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Heja Dalaliv
För det mesta är vi blygsamma och gör inte så mycket väsen av oss,
Lina och jag. Men nu slår vi oss själva för bröstet och känner stolthet
över vad vi skapat. Vi hoppas att det märks att varje Dalalivmagasin
snickrats ihop av kärlek till Dalarna — numret du har framför dig är
vårt femtonde. Det gör oss så glada när företagare berättar att de
fått många nya kunder tack vare Dalaliv. Stort tack till alla annonsörer
som möjliggör utgivningen av magasinet och tusen tack till alla läsare
som stoppar oss på stan för att ge oss värmande och uppskattande
ord eller hör av sig per mejl, brev och telefon.
Arbetet med Dalaliv har gett oss ett mycket stort kontaktnät. Det
drar vi nytta av när vi bjuder in till Gulddagar — utflyktsdagar med
guldkant då du får möjlighet att träffa några av Dalarnas fantastiska
företagare och kreatörer och äta gott. I december planerar vi en
Gulddag i Falun, mer information hittar du på Dalalivs Facebooksida.

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

När barnen var små hade vi vintertid en skärmfri kväll i veckan som vi
ägnade åt sällskapsspel. Nu har vi återigen plockat fram Rappakalja,
Monopol, kortlek och andra roliga spel ur förrådet. Att umgås kring
tända stearinljus, som om huset vore strömlöst, är himla mysigt.
I det här numret har vi hälsat på hos brädspelsentusiasterna Therese
och Anders Ryttar som lever med alpackor, fåglar och katter på en
1700-talsgård i Borlänge. Vi berättar också om sagolandsägaren
Camilla Collett i Mora som vill sprida Tomtekraftens livsfilosofi. Och
mycket mer inspirerande läsning bjuder vi på i detta magasin.
Under 2019 kommer vi ut med tre nya innehållsrika nummer — inför
påsk, midsommar och jul. Dalaliv är gratis, så ta ett magasin till dig
och några extra till dina vänner.
Trevlig läsning och en riktigt fin vinter önskar vi dig!
Åsa Pellas & Lina Rörvall
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Omslagsbild
Modell Martina Mullback
Foto Emelie Stängnings
Upplaga
15 000 ex.
Tryck
Sib-Tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
36 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
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Årets jultorg!
Anderssons Optik • Clas Ohlson
Clas Ohlson Outlet • Clas Ohlson-museet
Family House • Hemköp • Iittala Outlet • Kicks
Leksands Sparbank • LloydsApotek
Lundhags Fabriksbutik • Mariaboden
Restaurang & Pizzeria Milano • Scorett Outlet
Sportringen Sport & Outlet
För öppettider se www.hjultorget.se

Välkommen till oss vid riksväg 70 i Insjön

Vi har skor för
alla tillfällen.

HJULTORGET · INSJÖN
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Julklappstips

Proffsig städning
Bra priser, bra service.

Var redo när
snön kommer

Ge bort en
fönsterputsning
eller städning
i julklapp!

Vi skottar vardag & helgdag.
Passa på att teckna ett
snöskottningsabonnemang
– smidigt och bekvämt.

RUTAVDRAG!

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Alltid till hands
073-532 37 23 | 070-308 12 74 | 073-505 55 74
dalahander.se | info@dalahander.se

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 403 92 · info@vi.dukar.nu

Butiken är öppen: Vardagar kl 10 – 18 • Lördagar kl 11 – 14

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

FABRIKSBUTIK

Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!
LEKSAND Hotellbacken 2, 793 30
BORLÄNGE Forskargatan 3, 781 70
0247-79 60 80 | xbase.se

LEKSAND
G:a Siljansnäsv. 20

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15
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Säsongsmix
Shoppa lokalt! Här bjuder vi på ett axplock av
produkter som tillverkas eller säljs av Dalarnas
många fina butiker och företag.

STÅTLIG
Falusmeden Bob Thunells Bergsmanskrona
är en kopia av de ljuskronor som prydde
bergsmännens hem. Prismorna av tjeckisk
kristall anses vara bland de finaste i världen. Beställningsvara, finns i tre storlekar
för sex, åtta eller tolv ljus.
ljusgruvan.com

SNYGG I SKINN
Jacka i skinn av merinofår. Ullen sitter kvar
och värmer skönt, så inget annat foder behövs.
Tillverkas och säljs av PG Elfström i Malung.
pg-elfstrom.se

KLASSIKER
Förgyll husfasaden med en skylt. Falu Emaljskyltar
är en av landets få tillverkare av hantverksmässigt framställda skyltar i emalj. I en verkstad vid
Falu Gruva tillverkas alla sorters emaljskyltar i
klassisk stil.
faluemaljskyltar.se
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HÖGTIDSFIN
Grön och skön sammetsklänning från
Freequent, finns på Solblomman i
Leksand.
Facebook: Solblomman Mode

BÄRHJÄLP
Hos skomakaren Myrene Fjellström i Hantverksbyn, Borlänge, hittade vi denna snygga
påsväska i naturgarvat skinn. Finns i natur,
svart och brun och i två storlekar.
Facebook: Skomakeri Reboot

ÄLSKA JULEN
Det här söta halmhjärtat fann vi
hos Trädgården Siljan i Rättvik.
tradgardensiljan.se

SÖTA PÅ SOFFA OCH SÄNG
Kuddfodral ”Dala-Floda” och ”Åhls Rand”
i ekologisk bomull. Framtagna av
Skansen och säljs hos Lars Ericssons
Måleri i Hedemora och Säter.
ericssonsmaleri.se

TID FÖR FRED
Klocka med boett tillverkad av nedsmälta beslagtagna illegala vapen
i syfte att belysa problematiken med vapenrelaterat våld och samla
in pengar till konfliktdrabbade områden. Metallen kallas humanium och
varumärket heter Triwa, finns i flera utföranden och säljs hos Lindés
Ur & Guld, Borlänges äldsta familjeföretag.
Facebook: Lindés Ur & Guld
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Kvalitet, kultur
& kompetens

Ta med vännerna på
ljusstöpning till våren!

Är du rätt person att ta över
vårt charmiga & lönsamma
café vid Falu Gruva?
Endast mailsvar: info@faluantik.se

Välj bland 16 olika färger. Boka feb–maj 2019.
Öppet dagligen. För detaljer om öppettider och
ljusstöpning se hemsidan www.faluljus.se

Gjuthuset

Falu Ljusstöperi & Butik

Vid Falu Gruva · faluantik.se

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

www.dalarnasmuseum.se

Välkommen till
Museibutiken!
Nyheter från

Oleana

NYHET!
Öjbro Vantfabrik &
Esencia alpackakläder
för barn

Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUN
Fri entré. Öppettider tis-fre 10-17, lör-sön 12-17
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Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

Perfekt
julklapp till
när och kär!

inredning ∙ möbler ∙ kläder
smycken ∙ hantverk

För dig som önskar en
skylt utöver det vanliga
faluemaljskyltar

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

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

Hantverk från Dalarna, vid Falu gruva

koppartradet.com
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Skrinna på historisk led

Korsa gränsen till Gästrikland
på långfärdsskridskor. Den
två mil långa Pråmleden löper
mellan Hofors och Stjärnsund,
på sjöarna Edsken, Fullen
och Grycken, och ger dig en
riktig naturupplevelse. Kortare
promenader mellan sjöarna,
vindskydd med grillplatser.
pramleden.se

På tur med snöskomannen

Guiden Per Mårthans erbjuder
snöskovandringar för grupper
i obanad terräng i Tällberg
och på Lerdalsberget i Rättvik.
Vilopaus med korvgrillning
över öppen eld. Per arrangerar
även snöskoturer i fackeltåg
till middag på Rättvikskrog.
trapperservice.se

Tisdagar med afternoon tea
På Wahlmans Café i Hedemora serveras afternoon tea
varje tisdag. Boka en plats
och njut av te, snittar och
bakverk framför den värmande brasan. Passa också på
att kika in i byggnadsvårdsbutiken i samma lokal i det
gamla apotekshuset.
Facebook: Café Wahlman

GÖR NÅGOT MINNESVÄRT OCH ANNORLUNDA I VINTER. HÄR TIPSAR VI OM AKTIVITETER SOM
DU KAN UPPLEVA PÅ EGEN HAND ELLER TILLSAMMANS MED VÄNNER OCH FAMILJ. KONTAKTA
RESPEKTIVE STÄLLE FÖR AKTUELLA DATUM/TIDER SAMT BOKNING INNAN BESÖK.

På Islandshäst till slottet

Skäm bort dig själv med
en två dagar lång ridtur på
Islandshäst till Garpenbergs
Slott. I den vackra miljön väntar julbord eller trerättersmiddag samt övernattning
med frukost. Ingevallsbo Gård
i Avesta erbjuder även kortare
ridturer på två—tre timmar.
ingevallsbo.n.nu
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Bastu och bad i isvak

Samla gänget för en uppfriskande upplevelse i Snöå
Skogsarbetarby, Dala-Järna.
Bada bastu och ta ett dopp
i Storsjön. När isen lagt sig
väntar bad i isvak. Kombinera
gärna med december månads
julbuffé på Ryggåsstugan intill.
För bokning av bastu,
ring 073-075 13 80.

Vinternatt i skogen

Sov under stjärnhimlen vid
Johannisholms Stugby mellan
Mora och Malung. Med guide
bygger ni sovplatser av kvistar, grenar, snö och renskinn.
Kolbullar tillagas över öppen
eld och i stugbyn väntar vedeldad bastu och badtunna.
joholm.se

Välkommen till en
modebutik med
personlig service
och stort utbud.
DAM & HERR

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

Varmt välkommen!
Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.

Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook
För aktuella öppettider: www.gardscafe.se
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Kärlek på Kullholen
Therese och Anders Ryttars kärlek till djur är så stor att den räcker till
ett hundratal. Hemma på 1700-talsgården i Yttre Utendal i Borlänge,
lever de med alpackor, katter och fåglar.
— Man är aldrig ensam på den här gården, säger de omringade av
vännerna Ellen, Gunilla och Doris.
13

För många Borlängebor är gården Kullholen
en välkänd plats. Under många år drevs här
jordgubbsodling om somrarna. Nu är odlingarna
ett minne blott, på fyra av gårdens sex hektar
strövar i dag 23 alpackor i stora hagar.
— Paaackorna!, ropar Therese högt och genast slutar djuren att beta och sträcker nyfiket
på sina långa halsar. När de förstår att det
vankas mat samlas de snabbt kring Therese
och Anders som lockar med godsaker så att
vi kan fotografera familjen samlad i hagen
nedanför huset.
Några vågar sig fram för en kelstund, andra
håller sig på lite avstånd. Alpackor är vänliga
men reserverade. Hur kommer det sig att ni
valde att skaffa dessa vackra kameldjur?
— För att det är kul! Och vi är intresserade
av deras personligheter, de är så sköna. Den
äldsta är tio år, de yngsta föddes i somras,
berättar Anders som själv ritat och byggt ett
par stall som smälter fint in i landskapet.
Alpackor, som kan gå utomhus året runt, är
duktiga på att äta sly och hålla betet öppet.
— De kommer ju från Anderna så nog klarar
de vintern här. Men de gillar inte snö så mycket. Och så är de lite lata och tycker att det
är meningslöst att gå ut när maten finns inne
i stallet. Om de ändå går ut i snön så traskar
de ofta efter varandra på upptrampade stigar,
förklarar Therese och springer iväg för att ta
emot en hantverkare som svänger upp med
bilen på gården.
SÄLJER FJÄDRAR OCH ULL
Paret har också ett stort antal fåglar och
brukar hjälpa Rättviks viltjour att ta hand om
skadade djur. Vi följer med Anders till några
stora voljärer, fågelburar, som rymmer vaktlar,
fasaner, höns, bland annat moderna engelska
dvärgstridshöns, och påfåglar.
— Den äldsta påfågeln, Tim, äter ur handen och går lös på gården, han brukar vänta
utanför ytterdörren när vi går ut. Både jag och
Therese jobbar hemifrån så på lunchen går vi
ut och matar djuren. Att mata alpackorna brukar ta en kvart, fåglarna tar lite längre tid.
På sommaren och hösten byter alla fåglar
fjäderskrud. Genom Kullholens webbshop säljer
Therese fjädrar till smycken, drömfångare,
flugfiske och dekorationer.
— Även hovet har beställt fjädrar och förra
veckan hade jag en kund som ska använda
14

våra fjädrar till hattar som hon tillverkar. Vi är
alltid noga med att tala om att fjädrarna är
ruggade. Jag plockar upp fjädrar från marken,
tvättar och sorterar innan jag lägger upp dem
till försäljning i webbshopen.
Guldfasaner ruggar i juni/juli. Påfåglarna ruggar i augusti och till jul har de långa fjädrarna
vuxit ut igen.
— Påfågelns stjärtfjäder växer otroligt fort,
nästan en centimeter per dag. Vi tar även
hand om alpackornas ull efter klippningen i maj
varje år. Råullen säljer vi vidare till hantverkare
som spinner för hand.
FRÅN SKAL TILL TVÅ GLASVERANDOR
En av husets två glasverandor vetter ut mot
hagarna. På gamla flygfoton kan man se
fruktträd i långa rader som paret ska försöka
återställa framöver. Paret köpte gården 2008
då de bodde i en lägenhet i centrala Borlänge.
—Therese klättrade på väggarna och längtade ut på landet. Hon är den av oss som
är mest tokig i djur. Under en period hade vi
kycklingar i lägenheten till och med, avslöjar
Anders.
Gården härstammar från 1700-talet och bostadshuset byggdes 1896. Renoveringen pågår
än och det mesta gör de själva.
— Bostadshuset var i princip ett tomt skal
när vi köpte det. Nu har vi, bland annat, bytt ut
taket, fasaden och alla fönster. Det har varit
mycket slit som vi förträngt, det är först när
jag tittar på bilder som jag inser att vi gjort

Therese och Anders med Vidar och Elin, två av
gårdens tre norska skogkatter.

en hel del. Men det är kul, det är en livsstil.
Som tur är känner vi så båda två, annars hade
det inte funkat. Vi är bäst på grovarbetet, att
dekorera med tapeter och sådant har vi lite
svårare för.
Anders har snickrat skåpluckorna till köksinredningen och gjort ett eget hemma-spa;
under en lucka i verandagolvet döljer sig ett
nedsänkt kar för bad under stjärnklara kvällar.
— Vi kikar gärna på tv-serien ”Grand Designs”, den passar bra när vi är trötta och vill
få ny inspiration och energi. När vi ser andras
jättestora projekt så ger det oss kraft att
klara av vår egen renovering. Just nu bygger
vi på snickarverkstaden och en kombinerad
fotostudio/lager till webbshopen. Vi har sågat
panelbrädor av gran från min pappas skog i
Gagnef, och nu ligger de på tork till nästa år.
ADOPTERA EN ALPACKA
Kullholen är en privat gård och har inte möjlighet att ta emot besökare. Paret arrangerar
dock kurser för den som är intresserad av att
själv skaffa alpackor.
— Det går också bra att adoptera en alpacka under ett år. Som ”adoptivförälder” får
man komma hit och hälsa på sitt djur, man får
förköpsrätt på ullen och ett certifikat, tipsar
Therese.
Med så mycket ansvar för alla djuren är det
svårt för paret att resa bort någon längre tid.
Det är inte helt lätt att hitta någon som vill
erbjuda sin hjälp.
— Fast en sommar dök det upp två jättegulliga tjejer i tolvårsåldern och de kanske är det
bästa som hänt oss. De cyklade hit i ur och
skur och frågade till och med om de fick städa i hönshuset, avslutar hon och ler åt minnet.

— Vi älskar brädspel! I våra hyllor finns ett par
hundra titlar och våra favoriter är Castles of Burgundy och La Granja, säger Anders och berättar
att paret planerar att resa till världens största brädspelsmässa i Tyskland med över tusen utställare.

Alpackaull och ruggade fjädrar från gårdens fåglar
tas omhand och säljs via Kullholens webbshop.

Therese och Anders Ryttar
BOR Gården Kullholen i Yttre Utandal, Borlänge
GÖR Therese jobbar med kundsupport åt ett
IT-företag och driver en webbshop, Anders är
frilansande 3D-grafiker.
INTRESSEN Brädspel, snickerier/bygga saker, odling
GÖR EN LEDIG VINTERDAG Spelar brädspel och
håller tummarna för att traktorn startar när vi ska
ut till arbetet på gården. När snickeriverkstaden är
klar hoppas vi att vi kan tillbringa mycket tid där
med både små och stora projekt.
kullholen.se

Lars-Erik är en ståtlig guldfasan. Han har röd mage
och en krage som han fäller fram för att imponera
på sina fyra tjejer.
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Lokal Mat
väcker drömmen
om en bättre livsstil.
Minnen och smaker
man mår bra av.

Handla smart, handla lokalt!

lokal-mat.se • facebook.com/lokalmat.handlasmart

Välkommen till en annorlunda butik i en lanthandel

Välkommen till

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

TOURIST
INFORMATION
IDRE • ÄLVDALEN • ORSA • MORA • RÄTTVIK
LEKSAND • GAGNEF • FALUN • BORLÄNGE
SÄTER • LUDVIKA • HEDEMORA • AVESTA
För aktuella öppettider och adress
besök visitdalarna.se

•

Här finns information om boende, besöksmål,
evenemang och aktiviteter i Dalarna.
FÖRSÄLJNING AV

Biljetter • Boende • Fiskekort • Kartor
Souvenirer • Busskort Dalatrafik

Visit Dalarna
Visit Dalarna AB • 0771-62 62 62 • visitdalarna.se

nyttochgammaltivikarbyn
Tis–fre 11–18, lör 10–14. Nov–dec även mån.
Stora vägen 30, Vikarbyn • 073-763 74 75

20%

willers.se

Stora vägen 3, 795 70 Vikarbyn, mobil +46 739 36 72 62, instagram.com/mikaelawillers.se

Gäller tom 2019-01-31

på ordinarie pris
Ljusstakar, mattallrikar
& krukor i butiken i Vikarbyn
samt webshopen
ange rabattkod ”dalaliv”
Välkommen!
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KREATIVA

Lena Wikman
För tio år sedan illustrerade Lena Wikman
kurbitsarna i Dalalivs målarbok. Nu ger vi
gemensamt ut en ny målarbok på samma tema men med helt nya motiv.
— Att låta andra färglägga mina
kurbitsar är ett bra sätt att hålla traditionen med dalmåleri vid liv, säger Lena.
I somras tecknade Lena målarbokens alla
kurbitsar för hand. Vissa är skapade ur Lenas
fantasi, andra är traditionella och inspirerade
av äldre dalmålningar.
— De mandala-liknande mönstren är inspirerade av takrosor, takmålningar, och på några
motiv finns hus vilket är vanligt på dalmålningar. Min farfar var från Dala-Floda och han
ägnade sig åt dalmåleri. Jag minns att jag
tvingade honom att måla kurbitsar på mina
träskor — jag tror att han skulle vara stolt över
det jag skapar i dag, säger Lena som är född
och uppvuxen i Ludvika.
Efter en estetisk folkhögskoleutbildning
utbildade hon sig till dekorationsmålare på
Möbelhantverksgården i Enskede. Där lärde sig
Lena grunderna inom möbelmåleri och tack
vare en lärare från Äppelbo fick hon även
prova på kurbitsmåleri.

I centrala Leksand, på Norsgatan 15, har Lena
en ateljébutik där du kan köpa hennes produkter och se henne i skapartagen.
18

— Nu har jag varit egenföretagare i snart
tjugo år. Till en början ägnade jag mig åt
dekorationsmåleri, i dag tar jag fram egna kollektioner med presentkort, prints, brickor och
handdukar med mera.
Floran ger ny inspiration
Lena har en kombinerad ateljé och butik på
Norsgatan i centrala Leksand.
— Kunderna tycker att det är spännande att
se mig i arbete, det är en levande butik, och
många känner igen mina motiv. Jag tycker att
jag har världens roligaste jobb som får jobba
med det jag tycker om.
Som medlem i Illustratörcentrum, landets
största förmedlare av illustratörer och andra
verksamma inom visuell kommunikation, hoppas Lena få flera uppdrag framöver. Tidigare
har hon till exempel anlitats av Dalagåvan i
Mockfjärd vars presentförpackningar hon prytt
med 17 svenska landskapsblommor. Hon ser
också fram emot att utveckla sig som akvarellmålare och att utforska ett nytt formspråk
vid sidan av det traditionella.
— Hittills har det blivit mycket ”dalastuk”,
eftersom det är så populärt med dalainspirerade kort och tavlor, men nu håller jag på
och experimenterar med andra stilar för att
nå en större målgrupp. Till exempel har jag
återupptäckt floran, berättar Lena som just nu
jobbar med brickor och prints med ekblad och
ormbunkar.
Popup-butik på Kupolen
Lena föredrar akvarellmålning som uttryckssätt,
även om det inte alltid är lättarbetat.
— Akvarellfärger torkar snabbt, på så sätt
är det enkelt men varje lager färg måste planeras noga.
Lena har aldrig varit rädd för att slänga
sig in i nya projekt. Och eftersom hon länge
drömt om att illustrera en barnbok tackade hon
snabbt ja till uppdraget att illustrera ”Lillprinsens midsommar” som gavs ut i maj, även den
en samproduktion med Dalaliv.
Tillsammans med tio andra hantverkare och
kreatörer i Dalarna deltar Lena även i år med
sina produkter i en popup-butik på Kupolen
veckorna innan jul. Under namnet ”Oknutt” bildar
butiken ett mycket uppskattat inslag i julshoppingen i det stora köpcentrumet i Borlänge.
lenawikmandesign.se

VINN
BOKEN!

Premiär för den nya målarboken med
kurbitsar, med tjugo handtecknade motiv
av Lena Wikman. Idé och layout av
Dalalivs Åsa Pellas och Lina Rörvall.
Vi lottar ut en målarbok bland de läsare
som senast 31 december 2018 lägger
upp en bild på Dalalivs vintermagasin
(nr 3 2018) på Instagram eller Facebook
och taggar bilden med #dalaliv. Vinnaren
meddelas personligen. Lycka till!

Alsbo Ägg AB

Ägg från gårdar
i din närhet

Låga & höga klackar
Storlekar från 34 till 44
Pop Up-butiken öppnar
varje vecka (se facebook), t ex:
29/11 Lerdalshöjden, Rättvik, 17–20
1 & 9/12 Snitths bageri, Furudal, 10–17
5/12 Bergmästaren, Falun, 16.30–19
La Gunilla y sus zapatos
070-25 75 188

VÄLKOMMEN TILL ETT
MYSIGT & ANRIKT
BAGERI & CAFÉ I FURUDAL

När jag bakar bröd får det ta tid!
Jag använder ofta surdeg och brödet
får jäsa riktigt länge. Råvarorna är
så lokala och ekologiska som möjligt.
Varmt välkommen till butiken
och det utökade caféet!

HANTVERKSBAGERI

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

Fredag 12-17 · lördag 10-15 · söndag 12-15
Järnvägsgatan 9, Furudal · 070-979 65 08
Snitths Hantverksbageri

snitthshantverksbageri
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Välkommen till Dalarna och
Fryksås Hotell & Gestgifveri

Julmarknad
_

Lördag 1 dec kl 11 16

Hantverkare . Hembakat bröd
Julklappstips i gårdsbutiken

Vindsverkstan
VÄLKOMMEN TILL

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora – skyltat från Öna bystuga

Tidig vinterpremiär,
perfekt för utomhusaktiviteter

VI HJÄLPER DIG!
Färgsättning/hembesök
Personlig service
Stort nätverk med
lokala hantverkare

Foton: Tommy Andersson

www.fryksashotell.se
info@fryksashotell.se
0250–460 00, 460 20
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VÄLKOMMEN TILL OSS ÖNSKAR
MAJA, LARS-OLOF, ANGELICA & MONA
HAPPY HOMES ORSA
Centralgatan 2, Orsa
Tel 0250-401 55
www.happyhomes.se

50 år med silver
13 okt 2018 - 17 feb 2019

Nybörjare eller
erfaren skidåkare?
Häng med oss på ett
roligt och lärorikt skidläger
på klassisk Vasaloppsmark.

24–27 januari i Mora
Läs mer på Facebook:
Skidteknikläger i Vasaloppsarenan
Info & anmälan:
070-595 71 29 · kia@ptkia.se

Handla dina snälla
julklappar hos Varelse!
Fri frakt
med koden:
”Dalaliv”
Gäller t o m
10 januari

Samtidigt som Zornmuseet erbjuder vacker och sensuell silverkonst passar Zorngården på att visa valda delar ur makarna
Zorns fantastiska garderob. Sen lagom till
andra advent tar julen plats och vi berättar
om hur det var att fira jul på Zorngården.

Ekologiskt till liten och stor

ZORNMUSEET

Ull-/silkeskläder - Ulltofflor - Ullfiltar
Bärjackor - Bärselar - Hängvaggor

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

Välkommen in i webbutiken!
www.varelse.se - Lager i Mora-Noret
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PORTRÄTT

I mitt eget
sagoland

CAMILLA COLLETT HAR ANTAGIT UTMANINGEN ATT DRIVA EN STOR
TEATERPARK I SKOGEN. TILLSAMMANS MED FAMILJEN BLEV HON I
BÖRJAN AV ÅRET ÄGARE TILL TOMTELAND I MORA.
— VI VILL INSPIRERA ÄVEN VUXNA ATT VARA BARNSLIGA OCH
LEKA, DET GER SÅ MYCKET, TYCKER CAMILLA SOM OCKSÅ VILL
DELA MED SIG AV TOMTEKRAFTEN.
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På Tomteland är förberedelserna inför vintersäsongen i full gång när Dalaliv kommer på
besök. Självklart är tomten huvudpersonen på
denna plats, men vi vill veta mer om Camilla
som är en känd profil i Mora. Allra först undrar
vi förstås hur det känns att äga ett eget
sagoland.
— Det känns fantastiskt. Fortfarande måste
jag nypa mig i armen för det är svårt att
fatta att det är vårt. Jag älskar det här
stället, men det innebär också ett stort ansvar
eftersom parken är ett viktigt besöksmål i
Dalarna. Vi gjorde en rivstart när vi tog över
verksamheten. På kort tid drev vi igenom flera
förändringar och gjorde stora investeringar i
framför allt teaterverksamheten. Allt material
produceras av oss här på Tomteland, vi tar
fram manus, musikkompositioner och tillverkar
masker, kostymer och scenografi i vår egen
teaterateljé, berättar Camilla över en kopp
kaffe i tomtens verkstad.
Familjen har tillsammans dragit upp riktlinjer
för hur parken ska drivas.
— Våra tre barn är involverade i verksamheten: Saga, som är intresserad av sång och
teater, är med och rekryterar musikalartister samt jobbar i parken, Leo komponerar
musik till olika miljöer och Tindra jobbar med
scenografi, rekvisita och designar kostymer.
Min make Tommy, som är chef för parkens
anläggningar, driver även Sebra Event som
hyr ut evenemangsutrustning och producerar
företagsevents. Nu har vi ett perfekt ställe att
ha eventen på, i vår egen unika park med storslagna lokaler och en restaurang med duktiga
kockar och fullständiga rättigheter.
Gödsla med kärlek

Tiotusentals människor besöker Tomteland
varje säsong och familjen Collett vill ta vara på
möjligheten att nå ut med ett bra budskap till
små barn och unga föräldrar.

”Jag lovar, jag
svär, jag är bra
som jag är.”

— Genom att tala och sjunga om Tomtekraften som en superkraft som alla människor kan
24

ta emot, får vi ut våra budskap till besökarna.
För att få kraften behöver man lova att ta hand
om djur, natur, varandra och sig själv. Det är
viktigt att tro på sig själv och tro på att man
är bra, precis som man är. Som vi sjunger
i Tomtekraftvisan: ”Jag lovar, jag svär, jag
är bra som jag är”. Tomtekraften kan också
växa genom att man tror på sig själv och sin
förmåga — och tillåter andra att göra likadant.
Gödslar man sedan med massor av kärlek och
positivt tänkande, så gynnar det såväl verksamheter som människor, tror Camilla.
Främja fantasin

Redan som barn drevs Camilla av sin fantasi.
Hon tycker att det är viktig att lyfta fram just
fantasin i en tid då vi ständigt matas med
färdiga spel, filmer och vad andra har för sig
via sociala medier.
— Det är viktigt att man skapar egna idéer
och bilder i huvudet, som en balans till allt
som kommer utifrån, säger Camilla som i
rakt nedstigande led är släkt med den norska
1800-talsförfattarinnan Camilla Collett. Men
främst vill hon ge sin pappa, operasångaren
Åke Collett, cred för sin förmåga att fantisera
och skapa.
— Han hade mycket tid för mig och min bror.
Han läste sagor för oss, bland annat om två
trollsyskon i Rättviks skogar, och han berättade

om och lät oss lyssna på sagolika operor. Det
färgade mig och satte igång mitt intresse för
att skapa egna produktioner redan som barn.
Det är viktigt att unga människor ges möjlighet
att kreera, så att de tidigt bygger en tro på
att de kan.
Under många år arbetade Camilla inom filmoch tv-branschen i Sverige och utomlands.
Rollen som teater- och underhållningsproducent
förde henne till Tomteland där hon 1993 anlitades som konceptutvecklare.
— Tanken föddes att bygga upp en större
sagovärld kring myten om tomten, med utgångspunkt från svenska folksagor och nordisk
mytologi. Det var så det kom sig att häxan,
sagofén, älvorna, trollen och alla de andra
sagofigurerna flyttade in på Tomteland.
Följ med ut i naturen

Camilla är uppvuxen i Rättviksbyarna Lerdal
och Sjurberg.
— I själ och hjärta är jag Rättvikskulla, men
vi valde att bosätta oss på Tommys födelseort Mora, när vi flyttade hem till Dalarna i
samband med att vi fick vårt första barn. För
oss var det viktigt att våra barn skulle få växa
upp vid Siljan, det är så vackert här och det
finns ett lugn som jag tror att alla behöver.
Siljan är hemma, så man kan säga att jag är
en Siljansbo.

”Skogspromenader
och fjällturer är
mitt livselixir.”

Camilla utstrålar glädje och lekfullhet. Hur
fyller du på dina energidepåer?
— När jag får sjunga och skutta runt på scenen. Det senaste året har jag jobbat sju dagar
i veckan så jag har inte haft så mycket fritid.
Men jag går gärna upp på Gesundaberget,
för konditionen och utsikten. Jag är genuint
lycklig över att få bo på landet och ha nära ut
i skog och mark. Tack vare mamma och mina
morföräldrar fick jag förmånen att växa upp
med otaliga skogspromenader och fjällturer,
det är mitt livselixir i dag. Jag tror att en
anledning till att många mår dåligt i dag är för
att de har tappat kontakten med naturen och

våra rätta element. En ny produkt hos oss på
Tomteland kan bli att ta med grupper ut i naturen, gå upp på berget, andas in frisk luft, se
ut över nejden och samlas för samtal kring en
eld. Man blir så avslappnad kring en eld. Sedan
kan vi avsluta med en mysig middag framför
brasan här i tomtens verkstad.
Trivs på scenen

Att stå på scenen och agera och sjunga,
gärna iklädd glamourösa paljetter och lösögonfransar, är något som Camilla älskar. Under
många år turnerade hon land och rike runt
med showgruppen Högvilt som bestod av sju
skönsjungande tjejer och en liveorkester.
— När jag tittar i backspegeln undrar jag
hur vi orkade. Vi var alla småbarnsmammor
och hade heltidsarbeten vid sidan av. Efter tio
år kom vi till ett vägskäl och valde att lägga
gruppen på is, men tiden med Högvilt var en
fantastisk period i mitt liv.
Camillas möjligheter till scenuppträdanden
har sedan fortsatt, bland annat genom Tomtelands vinterproduktion Midvinterblot i vilken hon
bildar kvartett med Roger Zakrisson, Maria Eld
och Katarina Sakrisson samt dansare.
— Midvinterblot är en tre akter lång teatershow som med humor, sång och musik tar med
publiken på en resa tillbaka till medeltidens
hednajul. Föreställningen har gått för fulla
hus sedan 2003 och nu har omkring 40 000
personer sett den. Det är jättekul! Maria och
jag började showa ihop när vi var tolv år, så
det har blivit en hel del produktioner sedan
dess. Att vi tog chansen att skapa och kreera
när vi var små har format hela mitt liv och min
okuvliga tro på att nästan allt är möjligt.

Camilla Collett
BOR Kråkberg i Mora
FAMILJ Maken Tommy, barnen Tindra, Leo och Saga
GÖR Driver Tomteland, är verksamhetsledare på
Mora Köpstad, artist
AKTUELL Med julshowen Midvinterblot på Tomteland
EN LEDIG VINTERDAG Tar en sparktur på Orsasjön
eller en slalomdag på Gesundaberget med vedugnsbakad pizza på värdshuset.
tomteland.se
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CRONACRAFT

Under hösten 2018 öppnar nya butiken Crona Craft på Stationsgatan 6 i Leksand.
Det går även att handla i vår webbshop; www.cronacraft.com

www.cronacraft.com

Välkom
men
till oss!

På Stationsgatan 6 i Leksand växer ett nytt besöksmål fram.
Först ut var Kaffemagasinet, Studio Skarp och Hälsopunkten.
Till julhandeln öppnar även butiken Crona Craft. Här kan du
fika, handla, inspireras och yoga. Välkommen till oss!

Du hittar oss på Instagram och Facebook.

Kaffemagasinet Leksand · Ylva Skarp · Hälsopunkten · Crona Craft
PS! Till våren blir vi ännu fler...

Lilla
önskelistan

1

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN
1. NYHETER FRÅN EMY LITTLE

Mössor och tubscarves i mjuk trikå
i tre folkloreinspirerade mönster. I
samma kollektion finns även babyfilt
och snuttefilt.
shopemy.se

2

2. KLASSIKER MED DALAMOTIV

Siljansnäsbon och sagoboksillustratören Aina Stenberg MasOlle (1885—
1975) tecknade under många år
motiven på Sveriges första adventskalender. Årets kalendermotiv är från
1945.
scoutshop.se

3

3. MYSTERIET PÅ HILDASHOLM

Äventyrsbok om tre vänner som
kämpar mot den ondskefulle härskaren Malum. Utspelar sig i Leksandsmiljö och är skriven av Hanna Blixt.
bubo-forlag.storedo.com

4

4. TID ATT TÄLJA

En Morakniv och ett ämne till en
dalahäst blir en uppskattad julklapp
till händiga små fingrar.
morakniv.se

5. TOMTEPYSSEL

Överraska med röda eller grå tomtar
i finsk björkplywood. Delarna trycks
ut ur stansade former och monteras utan lim eller verktyg. Finns i tre
storlekar hos Ting i Falun.
butikting.se

5

7

6. OM MIDSOMMAR PÅ RIM

”Lillprinsens midsommar” är en saga
om Dalarnas viktigaste högtid.
lenawikmandesign.se

7. VÄRMER I VINTER

Tröja av ekologisk merinoull/silke
i storlek 104-140 cl.
varelse.se
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6

Kollektion SlottsBarbro
från PirjoBlå

En exklusiv kollektion från Pirjoblå i Siljansnäs i finaste linne från SlottsBarbro.
Klänningen sys på beställning efter dina egna mått.

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

2018_PeoplesBead_Bangle_CloseUp_BG.tif
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People’s Bead 2018

LENE BJERRE · JAKOBSDALS · BRUKA · MATEUS · ERNST · PREPAIR
SOLSTICKAN · PAGUNETTE · SVANEFORS · BOEL&JAN · HOUSE DOCTOR

Syr efter
önskemål
till företag
& privata

550 KR
MAGISKT NORRSKEN
Glas
Designer: Linda Kucina
TGLBE-30036 Northern Lights Magic a.tif

Med kunden i centrum sedan 1903
Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40 · Webbshop onskehuset.se

Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum ∙ 0243-21 16 39
Tis–fre 10 –18 ∙ Lör 10–15 ∙ Mån stängt

Dalarna
INSPIRATION FRÅN

Vår kärlek till Dalarna vill vi gärna
dela med oss av till dig och därför
har vi skapat en unik design som
ger dig extra hästkrafter närhelst du
behöver det!

Hitta dina favoriter på:
www.bagheera.se/dalecarlian

www.bagheera.se
ETT SVENSKT SPORTMÄRKE GRUNDAT 1981 I AVESTA
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TGLBE-3003

Mode · Inredning
Service & kontor
Mode Eva
Beauty Chambre
Önskehuset
CoSpace
Aspelins
Synsam
Fastighetsbyrån
Swedbank
Bankomat kontantcenter

VARDAGAR 10–18 • LÖRDAGAR 10–15
Borlänge Centrum · bragegallerian.se

Upplev årstiderna i mysiga centrum!
G

FI
RA
TIS WI

I restaurangtäta Borlänge centrum finns det unika butiker med
personlig service, skönhetssalonger, caféer och nöjen som
passar alla åldrar. Upplev vackra Liljeqvistska parken och de
mysiga butikerna i Hantverksbyn.
Hjärtligt välkomna!
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ETABLERAD 1912

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

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Följ oss på
instagram
sdr_gavan
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Gåvan

Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (vid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

ÅTERBRUKARNA
Erika Zakrisson och Erik Kjellander i Falun fann ett gemensamt intresse
i återbruk av metall. Fantasin vet inga gränser när de förvandlar gamla bruksföremål till funktionella och vackra ting med hjälp av plasmaskärare och svets.
— En trasig spade kan bli en lampa, en rostig sågklinga kan få ett dekorativt
blommönster och en gammal tank kan bli en eldtunna, föreslår Erika.
Det började med tre arbetskamrater som hyrde en
gemensam lokal för att bygga varsin kajak i trä.
Under otaliga arbetstimmar blev det mycket snack
om olika tekniker, material och saker de ville skapa
framöver.
— Både Erik och jag blev nyfikna på hur man kan
skära i plåt med plasmaskärare så vi sökte vidare
efter information och nu, två år senare, är vi helt
sålda på tekniken.
Ser värde i skrot. Erika och Erik gillar att
kasta sig in i nya projekt. På loppisar och skattjakter
hittar de metallskrot som väcker idéer till återbruk.
Mönstren som skärs ut ritas upp för hand med krita.
— Vi använder rostiga och gamla saker som andra
ser som skräp, som sågklingor, sågar, fogsvansar
och kaminer. En gastub för helium kan bli en lampa
och en verktygslåda i plåt kan med utskurna mönster
och levande ljus bli en dekoration på förstukvisten. Av
järnskoningen på ett trähjul från en gammal hästvagn
har vi tillverkat ett bord med spadar som bordsben.
Ett golv från en loge blev bordsyta och det går faktiskt att se märken från hästarnas broddar i träet,
berättar Erika som tycker att det är bra att det som
ska slängas i stället kan bli värdefullt i någon annans
händer.
Skära mjukt i hårt. Till vardags jobbar Erika
som intendent och administrativ chef på Lugnetgymnasiet medan Erik är dekorbyggare på Dalateatern.
Zkrot Design driver de som en hobbyverksamhet.
Just nu lånar de ett garage men söker med ljus och
lykta efter en större lokal i Falun.
— Nu kliar det i fingrarna så vi hoppas att vi snart
hittar en ny lokal så att vi kan fortsätta vårt skapande. Då kan vi också ta emot intresserade som
vill prova på den här tekniken under ett par timmar.
För många är det en helt ny upplevelse att skära i
ett hårt material på ett så mjukt sätt. Det blir en
helt ny värld som öppnar sig, lockar Erika.
zkrot.se
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ANNONS

Linda Leander
Ålder: 41 år
Familj: Make Daniel och 3 barn
Bor: I barndomshemmet i Leksand
Yrke: Illustratör

Linda ritade Leksandstomten åt oss
Årets julknäckepaket är dekorerat
med en tomte klädd i Leksandsdräkt.
Idén kommer från Leksandstjejen
Linda Leander som fick uppdraget
att illustrera årets paket med ett
klassiskt jultema.
Lindas tanke med utformingen är att
redan i butikens hylla sprida glädje
och värme. När hon började arbetet
med utformningen var målet att tänka
utanför ramen men ändå traditionellt.
Linda Leander har tidigare illustrerat
våra runda knäckebrödspaket med
den omtyckta dalahästen och de
vackra kurbitsarna. Till vardags
arbetar hon inom familjeföretaget
Sverigealmanackan. Lindas stora
intressen är konstnärligt skapande,
familjen, hemmet och hästar.
Hur firar du din jul? Julen firar
familjen tillsammans. Tiden innan jul
är väldigt intensiv på arbetet med allt
från julmarknader till beställningar
inför det nya året så när julen
kommer så är det skönt att få mer tid
att umgås med mina nära och kära.

34

Favorit på julbordet? Leksands
Julknäcke med julskinka och senap
är en favorit och sill likaså.
Hur gör ni med julklappar? De vuxna
köper varsin julklapp som delas ut i
form av julklappsspel. Detta sker på
kvällen medan barnen får sina paket
från tomten innan julbordet.
Läs mer om årets julbak på vår
hemsida. Leksands.se

Förverkliga
dina drömmar

Smycken med
dalahästar i äkta silver
från 159kr

Daniel Wellington
klockor från 995kr

Zornsmycken i
guld och silver

Nyhet från
Från egen
vår egen
smedja
vår
smedja!

Vi flyttar!
Från och med den 6/12 hittar ni
oss i f d Möbelvaruhusets lokaler.
(Riksväg 70 vid norra infarten.)

LEKSAND

Tappers Colorama Leksand • Limsjöänget 3 • 0247-100 64

Kängor från

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

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

RÄTTVIK
LEKSAND
FALUN

Knihsgatan 2
0248-100 75
RÄTTVIK LEKSAND
FALUN
Torget 6
0247-102 68
Holmgatan 17
023-71 12 72
www.dalaguldsmide.se

leva & bo
TÄLLBERG

Tor–fre 14–18, lör–sön 11–16
Öppet alla helgdagar!

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

levaobo.com
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
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ÖRT- &
MATJESSILLSRÖRA

DILL- &
FÄNKÅLSSILL

ÄPPEL- &
CURRYSILL

INLAGDA
GRÖNSAKER
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Saras Smaker

Sara Nyström i Insjön har tagit fram tre enkla recept på inläggningar med sill
till vinterns bjudningar. Den första är en variant på klassisk gubbröra, den
andra innehåller rostade fänkålsfrön som ger lite brödsmak och den tredje är
en spännande smakkombination av äpple och curry. Dessutom bjuder Sara på
en vegansk inläggning som passar alla som önskar sig ett grönare julbord.
ÖRT- OCH MATJESSILLSRÖRA
MED SMÖRROSTAD KAVRING
200 g matjessill
3 hårdkokta ägg
1 liten rödlök, finhackad
0,5 dl hackad gräslök
0,5 dl hackad dill
0,75 dl majonnäs
1 tsk citronsaft + rivet skal
från 1/2 citron
ev. salt beroende på sillens
sälta
Finhacka sillen och äggen och
lägg i en skål. Tillsätt hackad
rödlök, gräslök, dill och majonnäs. Smaka av med citronsaft,
rivet citronskal och ev. lite
salt. Låt mogna i kylen under
1 timme.
6 tunna kavringsskivor
3 msk smält smör
Grovdela kavringen i lite större
bitar och lägg brödbitarna på
bakplåtspapper på ugnsplåt.
Pensla smält smör på brödet
och rosta av i ugn på 150
grader i c:a 25 minuter tills
de rostats krispiga. Servera
den smörrostade kavringen
tillsammans med röran.
ÄTTIKSLAG TILL FÖLJANDE
TRE INLÄGGNINGAR
0,5 dl ättika 12 %
1 dl vatten
2 dl socker
Blanda i kastrull och koka upp
hastigt. Ställ åt sidan och låt
svalna helt.

DILL- OCH FÄNKÅLSSILL
3 msk hela fänkålsfrön
4 urvattnade sillfiléer
1 sats ättikslag
10 cm finstrimlad purjolök
1 msk krossad kryddpeppar
1 dl grovhackad dill
Rosta fänkålsfrön i 150 grader
i c:a 25 minuter. Låt svalna.
Skär de urvattnade sillfiléerna
i 1 cm tjocka bitar. Ta en glasburk med lock (0,5 l) och varva
sedan sill, purjolök, dill, fänkålsfrön, kryddpeppar i flera lager.
Häll över ättikslagen och stäng
locket. Låt stå i kylen i minst 2
dygn innan servering.
ÄPPEL- OCH CURRYSILL
4 urvattnade sillfiléer
1 sats ättikslag
Skär sillen i 1 cm tjocka bitar.
Lägg i burk med lock (0,5 l)
och häll över ättikslagen.
Förslut burken och låt stå i
kylen i minst 2 dygn innan
servering. (Denna inläggning
är en perfekt grund till andra
krämiga sillar.)
1 skalat äpple i små tärningar
1 hackad gul lök
0,5 msk gul curry
2 msk smör
3 msk mango chutney
0,5 dl vatten
0,75 dl majonnäs
0,75 dl crème fraîche
1/2 tsk citronsaft
salt och lite cayennepeppar
Fräs äppeltärningarna och
löken tillsammans med smör
och curry i någon minut.
Tillsätt mango chutney och

vatten. Låt koka ihop under
omrörning på medelhög värme
i 5 minuter. Ta av från plattan
och låt svalna något. Mixa slät
med hjälp av stavmixer. Låt
”äppelcurryn” svalna helt i kylen för att sedan blandas med
majonnäs och crème fraîche.
Smaka av med citronsaft, salt
och ett stänk cayennepeppar.
Häll den inlagda sillen i ett
durkslag och låt rinna av i 5
minuter. Blanda sill och äppelcurry i en skål och servera.
INLAGDA GRÖNSAKER
1 sats ättikslag
1/2 aubergine
1 morot
1 rödlök
15 små champinjoner, hela
1 msk kryddpeppar
6 lagerblad
0,5 dl grovhackad dill
Skala auberginen och skär i
grova stavar, 2 x 5 cm. Koka
upp 1 liter vatten och tillsätt
2 msk salt i en kastrull. Förväll
stavarna hastigt i vattnet,
c:a 1 minut. Häll av vattnet
och låt stavarna svalna på
hushållspapper. Skala moroten
och löken och skär dem i
smala strimlor. Tvätta champinjonerna och torka av med
hushållspapper. Varva i burk
med lock (0,5 l): aubergine,
morot, rödlök, champinjoner,
kryddpeppar, lagerblad, dill
i flera lager tills burken är
helt full. Häll över ättikslagen
och förslut burken. Låt stå
kallt i minst 12 timmar innan
servering.
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Årets
julutställning
Allmän kurs

- Handel/Butik/Kommunikation
- Kreativ Esport
- Personlig utveckling
- Grund

Bokbinderi • Keramik
Design • Metall/Silversmide

”Fabler och infall
– vävt och klippt
av Agneta Flock”
1 dec 2018–26 jan 2019
Leksands kulturhus

Kreativt Entreprenörskap
Ansök senast 15 april 2019!

Tel. 0247-648 00 www.leksandsfolkhogskola.se

Lärling sökes!

Utbilda dig inom ett hantverksyrke
som lärling. Kunskap går i arv från
Mäster till lärling inom ett 70-tal
smala hantverksyrken i hela Sverige.
Nästa kursstart 28 januari 2019.
Ansök senast 16 november 2018!

Söker du en lärling?

Är du verksam inom något av
våra smala hantverksyrken och
söker en lärling? Kontakta oss!

leksand.se/kultur
0247-802 45
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Tel. 0247-369 50 www.hantverkslarling.se

Leksands Julmarknad

Lörd 1 dec.
kl. 12-18

Sönd 2 dec.
kl. 12-16
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Jul i Säter
Julmarknad

med skyltsöndag

2 december kl. 14-18

vinter på
kniva trädgård
JULENS BLOMMOR, KRANSAR & PRESENTER

I Säter. Där julen är som förr.

16 november–23 december • Fredag–söndag 10–16

Följ oss på: facebook.com/julisater

K N I VA 51 • 0 2 3 -7 7 11 11 • K N I VAT R A D G A R D . S E
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Foto: Bianca Brandon-Cox

Skafferiet
VÄRMANDE
MED KANEL
Tillmans rabarberglögg
med genuin kanelsmak.
grangardemusteri.se

RENBITEN DELI
_ UNIK
DELIKATESSBUTIK
Nu har renägarfamiljen Helena och
Peter Andersson från Idre sameby
tagit över Falu Ost & Delis verksamhet.
Under namnet Renbiten Deli erbjuder
de kött från dalarenar, vildfångad fisk,
ostar och andra delikatesser och tillbehör
på Åsgatan 18 i Falun. Paret driver
även en delikatessbutik i Grövelsjön.
renbiten.se

MED SMAK AV JULEN

Foto: Maria Hansson

Årets julöl från Mora Bryggeri
är en mörk ale smaksatt med
pomerans. Folkölen finns i matvarubutikerna och flera restauranger i Dalarna erbjuder julölen
med en högre alkoholhalt.
morabryggeri.se

UNDERLÄTTA DIN VARDAG
Beställ hem recept och fina råvaror från
Dalarna direkt till din dörr, som nötkött,
fläskkött, potatis och mjölk från Stora Skedvi.
Dalakassen erbjuder även ost, bröd, frukt och
grönt från noggrant utvalda leverantörer
i Dalarna och övriga landet.
dalakassen.se

TILL GOTTEGRISEN
Ge bort en presentask med smakrika
praliner från Dalarna. Mixa själv ur
Hedemoraföretaget Labys stora
sortiment av handgjorda godsaker.
labys.se
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ANNONS

Håll öronen öppna för ny musik från Dalarna.
Dalapop är ett regionalt resurs- och produktionscenter för populärmusik – här tipsar vi om
aktuella händelser, kommande evenemang
och nya artister från länets breda musikscen.
För mer information, se dalapop.se
Julen står för dörren och med den är
det också dags att uppleva en musikalisk
julshow. Välj en lokalproducerad i år.
Här ger vi tips på tre spännande julshower
som producerats och spelas i Dalarna.
O HOLY & A
COUNTRY ROCKIN'
CHRISTMAS
Dalasalen i Falun
med start 23/11
Martin Riverfield
And The Wheels
Of Fortune bjuder
upp till Faluns gemytligaste julshow i countryns tecken. Bandet kammade hem dubbla
vinster i Country-SM och är även aktuella
med sin senaste radiosingel och video, en
countrytolkning av ABBA:s ”Dancing Queen”.
I julshowen O Holy & A Country Rockin'
Christmas bjuder bandet på eget låtmaterial
och även klassiska jullåtar i egen tappning.
Gästartist är ingen mindre än Per Persson
från legendariska Perssons Pack.
GOOD HARVEST OCH
DALASINFONIETTAN
Orrskogen i Malung
6/12 kl. 19 samt
Kristinehallen i Falun
12 & 13/12 kl. 19
Dalarnas kanske
mest färgstarka stjärnskott just nu är bandet
Good Harvest. På kort tid har de erövrat
Dalarna, Sverige och världen med skönsång
och stämningsfulla låtar. Efter det framgångsrika albumet ”In a life and place like
this” och tv-medverkan i Moraeus Med Mera
och Go’kväll drog de ut på en sommarturné
tillsammans med Per Gessle. 2017 kröntes
året med en höstturné genom Sverige och
Europa och 2018 har turnerandet fortsatt.
Tillsammans med Dalasinfoniettan skapar
Good Harvest julstämning på två platser runt
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om i Dalarna. Se till att inleda julen på bästa
sätt med klassiskt stämningsfulla jullåtar
och väl valda delar av Good Harvests egen
repertoar!
STIKO PER LARSSON
& EMIL ROTSJÖ
Teatern i Insjön
15 & 16/12 kl. 18
Stiko Per Larssons
julkonserter hemma i
Insjön har blivit en
uppskattad tradition.
Skönsång, starka
melodier och målande texter är hans
signum men Stiko Per
har under sina år på
turné också utvecklats till en skicklig historieberättare. Skratt, tårar och tankar delas med
publiken. Hans konserter är en resa genom
alla känsloplan, likt hans karriär som rört sig
från ödsliga bygdegårdar hela vägen till
Melodifestivalen. Välkommen till två oförglömliga kvällar i Insjön!
TVÅ RELEASER ATT HÅLLA KOLL PÅ
BRODER HENRIK RAPP
GRÄSÄNKLINGSGRAV
En av Dalarnas mest
framgångsrika artister
under hösten följer upp
succéalbumet med en
ny singel.
RAKETKLUBBEN
NÅNTING ÄR FEL
Snällcool indiepop när
den är som bäst. Raketklubben släpper äntligen
en singel med låten de
tävlade med i P4 Nästa.

VÄLKOMMEN

TILL KULINARIET I STORA SKEDVI
– en god mötesplats!

RESTAURANGEN MAT PÅ RIKTIGT
MED GÖRGEN TIDÉN OCH PETER ZAAR-MARCUS
öppnar torsdag 1/11
(Stängt jan–feb,
öppnar åter mars)

3-RÄTTERS
MIDDAG

Ons–sön 1–28/11
För grupper om minst
16 pers. Förbokas.

JULLUNCH
Från 29/11

Tis–sön kl 11–15

À LA CARTELUNCH
JULBORD
Tor–sön
1–28/11
kl 11–15

Från
29/11

Njut av ett julbord tillagat av råvaror
från bygden. Fem serveringar direkt
vid bordet. Låt smak- och synintryck
smälta innan det är dags för nästa
tallrik. Julbord på riktigt, inspirerat
av Tore Wretmans idé om julbordet.

BOKNINGAR OCH FÖRFRÅGNINGAR PÅ BOKNING@KULINARIET.SE

NYA ÖPPETTIDER
Från
1/11

ONS-FRE 10-18
LÖR 10-15, SÖN 11-15

I dec även öppet tisdag 4/12, 11/12
& 18/12 kl. 10–18. Stängt 30/12–9/1

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

200
BUTIKER

EN VÄLDIGT MYSIG BUTIK!

CAFÉER &

INREDNING • BLOMMOR • DETALJER
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT

RESTAURANGER

Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00

Välkommen till en
stämningsfull jul i Mora med
shopping, upplevelser & nöjen!

morakopstad.se
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Kvalitetsgarner
& tillbehör

Garnbutiken i
Mora

thewoolyshop.se 076-764 99 44
Fridhemsplan, 792 30 Mora

Hjärtat i Ornäs
design Åsa Ehlis

Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
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INSPIRATÖREN

Julkrans av ståltråd klädd med vintergrönt och
ljusslingor med batteri.

Frilansande fotografen Susanne Kings i Falun
delar med sig av stämningsskapande tips och
idéer inför jul och vinter. Susanne driver bloggen och Instagramkontot ”Me and Alice” och
tillsammans med sin dotter Alice jobbar hon
med olika inrednings- och fotouppdrag.
— Väldigt sällan köper jag något nytt utan
gillar att återbruka det som redan finns och
hittar nya användningsområden för kläder och
prylar. Jag älskar att vara ute i naturen med
kameran och är en obotlig samlare av stenar,
snäckor och gamla antika träprylar med mera.
Instragram: Me and Alice

Varje år gör jag en ny adventsljusstake här
hemma. Förra året använde jag ett gammalt
trätråg. Mossa fungerar utmärkt om du håller
den lite fuktig och aldrig lämnar ljusen obevakade. Vi har den bara tänd under våra måltider.
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Vi har inte riktig plats för någon jättegran här
hemma och nöjer oss oftast med en mindre
variant som placeras i en hink med vatten i en
generös korg. Är man snäckälskare som jag
så får granen såklart pynt av snäckor. Enkelt
och vackert.

Hyacinten är en riktig julfavorit. Extra fin
blir den i något annat än vanliga krukor.

Ljus är en viktig del i hemmet och med ljusslingor kan man
skapa magi. Att klä in en gren med ljus passar bra under
både julen och hela vår mörka årstid.

I stället för att kasta tomma värmeljuskoppar kan man
göra söta dekorationer av dem. Bara att klippa och
forma med en oöm sax eller tång – mönster gör du lätt
med till exempel en spik. Enkelt och snabbfixat pynt.

Det behövs inte så mycket för att
få riktigt mysig julbordskänsla.
Lite dekorationer av naturmaterial,
tända ljus och en vikt servett. Att
vika till en gran är busenkelt och
både stora som små kan hjälpa till.
Instruktioner om hur du gör
googlar du lätt fram.

Att vara lite tvärt om är min melodi och det är kul att leka fast man
är stor. Vem blir inte glad av en
välkomnande snögubbe som landat
på sniskan?
47

DET GÖR SKILLNAD
VAR DU HANDLAR.
Om du är medlem hos oss får du nu upp till 5 procent tillbaka på allt du handlar.
Men det är inte det enda som skiljer oss från andra matkedjor. Vi finns ju till av en
annan anledning. Allt började i slutet av 1800-talet, som en reaktion på den tidens
matfusk. Det hände till exempel att handlare blandade ut mjölet med golvdamm,
för att minska kostnaderna och öka vinsten.
Vi finns till för att du ska
få rent mjöl i påsen.

Då bildade folk små kundägda kooperativ, som över tiden slogs ihop till en stor
matkedja. En kedja där medlemmarna fick dela på överskottet. 1909 startade vi
egen margarintillverkning, för att bryta kartellen som höll margarinpriserna uppe.
1946 började vi med innehållsförteckningar, långt innan lagen krävde det.

Förr behövde man spara alla
kvitton. Det slipper man idag.

1963 var vi först med att introducera datummärkning. 1986 lanserade vi, efter önskemål från våra
medlemmar, ett ekologiskt sortiment som senare
fick namnet Änglamark. 2002 var vi först i Sverige
med att enbart sälja ägg från frigående höns. Och
idag jobbar vi för att göra alla våra butiker 100
procent hållbara. För att ta några exempel.
Inget av det här hade varit möjligt utan våra
medlemmar. Det är tack vare ert engagemang,
vare sig det handlar om vilka varor ni lägger i
korgen eller vilka frågor vi kan driva med hjälp
av er, som vi kan fortsätta att göra mat-Sverige
bättre. För det vill vi säga tack, och belöna dig
som handlar hos oss lite extra.

1963 lanserade vi datummärkning på bröd och annat.

Sedan 2002 säljer vi bara
ägg från frigående höns.

Tls gör  t-Srige bä

.

Välkommen
in i värmen.

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Kunskap & kvalitet

Eldabutiken Borlänge
Mellstavägen 40
Öppet mån–tors 10–17
Fre–sön stängt

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

www.eldabutiken.se

3

Anledningar till
att bli chaufför
på DalaFrakt
– framtidens yrke

1

Egen frihet
under ansvar

2

Många möten med
människor

3

Spännande upplevelser
längs med vägarna

Kör för DalaFrakt!
Är du intresserad av att bli chaufför och köra för DalaFrakt?
Kontakta oss: E-post: info@dalafrakt.se Tel: 0247–647 00

Scanna QR-koden för att se
filmen om livet som lastbilschaufför på DalaFrakt

www.dalafrakt.se
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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG
PB HOME ∙ DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST
COOEE ∙ TELL ME MORE ∙ DBKD ∙ YLVA SKARP
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

Nu ännu större butik!

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

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

ORD PÅ VÄGEN: SARA MAY KAHL

Jag är tredje generation som bor på denna
plats, men vi var knappast först här. Gården
Övre Glamsarvet i Falun omnämndes för
första gången 1569. I hundratals år har man
kontinuerligt bott här och brukat marken, ända
fram till 1969, då lade min farmor och farfar
ner sitt jordbruk med 6—8 mjölkkor, en häst,
en gris och höns. Det var inte lönsamt längre.
Jordbruksredskapen såldes på auktion och de
öppna markerna, som människor i generationer
brutit och plockat sten från, planterades igen
med gran. En epok var över.
Jag är uppväxt med en tät granåker runt
husen. När jag och pappa trängt oss igenom
den täta granplanteringen har han berättat
om när farfar satte yxan i knät, blev gipsad
så pappa fick ledigt från skolan för att som
elvaåring själv sköta vårbruket. Där de 20
meter höga granarna växte körde han traktor
på öppna åkrar — han har alltid tyckt det var
fel att marken planterades igen.
2011 började vi projektet att ta tillbaka
just det landskapet. Nio hektar åker- och betesmark har sedan dess öppnats upp och för
första gången ser jag att jag bor på en vacker
höjd, med berg i horisonten. Samtidigt som
gran för gran togs ner läste jag en certifieringskurs i permakultur. Jag tänkte mycket på
att ta tillvara på resurser, vilken enorm resurs
jag satt på med en gård på 15 hektar mark.
Inte bara för mig och familjen utan för fler.
Någon gång i framtiden kanske jag skulle kunna använda denna resurs för att skapa mat till
fler? Smart odlad, näringsrik, lokal mat är ett
måste för att skapa en hållbar framtid. Jag
hade jobbat som snickare inriktad mot byggnadsvård och ekobygg i åtta år och på fritiden
odlade jag mat åt mig själv. Men jag hade inte
kunskapen att odla i större skala. Jag började
kolla på utbildningar, men de var för långt bort
och att flytta var inget alternativ.
Men så slog det mig: Jag har en plats att
odla på, jag har en del kunskap, verktyg, gödsel och ingen annan odlar grönsaker till försäljning i området. Det är ju bara att sätta igång,
jag lär mig ju på vägen, tänkte jag. Där och då
tog parentesen i gårdens historia slut, tiden
då marken ej brukats. 48 år av träda var över.
Det var två år sedan, och nu ser jag fram

Foto Per Eriksson

Att odla ett kulturarv

emot säsongen 2019 då jag delvis kommer att
kunna leva på min småskaliga odling. Det här
är det roligaste jag gjort. Även om det är med
ett visst ekonomiskt syfte så gör jag något
viktigt för andra människor — vilket är en bra
ingrediens för att bli lycklig. Dessutom gör jag
platsen levande. Jag odlar ett kulturarv. Väljer
gamla sorter av grönsaker som jag ibland är
ensam om i världen att sälja.
På grund av dumpade matpriser och ett
jordbruksbidragssystem som inte inkluderar
småskaliga jordbrukare, är det i dagsläget inte
helt lätt att få upp en vettig timlön på jobbet
som läggs ner. Men jag är övertygad om att
det kommer ändras, det måste det. Till dess
satsar jag på att dra in lite pengar på verksamheten, men framför allt på att bli själsligt
rik. För hur kan man inte bli lycklig av att jobba
utomhus, följa naturen, årstiderna, jobba med
kroppen, så frön och se dem växa till grönsaker som mättar andras magar!

Snickare, odlare, kreatör & miljöaktivist
Instagram: bondenochbananen
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VÄLKOMMEN TILL OSS!

Krukväxter, snittblommor, krukor,
inredningsdetaljer, julpynt…

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK
VARD 10–18 • LÖRD 10–14

Tis–fre 10–18, lör 10–14
Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

Extraöppet under jul och nyår,
se hemsida och Facebook.

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

HEMSLÖJDEN I HANTVERKSBYN
RÄTTVIK
ÖPPEN VARJE DAG
KL. 10.00-17.00
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H�s �ss �inns ett ur�al a� pr�dukter från bl a �ittsjö Keramik, Klippan Yllefabrik,
Käck & Hedbys Smide, Mörksuggan, Grannas dalahästar & många, många �ler.
www.hemslöjdsbutiken.se
Tel. 0763-411 611

RÄTTVIKS KULTURHUS
Bibliotek
Konsthall
Naturmuseum
Bildarkiv
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Erik Olof Wiklund, Rotblöta

Rättviks konsthall
27 okt–2 dec
Kvinnor i abstrakta rum
Marie Palmgren grafik,
måleri, skulptur, film

Rättviks kulturhus
7 nov–9 dec
Ung konst – en kubik
Åtta konsthantverkare
Ea Ten Kate Straight-tortoise

samarr: Sv. konstföreningar

Kommande utställningar
Tre Rättvikskonstnärer, måleri 8 dec–20 jan
Isak Anshelm, ung konstnär 9 feb–7 april 2019
Program i november 2018:
Västanåteatern ger Bortbytingen • Matts
Fällman om hantverk och smide • Skrivarkurs
Familjelördag med tovning • Skapardagar i Ore,
Boda och Rättvik • Familjekul • Boktipsarfrukost
Se mera om

kommande utställningar och program

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

Rättviks bibliotek

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

FULL FART UTFÖR!
Ge en uppskattad julklapp till någon som
kan tänkas älska att susa utför någon av
våra 21 pister eller göra hisnande hopp i vår
populära och prisbelönta snowpark.
Säsongskort 2018/19 – nyttja vår julklappsrabatt
t o m den 23 december:
Vuxen
2 295:- (ord pris 3 395:-)
Ungdom 8-15 år 1 895:- (ord pris 2 895:-)
Familjekort
från 3 300:Kommunkortet gäller för dig som bor i Falun,
Borlänge, Leksand och Rättviks kommuner:
Vuxen
1 650:Ungdom 8-15 år 1 350:bjursas.se | 023-77 41 77

JULBUFFÉ
PÅ BERGET
Från den 30 november dukar vi upp en julinspirerad buffé med ett urval av de mest
efterfrågade rätterna från julbordet, givetvis med ett flertal vegetariska alternativ.
För datum och tider, besök dossberget.se
Boka på 023-507 37 eller
info@dossberget.se

299 kr
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Kropp
& själ
NY BUTIK: GREEN LIVING
I Liz Rylanders nyöppnade butik i Hantverksbyn,
Borlänge, hittar du ett brett utbud av produkter
som förenklar vardagen för veganer. Här finns
te, ljus, makeup, hårvård, hudvård, designväskor,
livsmedelsprodukter, godis, choklad, kläder och
böcker – allt som inspirerar människor till en
medveten och grön livsstil. Liz arrangerar även
föreläsningar, inspirationskvällar och kurser.
Facebook: GreenLiving — Veganbutiken i Borlänge

ÄLSKA ÅRSTIDERNA
Klä dig efter väder och skaffa dig
vinterns bästa naturupplevelser.
Varumärket Lundhags tillverkar kängor och
kläder som håller länge — i deras fabriksbutik
i Insjön hittar du allt för ditt friluftsliv.
lundhags.se

”Tvivlar man på
egen förmåga, skapar
man ej stora ting.”
Anders Zorn

LÄR DIG LAGA RAWFOOD
Hälsomat är på frammarsch. Därför bjuder Kerstin
Frost Erkers i Ludvika in till tvådagarskurser i konsten
att lyckas med rawfood. Under våren ger hon kurserna
”Rawfood till lunch” och ”Rawfood-desserter”,
i början av hösten blir temat ”Syra och torka”.
dalaglitter.nu

TILL JULBADET
Medimix Classic är en
naturtvål med rikt lödder
och fantastisk doft.
Tillverkas enligt ett uråldrigt indiskt recept och
innehåller ayurvedisk olja
av 18 utvalda läkeörter.
Återförsäljare i Dalarna
hittar du på hemsidan.
aurotrading.se
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ETT ÅR MED YOGA
I den nya boken ”Din yogabok
— ett år av yoga, närvaro och kraft”
bjuder Mika Frost, Mora, på 52 yogaövningar, en för varje vecka.
Boken innehåller även texter som
Mika hoppas ska inspirera till
mer närvaro i ditt liv.
mikafrost.com

DALECARLIA HOTEL & SPA – TÄLLBERG

Längtan till Dalarna

Barnmeny
um
Lek- & spelr
tider
Famåilje
a
p
S
p

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

SE ALLA VÅRA PAKET OCH ERBJUDANDEN PÅ
DALECARLIA.SE

TEL 0247-891 00 • DALECARLIA.SE

Kommande auktioner
SÖNDAG 11 NOVEMBER
SÖNDAG 9 DECEMBER

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

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs
Björkbergsvägen 67
0708-85 08 68 • 0702-08 16 83
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök eller möt oss på plats.
Häradsvägen 24, Borlänge · 0243-23 67 90
Gullmarsvägen 42, Årsta · 08-508 677 30
info@dalarnasauktionsbyra.se · www.dalarnasauktionsbyra.se

www.morakniv.se
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders
boktips

SCENER UR HJÄRTAT

PAPPAKLAUSULEN

SKÖNHETENS VÄG

Malena Ernman &
Svante Thunberg

Jonas Hassen
Khemiri

Martha Hall Kelly

Polaris

Albert Bonnier

Familjen håller
på att gå under.
Jorden håller på att gå under. Detta är en utbrändhet i
symbios. Familjen Ernman och
Thunberg väver skickligt ihop
scenerna i sitt liv och hur de
går från sjukdom till insikt om
vad som måste prioriteras i
deras liv; inte bara deras egen
överlevnad, men också jordens.
Brännande aktuell och häftigt
med sådan personlig kraft och
övertygelse! (Lina)

En nybliven tvåbarnspappa bävar
inför återkomsten av sin sporadiskt uppdykande, narcissistiske
far. Han söker en diffus frihet,
men hans tankar kretsar ständigt kring sin omgivnings gillande. En högkänslig dotter som
inte längre är mamma dricker
för att döva alla utmattande intryck. Och en pappa som också
är farfar. Något måste hända.
En fantastisk skildring av att
vara förälder. Och barn. Ibland
samtidigt. Det mörka, såväl som
det ljusa. (Alexander)

KIMCHI & KOMBUCHA

ETT HÅLLBART LIV

Soki Choi

365 råd

Bonnier Fakta

Bonnier Fakta

Det händer grejer
inom ett relativt
nytt forskningsfält
— sambandet mellan tarmbakterier och hjärnan. Förutom
reglering av immunförsvaret,
verkar forskningen även visa
på kopplingar med t ex ångest,
depression och Alzheimer. Här
går Choi, bl a doktor vid KI, på
ett begripligt sätt igenom vilken
effekt mat har för vårt välmående och ger dessutom sina
bästa recept på de fermenterade favoriterna kimchi och
kombucha — två sprängfyllda
bakteriebomber. (Alexander)

Vi är alla del av
något större än
oss själva. Betänk
då ynnesten att få vara med
att påverka och förändra detta
större till något gott, något
som består på lång sikt. Ta del
av dessa handgripliga tips och
gör en hållbar förändring redan
i dag. Eller tio. Eller 365. På
jobbet, i affären, i trädgården.
Var passar det dig bäst att
börja? Utmärkt present som
går utmärkt att återbruka och
sprida. (Lina)

Bookmark

Hösten 1939:
Caroline jobbar
ideellt på franska
konsulatet i New York, strömmen av nyanlända tycks aldrig
sina. Kasias by Lublin i Polen
invaderas av Hitlers trupper.
Herta blir läkare och får senare
tjänst på ”omskolningslägret”
Ravensbruck. Tre kvinnors liv
och om hur deras vägar korsas under andra världskriget.
Baserad på verkliga händelser.
Sträckläsning! (Lina)

JULEN KOMMER
TILL MUMINDALEN

Tove Jansson &
Cecilia Davidsson
Bonnier Carlsen

Mumintrollen väcks
ur sin långa vintersömn till
en jäktad Mumindal. Något
som kallas Julen ska tydligen
komma redan samma kväll!
Och den mystiska Julen verkar
inte vara trevlig alls – åtminstone om man ska döma av hur
stressade deras vänner verkar
vara inför dess ankomst.
Baserat på Janssons klassiska
novell ”Granen”. En underbar
högläsningsbok för såväl gammal som ung. (Alexander)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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En sagolik vinter
JULKLAPPSTIPS:
k

Ge bort ett sagolikt besö
ALLTID

10%
RABATT PÅ ALLA
WEBBILJETTER

Nya & fler karaktärer
Nya sagolika miljöer

Öppet kl 10-16
23–25 & 30 november
1–2, 7–9, 14–16, 21–23 & 25–31 december
2–6 januari

Äventyret börjar på tomteland.se
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dam, barn & herr

Välkommen
till hela
familjens
butik!

Låt din dag blomma!

Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig i en
charmig miljö med handplockad interiör!
Vi finns för er, floristen med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!

} Johannas }

FLORA
Dalgatan 71, Älvdalen ∙ 0251-104 50

www.johannasflora.se · 0251-100 66

Welkumner
ad Övdalim!

(Välkomna till Älvdalen!)

Besök Porfyrmuseet
som firar 30-årsjubileum i år.

—

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

Vi firar hela året!
År 1818 köpte Karl XIV Johan Elfdals Porfyrverk.
Vi firar detta 200-årsjubileum med olika
aktiviteter under hela året.

—
Bearbetningen av porfyr, stenen med kunglig
proveniens, har sin grund i Älvdalen. Här tillverkades
konstföremål som väckte häpnad i hela Europa.

www.porfyrriket.se
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NATTARBETANDE UNDERSKÖTERSKAN EMELIE ÄGNAR
DAGARNA ÅT SITT STORA FOTOINTRESSE. HON ÄR
FLITIGT ANLITAD FÖR GRAVID-, BARN-, BRÖLLOPSOCH FAMILJEPORTRÄTT OCH HAR DESSUTOM FOTAT
OMSLAGSBILDEN PÅ DET HÄR MAGASINET.

Du är uppvuxen i Enviken där
intresset för gamla bilar och
1950_talet är stort, en livsstil
som du gärna fångar på bild.
Hur hittar du dina modeller?
NAMN: Emelie Stängnings
BOR: Vika, Falun
YRKE: Frilansfotograf, undersköterska
HEMSIDA: fotografstangnings.com

— Tidigare fotade jag bara mina släktingar och
vänner som kör amerikanare, i dag vågar jag också
fråga andra människor så det händer att jag
skriver till personer på Facebook, typ ”jag tycker
att du har en häftig stil, ska vi fota ihop?”. Mainstream är ingenting för mig, jag gillar att fota alla
sorters folk, gärna de som aldrig stått framför
kameran tidigare. Jag vill att modellerna ska få en
”egoboost” när de ser hur bra bilderna blir och jag
samarbetar med flera duktiga personer vad gäller
makeup och hårstyling. Kläder och rekvisita hittar
jag på loppmarknader.

Dina events för kvinnor låter
skoj, berätta!

— Tillsammans med min mamma, Inger Adeström, brukar jag bjuda in till mysdagar för kvinnor
som vill bli lite ompysslade. Det brukar bli uppskattade dagar med mat, bubbel och möjlighet att
prova skönhetsbehandlingar och bli fotograferad
av mig. Makeup-artister och frisörer hjälper till
med stylingen. Första gången fotade jag kvinnor
40+, nästa gång kan det bli ett annat åldersspann.
Eller varför inte mor- och dotterbilder? Våra första
må-bra-dagar/fotodagar hade vi i Enviken men
framöver arrangerar vi dem gärna på andra platser
i Dalarna också.

Vinterdagar är vackra, men hur
klarar du av att fota i kylan?

— Det funkar skapligt med fingervantar. När jag
fotar modeller ser jag till att ha förberett allting
innan. Jag tar med filtar och tjocka jackor så att
de kan värma sig fort. Eller så har jag en bil stående i närheten. I vinter fotar jag gärna vid Höganäsbadet och gammelgården i Svärdsjö. Fruset vatten
är fint och skogar och åkrar i vinterskrud blir så
vackra på bild. Eftersom jag inte har någon studio
fotar jag alltid utomhus i naturligt ljus vilket ger bra
bilder med mjukt ljus. Beroende på vad det är för
väder, som stark sol eller åskoväder, kan man få
till så olika känslor i en bild.
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I ALBUMET
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Ovanliga hus till vanliga priser

Nu finns vi
även i Dalarna
!

Vår idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan
fabriksproducerar vi husen som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar
vi det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala
kataloghus. Slutsumman är att du får ett ovanligt hus till ett vanligt pris.
FÖRSÄLJNING DALARNA:

Anders Henriksson

TELEFON

070-609 99 90

SOCIALA MEDIER

@intressantahus

WEBB

intressantahus.se

PÅVERKA BYGDENS UTVECKLING GENOM

AKTIEÄGANDE

Dala Energi erbjuder lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas
i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Genom att köpa aktier i Dala Energi kan
du vara med och påverka bygdens utveckling. Läs mer om hur du blir aktieägare på vår
hemsida, dalaenergi.se/aktieagare. Tillsammans för bygdens bästa investering.
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Renköttspremiär!

Foto: Bianca Brandon-Cox

Nu finns årets
renkött i vår butik

en riktigt

God Jul
Glad

Tant

SOFIA
Est. 2010

snygg

snyggare

#gladsnygg
Åsgatan 18, Falun • 072-204 27 50
renbiten.se

Tant SOFIA
facebook.com/tantsofia

@tantsofiase

Vi inreder hem och kontor.
Välsorterat med inredningstextilier.
Egen verkstad.

Välkommen till butiken!
Vid fontänen på Torget
i Rättvik.
Må-Fre 10-18, Lö 10-14
Sommar:
Må-Fre 10-18, Lö 10-15, Sö 11-15
0248
handslaget.nu 0248-100
86

Kol&ROSORS
Vardag 11–18, lördag 10–15
Slaggatan 29, Falun 023-181 00 Följ oss på Instagram
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Vi investerar i
framtida tillväxt
Det är kreativitet och drivkraft som skapar
nya och växande företag. Företag som ser
möjligheter, satsar och expanderar. Men för
att lyckas med en satsning behövs det ofta
mer än en stark vilja och en god affärsidé.
Det behövs också kapital och i många fall
även goda råd från erfarna rådgivare, det
finns hos oss på Almi.
På Almi kan vi det här med företagande.
Vi erbjuder lån och affärsutveckling samt
investerar riskkapital i tillväxtföretag.
Kontakta oss via almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00 för att se hur vi kan
arbeta ihop.
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På tapeten
KOLLA IN KURBITSKLÄNNINGEN
Det gick ett sus genom lokalen när modellen
Emma Fohlin dansade fram i en kurbitsklänning
på Pirjo Alms senaste modevisning i Siljansnäs. Idén till plagget fick Pirjo under ett besök
i konstnären SlottsBarbros ateljé i Fjäkelmyra,
Borlänge.
— Bland hennes fina dalmålningar fick jag
plötsligt syn på ett linnedraperi med kurbitsmönster och SlottsBarbro berättade att hon låtit
Almedahls trycka upp tyget.
Pirjo bestämde sig snabbt för att köpa lite
av det vackra linnetyget och hemma i ateljén i
Gassarvet, Siljansnäs, sydde hon sedan upp en
ärmlös klänning i klassisk modell.
— Jag måste säga att det färdiga resultatet
blev en fullträff och jag har redan fått flera
beställningar på klänningen som jag måttsyr.
Nu får jag hoppas att SlottsBarbro har många
meter kvar på lager, säger Pirjo som designar
och skräddarsyr plagg av textilier av hög kvalitet
som hon själv importerar.
Även SlottsBarbro var på plats under modevisningen och för henne var det andra gången
som hon fick se sina dalainspirerade motiv på
en catwalk. Under modeveckan i Paris, 2011,
visade modehuset Rochas upp en kollektion med
hennes dalainspirerade mönster.
pirjodesign.se slottsbarbro.se
BAKA KAKA – NYTT KONDITORI I RÄTTVIk
Efter många år på kontor beslöt sig Linda
Axelsson för att byta bana. Hon utbildade sig
till bagare och konditor i Stockholm och i juli
öppnade hon konditoriet Baka Kaka mitt på
Storgatan i Rättvik.
— Man lever ju bara en gång! Och jag älskar
kakor och bullar. Här gör jag allt från grunden:
sylter, vaniljkräm, matbröd av surdeg, kaffebröd… Och allt bröd gräddas i stenugn vilket
uppskattas av kunderna, berättar Linda.
Till bakverken serveras kaffe ur presskannor
av glas som Linda tycker är det närmaste kokkaffe man kan komma. På Baka Kaka finns även
smörgåsar med olika pålägg på menyn samt
framöver även säsongens lunchsoppa med bröd.
Facebook: Baka Kaka i Rättvik
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13/12 LUCIA PÅ LILLA HYTTNÄS
Traditionellt Luciafirande med elever
från Musikkonservatoriet i Falun. Boka din
plats i god tid så att du får njuta av de
kända sångerna i konstnärens vackra och
juldekorerade ateljé.
carllarsson.se

JULMARKNADER

•Kalendarium

24—25/11
24—25/11
25/11
1/12
1/12
1—2/12
2/12
2/12
2/12
8/12
8/12
9/12
9/12
15/12
15/12
15—16/12
16/12

Korså Bruk, Falun
Gamla Staberg, Falun
Nusnäs, Mora
Vindverkstan, Mora
Bäsna bygdegård, Gagnef
Leksands centrum
Säters centrum
Borlänge centrum
Meken, Smedjebacken
Gamla Apoteket, Hedemora
Tällberg
Falu Gruva
Gammelgården, Borlänge
Brända i Hedby, Djura
Rättviks centrum
Verket, Avesta
Sundborn

Fler julmarknader hittar
du på visitdalarna.se.

2—20/12 JULSALONG
Borlänge konstförenings traditionella julsalong bjuder på en mångfald av uttryck
och material i konsthallen på Borlänge
bibliotek.
borlängekonst.se
15—17/2 VINTERFEST
MED VON OTTER
Unik musikupplevelse i
Mora, Orsa och Älvdalen
med världsartister, bland
andra hovsångaren
Ann-Sofie von Otter.
vinterfest.se
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FÖNSTER SOM ADVENTSKALENDER
I stadsdelen Östanfors, Falun, finns
en tradition med adventsfönster.
1—24 december presenteras varje dag
ett nytt fönster som dekorerats på ett
fantasifullt sätt.
ostanfors.nu

15/12 SÅNGER I VINTERMÖRKRET
Helen Sjöholm och Anna Stadling
framför vackra julvisor och nya
versioner av gamla favoriter,
Cassels Konserthus i Grängesberg.
visitdalarna.se

the season is now

Öppettider: Måndag - Fredag: 10.00-19.00 Lördag: 10.00-16.00 Söndag: 11.00-16.00
Ahrnebergs väg 53, Insjön | 0247-646 30
www.lundhags.se

LEKSAND

HÄMTA
DALALIV
HÄR!
BORLÄNGE

HERMAN’S BISTRO
ÖNSKEHUSET

FALUN

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

TULAVIPPAN

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN

INSJÖN

IITTALA OUTLET
INSJÖNS VÄVERI

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
SILJANS KONDITORI

MORA

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

ORSA

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SMEDJEBACKEN

BRÖDERNA BERGSTRÖMS

SVÄRDSJÖ
OMHULDA

SÄTER

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

DALECARLIA HOTEL & SPA
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

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

Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Detta samt alla
tidigare nummer av Dalaliv
finns att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 11 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!
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BILDEN ÄR TAGEN AV KERAMIKERN OCH STYLISTEN ELIN LANNSJÖ PÅ HENNES POJKVÄNS ARKITEKTKONTOR I MAJORNA I GÖTEBORG.
KRANEN ÄR MORA PULLOUT. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Livet runt en kran. När ingen fattas.
Runt den här kranen pågår livet. Ett liv där vi låter allt det där som är
så viktigt få stanna utanför. Just här och nu är vi inte utspridda.
Inte uppfyllda av annat. Just här och nu är vi tillsammans.
Och medan kaffemaskinen gör sitt bästa för att höras, säger vi inte
så mycket. Kanske är vi tacksamma för att ingen fattas. För att vi
sitter precis här. Sida vid sida. I ett kök som tar emot oss med öppna
armar, medan det nyfiket lyssnar till våra hemligheter.
Om en stund går vi alla ut i världen igen.
Snart samlas här några andra, och livet runt kranen fortsätter.

