workshops 
kring byggnadsvård och hantverk

 www.godshallen.se
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Återbrukaren

När Magdalena Johansson Wahlberg sydde ett 
förkläde som present till systerdottern kläckte 
hon sin affärsidé. 
   – Till förklädet använde jag textilier, knap-
par och band som jag samlat in från släkten. 
Då kom jag på att jag skulle kunna skapa en 
onlinetjänst som omvandlar älskade textilier 
till unika ting som man kan ha nytta och 
glädje av i sin vardag.   

Om du tittar i dina byrålådor och garderober 
hittar du säkert klädesplagg och textilier som 
du inte använder, men som du av nostalgiska 
skäl inte vill göra dig av med. Det kan vara 
ärvda klädesplagg eller ett vackert tygstycke 
med stort affektionsvärde.  
   – Skicka in dem till mig så ger jag dem nytt 
liv. Farfars gamla jeans kan bli en kudde, den 
blommiga sommarkjolen ett förkläde... Jag syr 
även upp väskor, nyckelband och djurkompisar 
som kan bli din vän genom livet. Produkterna 
blir på något vis som tidsdokument, textila 
minnen som får leva vidare.
  
Smidig sömnadstjänst 
Genom Magdalenas onlinetjänst, ”Magaloogi”, 
gör du enkelt en beställning.  
   – Gå in på hemsidan och välj vilken produkt 
du vill ha och om du vill ha broderat namn, 
datum eller citat. Du kan också välja en stil, 
jag har tagit fram sex olika teman: ”färgglatt 
och retro”, ”romantisk och blommigt”, ”grafisk 
och stilrent”, ”jul och andra högtider”, ”natur 
och folkligt” och ”jeans, ruter och ränder”. När 
du gjort beställningen får du hem ett emballa-
ge som du postar dina textilier i. Sedan får du 

ha tillit till mig när jag syr upp produkten som 
jag sedan skickar hem till dig. 
   Trots att Magaloogi är rätt så nystartat har 
företaget redan uppmärksammats av stora 
aktörer.  
   – Det japanska varumärket Muji bjöd in mig 
till en höstmarknad i deras butik på Åhléns 
City i Stockholm. Det kändes stort för mig att 
som liten aktör få chans att medverka där. 
Världsnaturfonden har också hört av sig och 
visat intresse för min affärsidé. 

Fortsätter berätta sin historia 
Magdalena, som tidigare jobbat med home-
styling och som dekoratör och inredare, har 
nyligen gått en sömnadsutbildning. Efter att 
länge ha ruvat på affärsidén drog hon i gång 
företaget i våras. Ateljén har hon till en början 
i sitt hem i Östanfors i centrala Falun. 
   – Jag tar det i min takt, för mitt företagande 
handlar även om personlig hållbarhet. Jag vill 
kunna jobba hemifrån, bestämma mer själv 
och jobba med något som känns meningsfullt. 
Och det var precis det som väcktes när jag 
sydde det där förklädet åt min systerdotter. 
Då kände jag att jag kan göra något fint för 
många – utan att bränna ut mig. Saker måste 
få ta tid, jag har stressat nog i mitt liv. För mig 
är det här det allra finaste man kan ge till sig 
själv eller ge bort; att låta textilier fortsätta 
berätta sin historia. Jag ser mig inte som en 
återbrukare, utan mer som någon som bevarar 
minnen, det är det som är själva grejen. 

magaloogi.se

TEXTILA MINNEN I NY FORM 
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Kvarnängen  
i Sundborn
Många drömmer om ett liv på landet. Nu 
gör vi det möjligt med Kvarn ängen, nya 
hyresrätter, byggda helt i trä och inspirerade 
av kulturen i Sundborn. En satsning på en 
levande landsbygd. Totalt blir det 24 lägen-
heter fördelade på två våningar i fyra mindre 
flerbostadshus. Här finns tvåor, treor och 
fyror med balkong eller uteplats. Här bor du 
mitt i byn, med matbutiken några meter bort, 
naturen och kulturen runt hörnet och närhet 
till service och goda kommunikationsför- 
bindelser. Beräknad inflyttning januari 2023.

Läs mer på kopparstaden.se

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget 

791 71 Falun
023-151 31

dalarnashemslojd@telia.com

Värmande gåvor i ull!
Plädar, filtar, mössor, sockor, 
vantar, tröjor och garner till 
dig som stickar själv.FalunFalun

Vi har flyttat 
Vi har flyttat 

till nya lokaler! 
till nya lokaler! 

Vi finns nu på 
Vi finns nu på 

Holmgatan 30.
Holmgatan 30.

Holmgatan 30, Falun
023-410 52

Lekextra Falun

Ann.72,5x108_Lekextra_Falun_Holmgatan.indd   1Ann.72,5x108_Lekextra_Falun_Holmgatan.indd   1 26.05.2021   08:0826.05.2021   08:08
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Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva

norrgardeninredning.se023-702 24 40

Ernst ∙ Selected Femme 
House Doctor ∙ Pr Home

Bruka Design ∙ Edblad ∙ VILA
och många  FLer

För öppettider se knivatradgard.se •  • 
Kniva 51, Falun • 070-158 00 73 • info@knivatradgard.se

JULENS BLOMMOR, 
KRANSAR OCH PRESENTER!

LÄNGDSKIDOR
CYKLAR · BIKEFIT
CYKELVERKSTAD
SKIDVERKSTAD

FRILUFTSLIV 
KLÄDER

Slaggatan 11, Falun · 023-638 62 
www.cykellangd.se

Stöp ljus tillsammans! 
Boka tider nu till våren 2022.

För detaljer om öppettider och ljusstöpning, 
se hemsidan www.faluljus.se

023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)

Falu Ljusstöperi
& Butik
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Saras Smaker

GLASS MED VIT CHOKLAD & 
YOGHURT, CITRUSKOMPOTT 
& SALTA KOLAFLARN
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GLASS MED VIT CHOKLAD & 
YOGHURT, CITRUSKOMPOTT 
& SALTA KOLAFLARN 

GLASS
(ger 1 liter glass)
3 dl grädde
300 g vit choklad
1 burk kondenserad mjölk
4 dl turkisk yoghurt

Värm grädden i en kastrull tills 
den nästan kokat upp. Lägg då 
i den vita chokladen och låt 
den smälta in i grädden. Sänk 
värmen och rör under hela 
tiden tills chokladen smält. 
Häll upp smeten i en bunke, 
ställ in i kylen i minst 1 timme 
tills den kallnat helt. Vispa 
sedan upp smeten tills den blir 
”hård”. Tillsätt kondenserad 
mjölk och turkisk yoghurt och 
blanda väl. Häll upp i en burk 
med lock och ställ in i frysen i 
minst 6 timmar så att glassen 
fryser till.

CITRUSKOMPOTT
(4 portioner)
1 blodgrapefrukt
2 apelsiner
2 lime
3 mandariner
1 citron
2–3 msk socker

Skala citrusfrukterna ”nakna” 
med hjälp av en vass kniv. 
Snitta längs hinnorna så att du 
får fram rena klyftor. Spara all 
saft medan du filear frukterna! 
Lägg klyftorna i en fintrådig sil 
över en kastrull, så att de får 
rinna av sig. Lägg dem sedan 
i en bunke. Vispa ned sockret 
i saften och koka upp hastigt. 
Sänk värmen och låt saften 
reduceras till halva volymen, 
det tar cirka 15–20 minuter på 
medelhög värme. Var noga 
med att övervaka och röra un-
der tiden! När saften reduce-
rats till en ”citrussirap” låter du 
den kallna. Vid servering: Häll 

sirapen över klyftorna. Vänd 
runt försiktigt så att allt blan-
das. Mosa inte sönder frukten 
utan försök att behålla formen 
på klyftorna.

SALTA KOLAFLARN
8 mjuka kolor (typ Werther's 
Original eller smörkola) 
flingsalt

Sätt ugnen på 175 grader. 
Fördela kolorna med mycket 
mellanrum på en ugnsplåt 
med bakplåtspapper. Ställ in 
i ugnen i cirka 5–6 minuter. 
Kolorna kommer att smälta 
och kokas om. Låt dem bli lite 
gyllenbruna. Precis när du tar 
ut dem ur ugnen strör du på 
lite flingsalt på varje flarn, så 
att saltet hinner smälta in lite. 
Låt svalna på plåten. Servera 
flarnen till glassen och citrus- 
kompotten, gärna med några 
blad färsk basilika.

Bakom recepten på ”Saras 
Smaker” döljer sig den ti-
digare tävlingskocken Sara 
Nyström. Hennes främsta 
merit är en silvermedalj i mat-
lagnings-OS i Erfurt 2008. Till 
vardags jobbar hon som kock 
och barnskötare på en privat 
förskola i Insjön.

Tack för all matglädje som 
du sprider, Sara! Denna gång 
genom en frisk och säsongs-
betonad dessert.

– Ja, det är det bästa möjliga
grundreceptet någonsin på 
en glass. Jag fick det av en 
väninna för några år sedan 
och det går att variera i alla 
former. Smaksätt med saffran, 
bär, kolasås, sylt, kokosfling-
or, med hackade jordnötter 
eller choklad. Om du vill ha 
en lite mer julig citruskom-

pott tillsätter du stjärnanis 
och kanel. Desserten passar 
perfekt som avslutning på en 
härlig nyårsmiddag. Till förrätt 
rekommenderar jag löjrom och 
saffranskryddad skagenröra på 
toast, och till varmrätt: smör-
bakad torskrygg på en botten 
av ugnsrostad sötpotatis samt 
avokado- och mangosallad och 
het örtsås med chili.

Din bästa matupplevelse 
vintertid?

– Det är utomhus i fjällen
tillsammans med familjen. Un-
der skoter-, fiske- eller skidtu-
ren steker vi kolbullar över öp-
pen eld, med varmrökt sidfläsk 
och extra tjock pannkakssmet. 
Och kokkaffe till det! Vi brukar 
också grilla toast i mackjärn, 
som du kan köpa i vildmarks-
butiken. Godast blir det med 

lagrad ost, tomatskivor och 
färdigköpt mjukost med jala-
peñosmak. Ett tips är att fylla 
hårda krustader till hälften 
med mjukosten. Gratinera i 
ugnen i 200 grader i cirka 5–7 
minuter och du har supergoda 
tilltugg till drinken!
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