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DET SKÖNA LIVET I HJÄRTAT AV DALARNA NR 2 2015

Varsågod, 
ta med

magasinet
hem! 

Kreativa
Mikaela 
Willers i 
Vikarbyn

Zorngårdens 
nya husfru

PORTRÄTT:

HEMMA HOS SUSANNE TOLFESBO

Granne med 
gruvlandskapet



korstappan.se • bokning@korstappan.se • 0247-123 10 • Leksand

Varmt välkommen till oss!

Affärsresa, semester,
golfresa eller weekend.
Anrikt boende i nutid!

À la carte-restaurang
Onsdag–lördag 
klockan 18–21

Öppet dagligen fr o m v 26

Champagnefredag 
Varje fredag 
klockan 16–19

Lunchbuffé 
Måndag–fredag  

klockan 11.30–14.30
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MÅN–FRE 10–18 ∙ LÖR–SÖN 10–16
www.basnatradgard.nu ∙ 070-210 06 42

Vårpremiär 

Välkommen i grönskan!

Lördag 11 april kl. 10
Välj bland tusentals penséer och vårblommor. 
Njut av inspirerande VÅRPLANTERINGAR.

PELARGONHUSET är fyllt med gammaldags  
och ovanliga sorter av pelargoner i olika storlekar.

På vårt TRÄDGÅRDSCAFÉ frestar vi med 
hembakad pelargonkaka och en gräddig  
värmande fisksoppa med aioli och nybakat bröd.

VÅRSHOW kl. 14 med sång, musik  
och tulpaner från Amsterdam.

HOLMGATAN 13, FALUN. BYXSHOPEN.SE
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Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

• Egen odling av utplanteringsväxter 

• Amplar, perenner, rosor, buskar & träd 

• Återförsäljare av Hasselfors 
jordar & gödsel

Vardagar 10-18  •  Lördagar 10-14 
0247-210 34  •  Heden Brändavägen 31 

(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

Hedens Lustgård
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Dalaliv hem i brevlådan? 
Skriv ditt namn och din 
adress på ett kuvert (C4) 
och frankera med 28 kr 
i porto. Lägg det i ett 
kuvert och skicka till Dalaliv. 

Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11 
793 32 Leksand

Vill du annonsera i sommar- 
numret? Boka plats nu! 
Åsa Pellas 
tel 070-345 03 11 
asa@dalaliv.se

Lina Rörvall 
tel 070-496 06 51 
lina@dalaliv.se

Känner du hur saven rinner till och hur det liksom spritter i  
benen så här på vårkanten? I det här numret berättar fäbod-
brukaren Täpp Lars i Malung om djurens glädjeskutt när de 
släpps ut ur ladugården efter vintern. Skogar och ängar blir 
deras lekplats. Varför inte anamma deras beteende? 

Fånga stundens ingivelse och var lite ”crazy”. Snurra på en äng 
med armarna utsträckta, bred ut din vackraste filt bland de 
söta linnéorna i gläntan eller gunga från ett stort träd i skogen. 
Det borde ju vara fullkomligt normalt att känna ända in i själen 
att man lever. 
 
Vi hälsar dig välkommen att kika i vårens magasin. Även denna 
gång har Dalaliv träffat spännande människor som du kan läsa 
om. Varje möte startar dessutom en kedjereaktion med ännu 
fler tips på kreatörer, butiker, produkter, caféer, evenemang 
med mera att skriva om i kommande nummer. Att leta läsvärt 
material i Dalarna är som att ösa ur en aldrig sinande källa.  
Och tack för all respons som vi får av er läsare – vi är tydligen 
på rätt spår. Så tills vi ses igen: 

Lev fullt ut! Och fortsätt att läsa Dalaliv.

Var lite ”crazy” i vår Dalaliv  
året runt på 
dalaliv.se och 

Facebook!

Åsa Pellas

Lina Rörvall
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DALALIV HÄLSAR PÅ

edan tolv år tillbaka bor fyra familje- 
medlemmar Tolfesbo, det vill säga 
Susanne, maken Christer och barnen 
Tyra och Ville, i en ljus hyreslägenhet 
i ett av Faluns äldre kvarter. Huset 
ligger vid Sturegatans ände, pre-

cis innanför de charmiga raderna av gammal 
bebyggelse. Bostaden består av fyra rum och 
kök fördelade på två plan med egen ingång och 
uteplats. 
   – Vi trivs så bra här. Bara man andas om 
att flytta härifrån så säger barnen direkt nej. 
Och jag trivs ju också så bra i det här området, 
det är mitt tillhåll. Jag är uppvuxen i området 
ovanför Falu Gruva, så doften av slagg minns 
jag från min barndom. 
   Rummen är stilrena i sin inredning. Susanne 
har rensat hårt för att få bort grejer som hon 
inte behöver. Men hon gillar ändå att gå på 
loppisar och fynda tavlor och detaljer. Mycket 
i hemmet minner också om resor som Susanne 
gjort på egen hand eller tillsammans med resten 
av familjen. Kring det avlånga matbordet i 
vardagsrummet finns plats för släkt och vänner. 
På väggen bakom bordet hänger en stor målning 
som Susanne och hennes man beställt av en 
norsk konstnär. 

Designern Susanne Tolfesbo låter oss  
titta in i familjens hem i stadsdelen  
Gamla Herrgården i Falun.
   – Här bor vi som i en liten Bullerby, 
säger Susanne som stortrivs intill slagg-
högarna på den gruvliga sidan av ån.

Susanne skissar på nya idéer 
vid det långa matsalsbordet. 
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Granne med 
gruvlandskapet
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EGENTLIGEN ÄR JAG INTE SÅ 
INTRESSERAD AV INREDNING, 
VI SKA JU BARA BO HÄR.

   – Egentligen är jag inte så intresserad av 
inredning, vi ska ju bara bo här, säger Susan-
ne och berättar att Christer och hon tidigare 
genomfört ett stort renoveringsprojekt med 
allt vad det innebär.
   – Innan vi flyttade hit så gjorde vi i 
ordning ett hus i Vika. Vårt efternamn är för-
resten hopsnickrat efter den gården. Vi sålde 
gården och köpte senare ett hundra år gam-
malt sommarhus mellan Runn och Vikasjön. 
Där lever vi lite enklare och mer gammeldags. 
Har kakelugn, renoverar och pysslar i trädgår-
den som har bärbuskar och syrenberså. Det 
är så skönt att åka dit ut och bara vara. 

LETAR NY LOKAL
De senaste åren har hemmet på Sturegatan 
varit utgångspunkt för Susannes företagande.
   – Folk kanske tror att jag har en fin studio. 
I själva verket är min firma Tolfesbo inrymd 
i en liten vrå i vårt sovrum. Men efter fem år 
är det äntligen dags att flytta ut. Jag behö-
ver plats att breda ut mig på och jag är på 
jakt efter en lokal där jag även kan ha lager 
och showroom. 

Under ett par år drev Susanne designbutiken 
Slagg på Slaggatan. Nu vill hon återvända till 
samma område.
   – Jag kan tänka mig att sitta på ett ställe 
med stora skyltfönster. När man promenerar 
på Söder i Stockholm så ser man hur vanligt 
det är med kreatörer som tagit över gamla 
butikslokaler.  
   Susanne berättar att hon är redo att satsa 
på sitt företagande men är medveten om att 
det inte är gjort i en handvändning. 
   – Jag tar fram produkter med själ och 
hjärta, att skapa bara för att kränga är inte 
min grej. Min kollektion produceras dessutom 
långt härifrån, i Sydamerika, och det har tagit 
lång tid att få allt att fungera, säger Susan-
ne som själv besökt platsen där produkterna 
tillverkas högt upp i vackra Anderna.  

Inredningen, liksom Susannes produkter, går i 
jordnära färgskalor. 

Ett loppisfynd blev barskåp och fick hjul till fötter. 
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Över soffan hänger inramade reseminnen. En Paris- 
karta, en tidningssida från Shanghai och ett foto 
från franska Alperna.

På väg till yogastudion med Tolfesbos nya väska i 
filt på axeln. ”I AM YOGISH” är textat av kalligraf 
Ylva Skarp. 

HÅLLBAR DESIGN
Bakom Susannes varumärke finns alltså ett 
samarbete med bolivianska hantverkare. Hur 
kommer det sig att hon som daladesigner 
hittade sina första leverantörer på andra sidan 
jordklotet? 
   – När jag drev designbutiken kom jag i 
kontakt med en tjej som hjälpte de här hant-
verkarna i Bolivia. Hon frågade om jag ville 
börja sälja deras stickade produkter och jag, 
liksom mina kunder, föll genast för materialet. 
Men eftersom jag inte kunde låta bli att peta 
i färgval och design började jag ta fram egna 
produkter.
   Årets kollektion har en råare feeling än 
tidigare och kommer ut i butik under augus-
ti–september. I kollektionen ingår bland annat 
sjalar, ponchos, vantar och mössor i 100 % 
alpackaull, en av världens finaste ullkvaliteter. 
   – Vissa tror att jag stickat allt själv. Men jag 

kan inte ens sticka, jag är inte alls någon ”pys-
selmaja”. Jag skissar hur jag vill ha det och så 
får andra utföra det åt mig. Överhuvudtaget 
gillar jag enkla grejer i hållbar design, inget slit 
och släng. Det är en röd tråd som löper genom 
mina produkter såväl som mitt hem.  

Susanne Tolfesbo 
ÅLDER 44 
JOBB Designer i egna företaget Tolfesbo.  
Projektledare för Ljungbergsdagen, Ljungbergs- 
fondens årliga stipendieutdelning.
FAMILJ Maken Christer, barnen Tyra och Ville
FRITID Går på yoga, läser och reser, gärna till  
storstäder eller Thailand. Vistas i sommarhuset  
i Vika strax söder om Falun. 
HEMSIDA tolfesbo.com
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Trädgårdsmästaren 
Helena Eriksson 

driver handelsträdgård, 
blomsterbutik och växthus 

i Djurås, Gagnef. 
Här bjuder hon på några  

enkla tips och idéer.

HJULTORGET VÄSTRA
www.lundhagsfabriksbutik.se
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Behåll uppsättningarna länge genom att ersätta 
vårblommorna med fina sommarblommor.

TIPS

Plantera rokokopensé, 
narciss, ormbunke och 
murgröna i en gammal 
cykelkorg. Stick ned 
trollhassel som mur-
grönan kan klättra på.

Blanda låga och höga växter.

Välj ett vackert fat. Placera ut krukor 
med pärlhyacint och pensé. Vira 
vaxat papper runt krukorna och knyt 
snören omkring. Gör ett rede av 
hängbjörk och dekorera med vaktel-
fjädrar, strutsfjädrar och vaktelägg.

INSPIRATIONvår
Trädgårdsmästaren 

Helena Eriksson 
driver handelsträdgård, 

blomsterbutik och växthus 
i Djurås, Gagnef. 

Här bjuder hon på några  
enkla tips och idéer.
helenasvaxthus.se

Väg upp röriga former med lugna.
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Anna-Lena Rågfälts
Anna-Lena Rågfälts tog mod till sig och 
bokade en monter på Formex, den största 
mässan för nordisk inredningsdesign. 
   – Jag ville hålla upp fingret i luften 
och känna om det fanns intresse för 
mina produkter. Det gjorde det. 

”JAG IAKTTAR FÄRG 
OCH FORM HELA TIDEN.”

Som sjuåring flyttade Anna-Lena Rågfälts från 
en pytteliten jämtländsk by till Leksand där hon 
växte upp i ett hem med färg och form. 
   – Min mamma jobbade på Leksands hem-
slöjd och vi hade alltid fint hemma. Hon sydde 
och inredde och kom hem med vackra Jobs-
tryck. Det kom att prägla mig.
   Anna-Lena utbildade sig till bildlärare på 
Konstfack. I dag undervisar hon i design på 
gymnasiet i Mora. Hösten 2013 startade hon 
även eget som designer, något hon länge 
drömt om.
   – Jag tog mod till mig och bokade en 
monter på Formex som skulle äga rum i januari 
2014. Sedan blev det bråttom att ta fram 

prover på textil, tapet, brickor, kuddar, posters 
och kort.
   Anna-Lena planerade montern och byggde 
upp den med hjälp av sambon Ulf Störling och 
dottern Hedvig Jenning som är fotograf och 
kunde låna rekvisita från SVT. 

   – Responsen från press och mässbesökare 
blev väldigt positiv. Jag hade ju inga produkter 
på lager men fick några beställningar och även 
förfrågningar från Hong Kong, England och 
Spanien.
   Naturen är ständig inspirationskälla och ett 
genomgående tema. Anna-Lena har ingen stra-
tegi utan går helt på känsla när hon skapar.
   – Jag älskar att vara ute i skogen och jag 
iakttar färg och form hela tiden. Formen på 
en frökapsel kan fascinera mig och få mig att 
ta fram en penna och börja skissa för hand. 
Sedan leker jag med formen och provar mig 
fram. I nästa steg scannar jag in motivet och 
redigerar det i Photoshop och Illustrator. Det är 
en lång process.
   Anna-Lena har sin ateljé på övervåningen 
hemma i bostaden i centrala Insjön. I botten-
våningen finns Ulfs fiolbyggarverkstad. Paret 
möts på mellanvåningen som är deras bostad.    
   Onsdag 22 april medverkar Anna-Lena med 
sina produkter under en pelargonkväll som 
arrangeras av Gundhes Blommor och trädgård 
i Insjön. Anna-Lena har även bokat en monter 
på Formex 19-22 augusti.

ragfalts.com

KREATIVA
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Borgärdesvägen 16, Svärdsjö ∙ 0246-100 32Mode för både damer & herrar

Rut & Knut

K
L

Ä

DER FÖR

SVÄR DSJÖ

KORSÅ HERRGÅRD
Café . Konferens

Korså Herrgård

0735-28 58 12 .  www.korsabruk.se
Öppet helger kl. 12–17. Under sommaren även torsdag–fredag.    

Njut av tillvaron med oss i en annorlunda miljö. 
Mitt ute i vildmarken ligger Korså Bruk med  
anor från 1800-talet. 

Här kan du koppla av i en naturskön omgivning, 
mysa av atmosfären i herrgården med hembakat 
gofika eller lunch. 

Eller varför inte öka gruppgemenskapen med en 
konferens i en inspirerande och kreativ miljö? 
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 372 481
 HOTELL

 

www.lerdalshojden.se

FRÅGA & BOKA: 0248 511 50

Från Lerdalshöjden är utsikten över Siljan 
makalöst vacker och hotellet är en perfekt 
utgångspunkt när du vill uppleva Rättvik med 
omnejd. Våra hotellgäster spelar gratis 
golf på Rättviks golfbana. Vandrings-
leder, slalombacken och fina längd-
skidspår har vi utanför knuten och 
till stranden och shopping på 
Stora gatan är det gångavstånd.  

Varmt välkomna till en härlig vistelse 
önskar Elisabeth Willner Perez 
med personal.

Se paket-

erbjudanden 

på www.

lerdalshojden.se

5500 x 4800mm

Sköna och stilfulla 
möbler till uteplatsen

Välkommen in i vårt  
nybyggda möbelvaruhus!

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

VENTURA 
Hörnsoffa 22 

med bord 
5 995:-

SOHO GRUPP
Hörnsoffa 23 

med bord 
9 995:-

NY WEBSHOP

www.smasteg.com

För varje köp,  
hjälper Små steg 

ett behövande barn.  
En för en.
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Mikaela Willers
Mikaela Willers ger inte bara form åt 
skålar och krukor. Hon har också format 
sitt liv som hon vill ha det.
   – De senaste åren har jag funnit min 
inre balans. Nu är jag redo att satsa på 
en lansering utomlands.

”ATT ARBETA MED 
LERA ÄR EN LIVSLÅNG 
KÄRLEKSPROCESS.”

Under tio år drev Mikaela butik och verkstad 
på Söder i Stockholm. Anledningen till att hon 
hamnade i Vikarbyn stavas Nittsjö Keramik. 
   – Flytten till Dalarna underlättade samar-
betet med min allra första leverantör. I dag 
har jag leverantörer även i Skåne, England och 
Litauen och återförsäljare i sex länder. 
   Mikaela Willers är ett väletablerat varumär-
ke, känt för generösa bruksföremål i mustiga 
glasyrer och sparsmakad dekor. Inspiration till 
sitt skapande hittar hon i barock och rokoko. 
Bland årets nyheter finns ljusstaken ”Lejonhjär-
ta” och skålarna ”Pistill” och ”Rosenknopp” med 
ljus av svensktillverkat sojavax. 
   – När stearinet brunnit upp kan skålen 
användas till godis, smycken eller frukostfil, 
tipsar hon. 

Som en av flera formgivare ingår Mikaela i 
samarbetet Dalarna Modern Collection. Hen-
nes bidrag till kollektionen är muggen ”Uno 
Skogslek” som hon tagit fram tillsammans med 
grafikern Angelica Eriksson. 
   – Länge hade jag längtat efter att göra 
kollaborativa projekt. Det är ju så roligt att 
samarbeta, det ger möjlighet att tänja på 
gränserna. 
   Rutiner tråkar ut Mikaela. Hon drivs av ut-
veckling och lockas av utmaningar. 
   – Det är när man sätter ord på sina dröm-

mar som de blir verklighet. Först känns det 
läskigt men sedan finns det ingen återvändo. 
Som flytten till Dalarna. Så här i efterhand 
inser jag att den blev fördelaktig både för mig 
själv och företaget.
   På valborgsmässoafton är det fyra år sedan 
Mikaela flyttade in i den gamla Blombergsgår-
den intill riksvägen mellan Rättvik och Mora. 
På gården finns verkstad, lager och butik. 
Försäljningen ökar stadigt för varje år och 
Mikaela kan nu lägga tid på att utveckla nya 
produkter, göra specialbeställningar och starta 
en internationell webshop. Året om tar hon 
också emot kunder i butiken.
  – Från midsommar till mitten av augusti är 
butiken öppen varje dag. Soliga dagar får man 
gärna dröja sig kvar och ta en kopp kaffe ute  
i trädgården som vetter mot Siljan, hälsar 
Mikaela.

mikaelawillers.se

KREATIVA
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Ylva på
Zorngården

1 7
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Anders Zorn räknas som landets främste 
nationalmålare. Han gick bort 1920, hustrun 
Emma Zorn levde ytterligare 22 år. Sedan 
stannade tiden i konstnärshemmet. Om hur 
livet på den välbevarade gården tedde sig – 
om det rika umgängeslivet och den fantastiska 
interiören med möbler, konst och hantverk – 
berättas under guidade visningar 362 av årets 
dagar. 
   En solig vårmorgon bjuder Ylva Fahlberg 
Dalaliv på te i kokerskans rum, den plats i 
huset som tilldelats husfrun. Ylva är född och 
uppvuxen i Borlänge. Hon har 20 års erfarenhet 
som hotellchef i Sälen, Mora och Tällberg. 
Lång resväg och långa arbetsdagar rimmade 
dock illa med familjelivet och Ylva började 
hålla ögonen öppna för nya utmaningar. Så en 
vårdag förra året dök tjänsten som Zorngår-
dens nya husfru upp bland platsannonserna i 
morgontidningen.
   – Genast sa jag till min man att det här 
måste vara rätt. Jag skickade in en ansökan 
men tiden gick utan att jag fick något besked. 

Ett drömuppdrag
När Ylva kom hem från sin sommarsemester 
väntade en kallelse till intervju i brevlådan. 
Intresset var stort, omkring 120 personer an-
sökte om den tjänst som, till slut, blev Ylvas. 
   – Jag saknar konstutbildning, är ingen 
Zornkännare, är inte från Mora och har ingen 
museal bakgrund. Kanske var det just därför 
som jag fick jobbet? Jag kompletterar de 
egenskaper och kunskaper som redan finns 
inom personalen. Och framför allt kan jag 

tillföra ett utifrånperspektiv, säger Ylva som 
alltid varit en flitig besökare på Zorngården. 
   – I början kändes det overkligt att jag skulle 
jobba här. Jag var nästan rädd. Här finns ju 
ovärderliga föremål. Jag vågade knappt ta i 
saker eller titta i skåp och lådor. 
   Under tre veckor gick Ylva sida vid sida med 
sin företrädare Anita Holknekt Andersson som 
nu gått i pension. Ylva berättar att det fanns 
folk som ifrågasatte om hon skulle kunna lika 
mycket som Anita, vilket ju vore en omöjlighet 
efter så kort tid. Med tjänsten kom en lunta 
med litteratur som ska pluggas in. Ylva tycker 
att hon redan lärt sig mycket på kort tid. 
   – Allra bäst är fikastunderna med Anita då 
hon berättar om Anders och Emma och deras 
liv här på gården. De stunderna är mycket 
värdefulla för mig. 

Planerar Zornbröllop
Ylvas huvuduppgift är att planera och ta hand 
om Zorngården och den verksamhet som  

KAN ANDERS OCH EMMA TA ETT STEG ÅT SIDAN, OM VI FÅR BE? NU SKA DET HANDLA OM YLVA 
FAHLBERG SOM ÄR NY HUSFRU I MAKARNA ZORNS VÄRLDSBERÖMDA HEM. 
   – ALDRIG TIDIGARE HAR MITT JOBB VÄCKT SÅ MYCKET UPPMÄRKSAMHET, SÄGER YLVA SOM 
FÅTT EN BRA START PÅ SIN NYA ARBETSPLATS MITT I MORA.

”Jag vågade 
knappt ta i 

saker eller titta  
i skåp och lådor.”
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stilimora.nu Kyrkogatan 21, Mora 0250-164 40

  Brömsgårdarna  Sparbanksgatan 4 E  Leksand

Din frisör 
vid Siljan

BRÖLLOP & BAL   
VARDAG & FEST

Papiljott Leksand

Frisör Maria Bröms  0247-152 05



2 0

bedrivs. Dessutom guidar hon på både svenska 
och engelska. 
   – Att guida var den arbetsuppgift som 
jag upplevde som mest utmanande, både 
kunskapsmässigt och för att jag var rädd för 
att upplevas som tråkig. Men det var bara att 
slänga sig ut. Den första guidningen jag hade 
var för en ensam man som ville veta allt om 
tekniken i huset. Min andra guidning avslutades 
med att museidirektör Johan Cederlund kom 
förbi och frågade besökarna hur det hade 
gått för mig. Till min glädje sa de att det hade 
varit helt fantastiskt. 
   – Bland besökarna finns allt från turister till 
människor som kommer hit för att finna inspi-
ration, som exempelvis formgivare och IKEA:s 
designskola. Och så kommer det en hel del 
ägare av gamla hus. De letar tips och spanar 
in tidstypiska detaljer som taklister och hur 
elementen ser ut. 
   Just nu genomgår Zornmuseets organisation  
ett generationsskifte, vilket förstås innebär 
förändringar och utmaningar.
   – Här finns sådan utvecklingspotential.  

Ylva Fahlberg
ÅLDER 47  
FAMILJ Maken Benny, dottern Stina  
och hunden Frasse
FRITID Renoverar bostaden i Nusnäs, åker upp 
till familjens stuga i Jämtland och tar gärna 
en tur med båten på Siljan maj till september.

I framtiden ska vi synas mer och erbjuda mer! 
Och så ska vi satsa på bröllop, därför ansöker 
jag nu om att bli vigselförrättare.  
   Ylvas relation med Anders och Emma har 
precis inletts. Men redan nu känner hon att hon 
inte hade kunnat få en bättre start. 
   – Att vara husfru på Zorngården är ett 
fantastiskt jobb och jag ser fram emot många 
roliga år här.
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Vi vill så ett frö 
till en ny relation

Vi på Nordea Leksand önskar dig varmt välkommen!

Nu vill vi gärna träffas för att berätta vad vi kan göra för dig och vad vi har att erbjuda. 
Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning som ger en balanserad privatekonomi och du får 
konkreta förslag på lösningar kring ditt bolån, familjens sparande och era försäkringar. 
Om du och familjen har drömmar ni vill förverkliga i framtiden vill vi på Nordea Leksand gärna 
hjälpa er hitta ett sätt att göra det möjligt. 

Nordea 
Torget, Leksand
Kontorschef Eva Landgård
Tel: 010-156 43 26
E-post: eva.landgard@nordea.se

Varmt välkommen!

PS. Är du redan kund hos oss och vill ha en rådgivning är du givetvis också 
välkommen att kontakta oss/din Personliga Bankman och ta del av erbjudandet.

Adresskälla: 

Nordea Bank AB (publ) Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm. Nordea 105 71 Stockholm.
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Tällbergs

leva & bo
butik

tallbergslevabobutik.blogspot.com

inredning       present       café
Tors–Fre 14–18   Lör–Sön 11–16

Sturängsgattu 6, Tällberg   0247-503 22                                        

VERNISSAGE PÅ 
RAMHUSET
LÖRDAG 9 MAJ KL 12-17
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL DEN 30 MAJ
STUREGATAN 67 FALUN  l  023 635 25

www.ramhuset.se

OLGA SEMENOVA 

VERNISSAGE PÅ 
RAMHUSET
LÖRDAG 9 MAJ KL 12-17
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL DEN 30 MAJ
Sturegatan 67 Falun  l  023 635 25

VERNISSAGE PÅ 
RAMHUSET
LÖRDAG 9 MAJ KL 12-17
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL DEN 30 MAJ
STUREGATAN 67 FALUN  l  023 635 25

www.ramhuset.se

OLGA SEMENOVA 

VERNISSAGE PÅ 
RAMHUSET
LÖRDAG 9 MAJ KL 12-17
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TILL DEN 30 MAJ
Sturegatan 67 Falun  l  023 635 25

Elnät, Fibernät och Värme. Med engagemang 
för miljön och framtida generationer.

En drivkraft för bygden

dalaenergi.se
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ÅTERBRUKAREN

My Dandelion Garden. Dandelion betyder 
maskros och är det namn som Jennie tillägnat 
sin lustfyllda smyckestillverkning. 
   – Det handlar om att se det vackra i det enkla. 
Och precis så ser jag på gamla prylar. Många 
gånger har jag fått höra att jag samlar på skrot 
men jag gillar att vara kreativ med enkla medel. 

Vill göra om. Jennie tillverkar smycken av 
loppisfynd och sånt hon får till skänks. Hon skis-
sar aldrig – inspirationen kommer när hon håller 
materialet i sin hand. Det kan vara ett läderbälte, 
en konservburk, en sliten plåtburk eller tangenter 
från gamla skrivmaskiner som sätter fart på 
idéerna. 
   – Jag provar mig fram, blandar material, färg 
och form och testar olika tekniker. I bland blir det 
inget smycke – en skyffel kan bli en lampett och 
en kratta kan bli en äppelplockare. 

Viljan driver henne. Jennie är frisör och 
drev under några år en salong på Lokstallet i 
Vansbro. 
   – Där lärde jag mig att man kan det man vill. 
Och vill man tillräckligt mycket så brukar det bli 
bra, intygar Jennie som även är uppfinnare och 
utbildad inom byggnadsvård. 
   De senaste åren har Jennie bott och drivit 
företag i Gagnef.
   – Nu satsar jag på nya verksamheter med 
hållbarhet och inspiration som röd tråd.

Lokgårdens nya ägare. Jennie med familj 
har flyttat till Häradsbygden, Leksand, och tagit 
över Lokgården efter konstnärinnan Lena Wikman. 
   – Här finns gott om utrymme för att samla allt 
jag tidigare gjort och lärt mig, mina intressen och 
kunskaper. I juni öppnar jag en butik med konst-
hantverk, möbler och gamla och nya ting samt en 
frisersalong och möjlighet att fika. Planer på att 
göra i ordning en kurslokal finns också.

I varje nummer riktar vi strålkastaren mot människor som ser gamla material 
och föremål med nya ögon – till glädje för sig själva, andra och miljön. 

Den här gången uppmärksammar vi Jennie Alvarsson Tornberg som 
”tager vad hon haver” för att skapa smycken som är unika i sitt slag.

lokgarden.se
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Saras Smaker
Saras Smaker har vårkänslor och tillagar en årstidsanpassad kycklingrätt. 
– Till detta passar en härlig grönsallad med syrad rödlök och hyvlad grön 
sparris. Och varför inte gå loss på gräsmattan och passa på och njuta 

av lite späda maskrosblad som börjar leta sig upp?

CITRONKYCKLING
1 färsk kyckling – cirka 1,4 kg
1 citron
2 vitlöksklyftor – tunt skivade
persiljestjälkar 
salt & vitpeppar
25 g smör
1 dl vitt vin
1 dl vatten
Tvätta och kvarta citronen. 
Salta och peppra kycklingen 
– både inuti och utanpå. Fyll 
kycklingen med citronkvar-
tar, persiljestjälkar och vitlök. 
Lägg kycklingen i en ugnsform. 
Smält smöret och pensla över 
hela kycklingen. Häll vin och 
vatten i botten av ugnsform- 
en. Baka av på 150 grader 
i 45 minuter. Ta ut och ös 
kycklingen med skyn. Höj tem-
peraturen till 200 grader och 

låt kycklingen stå ytterligare 
25 minuter i ugnen. Kolla med 
hjälp av en stektermometer 
att innertemperaturen nått 68 
grader intill lårbenet. Ta ut och 
låt vila ett tag innan servering.

PERSILJEPOTATIS
600 g potatis – små fasta
2 dl färsk persilja 
0,5 vitlöksklyfta 
0,5 dl olivolja
0,5 dl vatten
1 msk citronsaft
salt & svartpeppar
Skala potatisen och koka den 
i lättsaltat vatten under lock. 
Mixa persiljan tillsammans 
med vitlök, olivolja, vatten 
och citron så att det blir helt 
slätt. Smaka av med salt och 
svartpeppar. När potatisen är 
färdigkokt häller du av vattnet 
och häller persiljeoljan över 
potatisen. Sätt på locket så 
att potatisen får stå och dra i 
sig oljan.

PALSTERNACKSCRÈME
200 g palsternacka
2 vitlöksklyftor
2 dl crème fraiche
1 tsk citronsaft
salt 
cayennepeppar 
Skala och skär palsternackan 
i mindre bitar. Koka den riktigt 
mjuk i en kastrull tillsammans 
med hela vitlöksklyftor i lätt-
saltat vatten. Häll av vattnet 
och blanda i crème fraiche. 
Mixa och smaka av med salt, 
cayennepeppar och citron. 
Ställ i kylen tills den ska ser-
veras.

SYRAD RÖDLÖK
2 rödlökar – skivade
2 msk socker
2 msk rödvinsvinäger
Blanda allt i en burk med 
lock och låt stå i 30 minuter. 
Skaka burken då och då.

Helstekt citronkyckling 
med palsternackscrème 
och persiljepotatis

Tips! Frys ned buljongen från 
kycklingen och använd den till  
kycklinggryta eller som soppgrund.

STAVMIXERN ÄR MIN BÄSTA VÄN
Bakom namnet Saras Smaker döljer sig Sara Nyström från Insjön 
som tagit en silvermedalj på matlagnings-OS:
   – Mat är livet! Eller som man brukar säga: ”Jag lever för att äta, 
jag äter inte för att överleva”. Det finns mat för alla humör och 
tillfällen. Jag gillar att skapa nya användningsområden för råvaror 
och att kombinera olika smaker. Som koriander med rabarber eller 
jordgubbar med basilika. 
   Sara är köksansvarig på en kooperativ förskola där hon lagar eko-
logisk mat från grunden. Hon åtar sig även cateringuppdrag i egen 
firma samt pratar mat varje onsdag på Sveriges Radio Dalarna.
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VÅRKYCKLING Fler recept av Sara Nyström 
hittar du under Saras Smaker 
på dalaliv.se



TROLLKLINT KAFFEROSTERI
Kaffekännaren Emil Trollklint på Gesundaberget erbjuder 
färskrostat kaffe från eget rosteri med smaker som 
exempelvis svarta vinbär, blåbär och bergamott.
   – Kvaliteten står i fokus! Jag jobbar med special- 
kaffe på ekologiska eller rättvisemärkta bönor som är 
spårbara till land, gård och bonde.
   Kafferostaren Emil tar emot grupper som vill lära  
sig mer och uppleva bredden. Trollklints kaffe finns hos 
följande återförsäljare i Dalarna: Te & Kaffehandel i 
Falun, Mora Choklad och Stationscaféet i Mora.
trollklintkafferosteri.se 

SANDBERGS SKAFFERI
Kika in till Sofi Sandberg som har ett skafferi 

med delikatesser på Åsgatan 18 i Falun. 
   – Här hittar du ostar, salami och trevliga  

tillbehör, berättar Sofi som gillar att hjälpa vill- 
rådiga kunder med råd och förslag på presenter. 
På Sandbergs Skafferi går det även att ta en  
bit mat. Vad sägs om en fylld baguette, het 

tomatsoppa eller ostbricka?
 sandbergsskafferi.se

Skafferiet

”Jag äter ju det mesta,  
men från och med nu ska 

jag hålla mig från 
mörkt kött och fläsk.” 

Selma Lagerlöf, som blev vegetarian 1926
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SÖTT FRÅN  
SÖDRA DALARNA
Handgjorda praliner med fyllningar  
av chililakrits, havtorn, honung…  
Chokladen från Familjen Laby hittar 
du på Gabriel Stierncronas Café i 
Borlänge, Vintergatans 
Kaffe, Te & Choklad i 
Insjön, Smak & Mera 
och Te & Kaffehandel 
i Falun samt i den egna 
butiken i Hedemora.
labys.se

KOKA KURBITSSOPPA
Kökshanddukar med kurbitsmotiv i bomull och lin från nystartade varu-
märket Dahlkulla. Finns med recept på syltad kurbits och kurbitssoppa.
   – Det är riktiga recept som går att tillaga, berättar formgivaren  
Hélena Dahl som fascinerats av dalmålarnas tolkning av bibelns  
berättelser där de läste om cucurbita vilket betyder pumpa på latin.
   Kökshanddukarna är först ut – fler produkter med anknytning till  
Dalarna är på gång.
facebook.com/dahlkulla
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ÖPPET 
1 april – 31 september

Måndag
Tisdag
Onsdag 
Fredag
10-18 

Torsdag 
10-20 

Lördag 
10-15
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hantverk • form • design • estbl. 1904

hantverk • form • design • estbl. 1904
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en riktig tygaffär

Tradition & 
nytänkande

ww

Häng med på en fartfylld poängjakt!

Rättviksjakten är motionsloppet där ni tävlar 
i lag. Med hjälp av cykel, karta och ibland lite 
mod gäller det att ta upp jakten för att samla 
ihop så många poäng som möjligt. Nyfiken?
www.rattviksjakten.se

Datum  16 maj 2015
Avgift  800 kr per lag
Anmälan Senast 6 maj  
Frågor   hello@rattviksjakten.se 
   010-330 30 44
   

Rättviksjakten 

Arrangörer

Lustigsgården       Green Owl Travel

FASTIGHETSBYRÅN LEKSAND
Norsgatan 28, 793 30 Leksand
0247-140 50
fastighetsbyran.se/leksand
leksand@fastighetsbyran.se

FASTIGHETSBYRÅN GAGNEF
Djurås Centrum, 780 41 Gagnef
0241-520 10
fastighetsbyran.se/gagnef
gagnef@fastighetsbyran.se

Välkommen 
till oss!
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MÖT EN GLAD TJEJ SOM JOBBAR MED 
EVENEMANG OCH UTVECKLING AV BESÖKS- 
NÄRINGEN I DALARNA. HÄR DELAR JENNY REHN 
MED SIG AV EN VÅRHELG I SITT GAGNEF.

EN HELG I MITT

FREDAG

Har fortfarande inte kommit på vad vi ska äta 
till kvällen när jag sätter mig i bilen efter job-
bet. Veckan har varit intensiv med mycket jobb 
för att få ett spännande evenemang till Dalar-
na i sommar. Stannar till på ICA Gagnefshallen 
– är glad över att vi har en så bra matbutik 
på nära håll. Charkdisken är fylld av godsaker. 
Jag väljer delikatesser som oxfilé och salami. 
Handlar också hem de klassiska ingredienserna 
till fredagsmys. 
   Väl hemma hos familjen i Gröntuv samlas 
alla framför tv:n. Det tycker vi är supermysigt 
efter en vecka med allt som ryms i ekorrhjulet. 
Kvällen avslutas med att jag som vanligt slum-
rar till i soffan redan innan utröstningen i Let's 
Dance kommit igång.

Gagnef

LÖRDAG

SÖNDAG

Dags för innebandymatch. Matchen är i Mock-
fjärd där Gagnefs sporthall ligger. I dag är det 
match för Oskar, ett av mina två barn. Grabbar-
na i Gagnef är två år yngre än sina motståndare 
från Falun. De får en tuff match som de förlorar. 
Bra kämpat och härlig inställning trots allt. 
   Inspirerad av kämpaglöden på matchen åker 
jag till På G Träning & Hälsa i Djurås för att 
jobba bort lite av det fredagmys och fika som 
helgen bjudit på. Kör Core och Dance Fever. Ju 
längre passen pågår, desto mer känner jag hur 
energin och humöret blir på topp. Bra musik, en 
otroligt inspirerande instruktör och massa glädje 
på passet gör att jag nöjd lämnar gymmet och 
åker hem till en varm bastu och dusch. Hoppar 
i myskläderna och känner lugnet sänka sig över 
Gröntuv inför en ny vecka.

Lördag förmiddag är min heliga stund. Då går 
jag gärna i pyjamas ända fram till lunch, drick-
er kaffe, läser glossiga magasin och lyssnar 
på bra musik.
   Solen börjar titta fram och vi bestämmer 
oss för en utflykt för att njuta av att våren är 
på gång. Det mest spännande som barnen vet 
är att ”klättra” upp på Djurmoklack och dess 
358 meter över havet. Tänk att fika kan vara 
så gott ute i naturen. Vi njuter av solen och 
utsikten och pekar ut alla hus där vi känner 
någon som bor. Utsikten från Djurmoklack är 
verkligen något extra! På vägen hem köper vi 
med mat från thairestaurangen vid Flottbron.
   På eftermiddagen besöker vi den nya inred-
ningsbutiken i Gröntuv som heter ”Smak och 
Sensorik”. Där finns inredning och presenter 
och man kan även fika eller äta en belgisk 
våffla. Ser ett anslag på dörren om att de 
ordnar en champagneprovning i maj, det känns 
lockande!



3 0

1. – För oss som bor på landet känns det 
lyxigt att kunna ta cykeln för en fika eller  
köpa en present, säger Jenny som sitter på 
trappen till caféet och inredningsbutiken  
Smak & Sensorik i Gröntuv.
smak-sensorik.com

2. Jenny brukar handla hem delikatesser från  
ICA Gagnefshallen. Här får hon bärhjälp av  
Åke Lundsjö.

4.

3. Familjens födelsedagar firas alltid med  
specialdesignade tårtor från Marie Silverdahl 
och Madeleine Andréasson på Söta Systrar  
i Gröntuv. 
sotasystrar.se

4. Djurmoklack bjuder på en vacker vy över  
bygden – 200 meter över Dalälven. 
naturigagnef.se

1.

2.

3.
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Här får du ett alternativ till korsord och sudoku. Välj färger och nyanser 
som du gillar och snart har du färgsatt din egen kurbits – precis som 
föregångarna i Dalarna gjorde redan på 1700-talet. 

I Dalalivs målarbok för alla åldrar hittar du ytterligare nitton kurbitsmotiv, 
samtliga formgivna av Lena Wikman Design. Besök hemsidan för åter- 
försäljare och beställning. dalaliv.se

Koppla av med kurbits
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Kropp
& själ

BASTUFLOTTE PÅ SILJAN
Samla gänget på en flotte i Rättviken med utsikt  

över Lerdalsberget, Rättviks kyrka och Långbryggan. 
Bada bastu och svalka dig med ett dopp i Siljan. 

Solnedgången njuter du av från fördäck. 
trapperservice.se

VAD BÄR DU I DIN  
MENTALA RYGGSÄCK 

”Byt frågor – förändra ditt liv!” Det uppmanar 
pedagogen och föreläsaren Bodil Wilén som 

tagit fram boken Mentis Mantica (mental 
ryggsäck på latin) för människor i alla åldrar 
som vill förändra tankesätt och riktning i livet.

mentismantica.com

Vinn!
BLI LEN MED STRUTSOLJA
I hudvårdsserien Nära naturen från familjen Sahlins strutsfarm 
i Borlänge ingår tvålar av strutsolja och kokosfett. Tvålarna är 
handtillverkade och återfettande och passar bra som duschtvål. 
Finns i tre dofter: citron, lavendel och nejlika. 
sahlinsstruts.se

FÄBODFRID I SOMMARTID
I Dala-Floda erbjuds ett upplevelsepaket som 
gör själen gott. Ät en rejäl bondfrukost, vandra i 
fantastisk natur, övernatta på fäbod i avlägsen 
skogsglänta, smaka på jordkällarens hemlagade 
godsaker, sov och vakna sedan till fågelsång 
innan du vandrar hemåt. 
wahlstedtsgard.se
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Vad vill du läsa om i Dalaliv? Mejla ditt tips senast 31 maj 2015 
till info@dalaliv.se. Bland de inkomna bidragen lottar vi ut tre 
vinnare som får tre strutstvålar var från Sahlins Struts. Lycka till!

Foto: Martin Litens

”ALLA MORGONDAGENS 
BLOMMOR GÖMMER SIG I 

DE FRÖN SOM SÅS IDAG.”
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Köp boken! 
www.leksandshistorier.se

Välkommen!

Skolvägen 10, Insjön | 0247-400 32

Smultronstället för 
trädgårdsälskare 
sedan 1931
- Interflorabutik med växthus, 
krukväxter & inredning. 
- Handelsträdgård med 
egenodlade sommarplantor. 
- Perenner, rosor, 
kryddväxter & fruktträd.

etabl. 1925

0250-51 00 50 | tryckeriet@wasa-tryck.se

Vi trycker 
Dalaliv!
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LEKSANDSV 2. 0247-341 44
VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-15

WWW.PRESENTALEKSAND.SE    FB: PRESENTALEKSAND

ETABLERAD 1912

KÖKSBOD      TE      KAFFE      PRESENTER

Hos oss hittar du 
många praktiska, 

roliga & snygga
köksredskap!

Kuchblume 
överkokningsskydd

Silikonsprits 
med 4 tyllar

Spirelli 
grönsaks- 
stimlare

Margretheskål

En personlig butik 
i en unik miljö 
vid Falu gruva.

norrgardeninredning.se

Krongårdsvägen 16 023-702 24 40

Välkommen!
/Carina & Marcus Ljungqvist

Öppet för massage- 
och ayurvediska 
behandlingar. 
Drop in-yoga
2 gånger/vecka.

Trädgårdsgatan 7, Borlänge
073-535 08 59nyckelpiganjenny.se

Tis 28/4 kl. 18-21
Workshop 
om Detox

Tor 16/4 kl. 18  
Lör 9/5 kl. 10 
Föredrag 
om Ayurveda
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Längtan
Våren är här på riktigt nu. Takdroppet från 
smältande snö har slutat. De första skotten 
kämpar sig upp längs husväggar och dikeskan-
ter. Knoppar på buskar och träd sväller, bara 
kvicksilvret vill låta bli att dra ihop sig om nät-
terna. Naturen längtar efter att få väckas till 
liv, jag längtar efter att få flytta till fäboden, 
djuren längtar efter att få släppas ut på bete. 
Alla längtar.  
   Snart är det dags att släppa ut djuren för 
första gången. De måste ut och blöta klövarna, 
hoppa vintern ur kroppen och göra upp som-
marens rangordning. Jag tar ut dem så fort 
det tinat av i gläntorna i skogen och solen 
värmer mellan träden. Korna förstår direkt vad 
som är på gång när jag plockar ner skällorna 
från väggen. De vet inte hur snabbt de ska 
komma ut ur ladugården för att få springa och 
hoppa av ren vårglädje!     
   Så bär det av mot skogen – kor, getter och 
barn om vartannat. Efter en stunds promenad 
kommer vi fram till gläntan där vi stannar och 
njuter av våren. Barnen och djuren går fram till 
bäcken för att leka och dricka medan vi vuxna 
sjunker ner på varsin stubbe med ett leende 
på läpparna. Upplevelsen är berusande. Vi vill 
liksom inte slita oss och gå hem igen. Men så 
småningom tycker djuren att det är dags och 
vi vänder åter till byn.

Någon vecka därpå är det dags att ”buffra”, 
flytta till fäboden. Ett antal personer gör oss 
sällskap för att möta sommaren. Djuren släpps 
ur ladugården och barnen som ska åka på 
vagnen bakom hästen får varsin killing att hålla 
reda på. Barnen är spända och förväntansfulla. 
De har fått skarpa instruktioner om att, när vi 
går förbi ålderdomshemmet, låta de boende 

på hemmet klappa och leka med killingarna. 
Vi går vägen genom centrum, förbi rödljus 
och rondell. Trafiken får vänta, kor och getter 
struntar i gröna gubbar och högerregeln. Den 
som inte kan ta sig tid att vänta på att en ko 
och några getter ska passera vägen en lör-
dagsmorgon i maj, går miste om det stora  
i livet.
   Vid ålderdomshemmet sker något fantas-
tiskt. De boende har längtat i dagar efter att 
vi ska komma. De sitter inlindade i filtar på 
terrassen och kisar mot solen. De hör djurens 
bjällror långt innan de ser bufföringståget och 
upphetsningen sprider sig. På gårdsplanen 

hoppar barnen av kärran och 
bär fram killingarna till de äldre, 
som om det vore offergåvor i ett 
indiskt tempel. De allra flesta barn 
idag har alltför lite kontakt med 
äldre personer och ännu mindre 
kontakt med lantbrukets djur. På 
ålderdomshemmet möts barnens 
och de äldres glädje över killingar-
na. Barnen känner sig stolta över 
ansvaret att ta hand om killingarna 

och de äldre minns sin egen barndom. Gamla 
minnen väcks till liv och nya skapas.

TÄPP LARS TANKAR

Täpp Lars Arnesson
Inspiratör, talare, skinnskräddare  
och fäbodbrukare från Malung.
tapplars.se
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Den som inte kan ta sig tid 
att vänta på att en ko och 
några getter ska passera vä-
gen en lördagsmorgon i maj, 
går miste om det stora i livet.



Välkommen till Hotell Siljanstrands bistro!
I samarbete med hotellet bjuder  

GÖRGEN PÅ HÖJDEN på kulinariska matupplevelser.
Njut mat och dryck i unik och skön miljö.

Hotell Siljanstrand
Sjögattu 36, Tällberg • 0247-25 44 44 • www.hotellsiljanstrand.se

Ring för bordsbokning.
Se hemsidan för öppettider/rumsbokning.

Ny bistro i Tällberg
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boktips

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

EN BÖN FÖR DE STULNA 
Jennifer Clement 
Albert Bonniers Förlag
I den mexikanska 
delstaten Guerrero 
göms flickor i 

hålor i marken eller kläs ut 
till pojkar, allt för att undvika 
kidnappning av knarkkarteller-
na. Vackra Paula kan dock inte 
undkomma detta grymma öde 
och försvinner en dag då de 
svarta stadsjeeparna kommer 
till byn. Boken är baserad på 
verkliga händelser och som 
läsare bjuds jag in till en värld 
jag inte visste fanns. (Lina)

MOD ATT VARA SÅRBAR 
Brené Brown 
Libris Förlag
Ovisshet, ett riskta-
gande och en käns-
lomässig nakenhet 

– det är sociologen Brené 
Browns definition på sårbarhet. 
Ja, tänk att våga ta språnget 
ut i ovissheten, låta glädjen 
segra och känna tilliten flöda. 
Vilket mod det krävs för att 
våga misslyckas, för att älska, 
för att leva helhjärtat. Hennes 
fantastiskt inspirerande tal 
finns på ted.com/talks. (Lina)

FYRTIO DAGAR UTAN 
SKUGGA 
Olivier Truc 
Pocketförlaget
Polarnatt. Iskallt. 
En flera hundra år 

gammal sametrumma ska änt-
ligen återlämnas till sitt folk. 
Under mörkrets sista självande 
timmar stjäls trumman och en 
man hittas mördad. Renpoli-
serna Nina och Klemet anar en 
koppling mellan händelserna. 
En kamp med elementen, tiden 
och motsättningar i befolkning-
en som inte vill se fallet lösas. 
Rafflande! (Alexander)

LIV EFTER LIV 
Kate Atkinson 
Massolit Förlag
En stormig natt 
vintern 1910 föds 
Ursula med na-

velsträngen virad runt halsen. 
Det unga livet släcks innan det 
ens börjat. Så börjar denna 
fantastiska roman om flickan 
som föds på nytt, om och om 
igen. Hennes magkänsla och 
ödets nycker tar mig med på 
äventyr i krigets, kärlekens 
och livsmeningens tecken. Kan 
vi styra vårt öde? Underbar! 
(Alexander)

TRÄDGÅRDSFORM 
Janrik & 
Ljungström 
Norstedts
300 sidor inspi-
rerande läsning 

som råder viss bot på längtan 
efter vårens grönska och ystra 
knoppning! Om du vill göra om 
din trädgård från grunden så 
ta fram penna, papper och 
planritning, följ 16 steg och bli 
din egen trädgårdsdesigner. 
Eller bara njut av vackra bilder 
och nya idéer. Jag ska följa 
devisen att ”varje år utan att 
plantera ett träd, är ett förlo-
rat år”. (Lina)

I MINNETS ARKIV 
María Dueñas 
Bonnier Pocket 
Universitetsläraren 
Blanca Perea läm-
nas plötsligt av sin 

man som väntar barn med en 
annan kvinna. I panik över det 
liv som faller samman flyr hon 
Spanien och tar sig an ett pro-
jekt i Kalifornien. Trots Blancas 
brustna hjärta riktigt myser jag 
av denna berättelse om kärlek 
och att finna sig själv och sin 
plats i livet. (Alexander)

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se

Matnyttigt

Pocketfavorit
PocketfavoritPocketfavorit

I SAMARBETE MED



I ALBUMET
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Innan jag utbildade mig inom it jobbade jag i  
fotobutik. Som föräldraledig fick jag tid till att 
fota mycket och när några vänner skulle gifta 
sig ville de anlita mig som bröllopsfotograf. Det 
var tio år sedan och jag minns att det var fan-
tastiskt kul och att brudparet blev nöjda. Sedan 
dess har brudpar fortsatt att höra av sig. Vid 
det här laget har jag fotat omkring 150 bröllop! 
Att fota bröllop är min passion, jag vill inte göra 
det på heltid, 10-15 per år är lagom.

Så började det

MÖT FOTOGRAFEN FRÅN GUSTAFS SOM HAR 
TIO ÅRS ERFARENHET AV ATT FÖREVIGA 
GLÄDJEFYLLDA STUNDER.

Många bröllop som jag fotar äger rum kring 
Siljan. Brudparen bor oftast i Stockholm eller 
utomlands men många har koppling till Dalarna. 
Dagens bröllop blir allt mindre, cirka 20-25 
gäster, men är mycket påkostade. De kan pågå 
en hel helg, inledas med grillkväll på fredagen 
och avslutas med brunch på söndagen. Mig har 
de hittat på nätet när de googlat bröllopsbilder. 
Som fotograf säljer jag en känsla! Bilderna ska 
vara levande! Därför följer jag paret hela dagen 
och fotar detaljer och ögonblick som de sedan 
själva kan välja att göra canvastavlor och foto-
böcker av. 

Att fota ett bröllop

Oavsett vilken budget ni har – lägg tid på att 
hitta rätt fotograf. Den som fotat flest bröllop 
behöver inte vara bäst. Sök på nätet och titta 
på bilder. Ser brudparen glada ut? Kära? Vilken 
känsla har bilderna? Ni ska kunna lita på att 
det blir bra bilder så att ni kan njuta av dagen. 
Som fotograf vill jag få brudparet att känna sig 
avslappnat. Jag låter dem gå, prata, leka med 
ballonger… Jag frågar om hur de träffades och 
vad det var som gjorde att de föll för varandra. 
Då skiner de inifrån.

Att tänka på

NAMN
Camilla Dahlin

Bröllopsfotograf och 
license manager på Trafikverket

YRKE

HEMSIDA
adorafoto.com ∙ facebook.com/dinstoradag 

Foto Jae Pears
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På tapeten

INBJUDAN TILL KÄRLEKSFEST (1)
Blev inte du heller bjuden på sommarens stora 
bröllop, vigseln mellan Prins Carl-Philip  
Bernadotte och Sofia Hellqvist? Var inte led-
sen. Sofias barndomsbygd Älvdalen välkomnar 
alla som vill fira brudparet till en åtta dagar 
lång kärleksfest 6–13 juni.
alskaalvdalen.se

DALECARLIA MUSIC AWARDS (2)
Fredag 24 april på Galaxen, Borlänge, avslö-
jas vilka som tilldelats årets pris inom flera 
kategorier, bland annat Årets band, Årets 
album och Årets artist. Under kvällen serveras 
galamiddag, för underhållningen står folkmu-
siktrion Sandén-Nygårds-Carr (se bild) med 
flera artister. Den årliga galan är en mot- 

svarighet till Grammis och visar på bredden 
inom Dalarnas musikliv.  
dalecarliamusicawards.se

RID I MIDSOMMARNATT (3)
Bertil Hansson på Silverhill Stable i Silverberg, 
Rättvik, bjuder in vana och mindre vana ryttare 
till en annorlunda upplevelse sent på midsom-
mardagen:
   – När skymningsljuset är som vackrast, då 
rider vi ut i sommarnatten! Den nordsvenska 
hästens urkraft bär oss genom terrängen.  
Kanske ser vi spår efter skogens vilda djur? 
Kanske skymtar vi ett väsen i gläntan? Åter på 
stallbacken samlas vi runt elden och fikar sam-
tidigt som dagens första ljus anas bakom kullen.  
www.silverhillstable.se 
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KLIV IN I KONSTNÄRSATELJÉER (4)
Ta chansen att besöka Dalarnas konstnärer 
då de öppnar upp sina ateljéer i vår:  
Konstrundan Avesta 2–6 april, Konst & 
Hantverk Gagnef Runt 3–4 april, Konstspaning 
i Säterbygd 4–5 april och Konst Runt Siljan 
14–17 maj.
konstrundan-avesta.se        
konstruntsiljan.se                
konstspaning.nu
konstgagnef.se

NY BISTRO I TÄLLBERG (5)
I samarbete med den kände kocken Görgen 
på Höjden öppnar Hotell Siljanstrand en helt 
ny mötesplats – en bistro för kulinariska  
upplevelser. Premiär i påsk!  
hotellsiljanstrand.se

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

VÅRNYHETER FRÅN

Monika Wennergren, Orsa



FALUN

DECORIA
Slaggatan 6 E
023-166 00 

NORRGÅRDEN INREDNING
Krongårdsvägen 16
023-702 24 40

BYXSHOPEN
Holmgatan 13 
023-133 11

BORLÄNGE
ANNAS HEM
Hantverksbyn 7 
0243-191 50

CAFÉ PEACE & LOVE
Borganäsvägen 39
0243-154 14

Hämta ditt
exemplar av 
Dalaliv här!

Dalaliv ligger även ute på 
många andra caféer, butiker 
och hotell på dessa orter. 

Detta samt tidigare nummer 
av Dalaliv finns att läsa som 
e-magasin på dalaliv.se.

GAGNEF
HELENAS VÄXTHUS
Fagervägen 2
0241-104 24

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET
Norsgatan 19
0247-132 60

TÄLLBERGS LEVA & BO
Sturängsgattu 6
0247-503 22

MORA

STIL
Kyrkogatan 21
0250-164 40

CAFÉ ZORN
Vasagatan 34 C
0250-150 20

MORA HEMSLÖJD
Kyrkogatan 4
0250-102 25

SÖRLINS BOKHANDEL
Storgatan 12
0248-104 11

HOTELL LERDALSHÖJDEN
Mickelsgatan
0248-511 50

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
Storgatan 6
0248-124 00

FRICKS KONDITORI
HSB-gatan 1 A
0248-133 36

SALUHALLEN I ORSA
Kaplansgatan 13
073-819 17 91

ORSA

LANTLIV
Hantverkaregatan 4
0247-343 20

LEKSANDS HEMSLÖJD
Kyrkallén 1
0247-100 46

SILJANS KONDITORI
Sparbanksgatan 5
0247-150 70

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT 
DALECARLIA 
Tällgårdsgattu 20
0247-891 00

ÅKERBLADS 
Sjögattu 2
0247-508 00

MILLAMOLLIS
Siljansvägen 461  
0247-503 00

TURISTBYRÅER

IITTALA OUTLET
Hjultorget 28
0247-79 80 10

INSJÖN

AVESTA Kungsgatan 32
0771-62 62 62

BORLÄNGE Sveagatan 1
0771-62 62 62 

FALUN Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62

GAGNEF Lindberghallen 
0771-62 62 62

HEDEMORA Ö:a Järnvägsgatan 5
0771-62 62 62

IDRE Framgårdsvägen 1
0253-59 82 00

LEKSAND Norsgatan 27 E 
0248-79 72 00

LUDVIKA Bergslagsgatan 10
0771-62 62 62

MALUNG Lisagatan 39
0280-186 00

MORA Köpmannagatan 3 A
0248-79 72 00

RÄTTVIK Riksvägen 40
0248-79 72 00

SÄLEN Centrumhuset
0280-187 00

SÄTER Salutorget
0771-62 62 62

VANSBRO Magasinsvägen 1
0771-62 62 62

ÄLVDALEN Dalgatan 47
0251-410 10

ORSA Dalagatan 1
0248-79 72 00

ÖNSKEHUSET
Bragegallerian 4
0243-185 40



4 3

Nästa nummer 

Vi ses i juni !

…och mycket mer 
inspirerande läsning.

4 3

”Jag besöker 
minst en loppis 
per dag.”

ÅTERBRUKAREN KARIN FERNER: 

”Jag hade 
nog egentligen 
aldrig lämnat 
Dalarna.”

STIKO PER LARSSON

Träningsläger,  
skolresa, utrustning.

Vad behöver ni?
DalaSlanten stödjer lokala 
idrotts klubbar, föreningar och 
skolor i deras verksamhet. Varje 
sålt paket ger 50 kr till skolan/
laget/föreningen som säljer. 
Fem kronor per paket går 
dessutom till Barncancer fonden. 
Kontakta oss får du veta mer.

www.dalaslanten.se 
023  - 702 21 00

facebook.com/dalaslanten 
#dalaslanten

Vi hälsar på slöjdaren 
Malin Bohm på Sollerön

Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
Månd–fred 10–18, lörd 10–14
www.tradgardensiljan.se

Din syren i bersån!

VÄLKOMMEN 
TILL OSS!

Krukväxter, snittblommor,  
krukor och inredningsdetaljer.

Egen odling av penséer  
och sommarblommor.

Träd, buskar och perenner.
Uteavdelningen öppnar i slutet av april.



Välkommen hälsar 
19:e–21:a generationen Åkerblad!

Förmånliga priser & paket hela året.
 Besök hotellets nya SPA-avdelning under 

en spaweekend eller en dag.
Se vår hemsida för hela utbudet.

0247-508 00  •  Tällberg  •  www.akerblads.se


