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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ FLOS
DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST ∙ TELL ME MORE
ARTWOOD ∙ DBKD ∙ HALLBERGS BELYSNING
OLSSON & JENSEN ∙ TINE K ∙ MADAM STOLTZ
KLONG ∙ BOEL & JAN ∙ SECOND FEMALE
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ MATEUS
SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

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

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

Jo, nog sitter det
i väggarna allt
Vilken tur att svenska folkets protester fick Sveriges Television att
backa vad gällde den nedläggningshotade serien ”Det sitter i väggarna”. I Dalarna finns många gamla timmerbyggnader bevarade.
Eldhuset på Zorns gammelgård i Mora är daterat till år 1237 och
därmed Sveriges äldsta profana timmerhus. Så tänk om väggar
kunde tala…
Astrid Lindgren vistades gärna på nuvarande hotellet Villa Långbers i Tällberg under 1950–70-talen. I mars 1962 skriver hon till sin
vän Louise Hartung: ”…jag kom igår till det här stilla vita ljuvliga
ställe. Jag talar inte vid en människa, sitter ensam vid ett litet
bord, åker ensam skidor och hoppas en morgon få känna att 'es
denkt in mir'. Jag får te och rostat bröd på sängen och ligger hela
förmiddan och skriver, sen står jag upp, äter lunch, ger mig ut,
kommer hem, äter apelsiner, ligger på sängen och läser, har litet
huvudvärk, äter middag, går upp på mitt rum, skriver lite, läser lite
och sover mycket. Där har du hela programmet.”*
Sedan fem år tillbaka samlas under trettonhelgen utvalda delar
av Sveriges kulturelit på ovan nämnda hotell för ”Storytelling
Tällberg”. Jag hörde där David Lagercrantz säga att han satt på
hotellrummet och skrev på sitt tredje Millennium-manus mellan
programpunkterna. Jag gissar att han då tog del av den Lindgrenska skaparkraften.
När vi inför detta nummer intervjuade Helena von Bergen i
Bengtsarvet, Grycksbo, bjöd hon in oss i byns härbre där Selma
Lagerlöf satt när hon skrev delar av ”Nils Holgerssons underbara
resa genom Sverige”. Vi stod tysta och kände efter och jo, visst var
det väl något speciellt med energin där inne… Den liksom satt i
väggarna.
Vi önskar dig en vacker vinter och trevlig läsning av magasinet
Dalaliv!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
* Citat ur ”Jag har också levat”, Salikon förlag
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Vävglädje

Ateljé . Butik . Bed & Breakfast

Välkommen in och inspireras av utvalda
produkter i en härlig blandning.
INREDNING . PRESENTER . GARN
VÄVMATERIAL . SMÅTT & GOTT
För öppettider och kurser, se www vavgladje.se
Facebook: Ateljé Vävglädje Butik, Bed & Breakfast
Instagram: vavgladje
Hyttvägen 23, Sunnansjö . 0240-914 69
Två mil nordväst om Ludvika, längs länsväg 245

Dubbelfjädrande
kontinentalsäng
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180
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Ben och gavel ingår ej.

Vardagar 10–18
Lördagar 10–14
29 november 14–18
120 år av tradition och trygghet sitter i väggarna!
Storgatan 41, Ludvika · 0240-810 00 · bjorksmobler.se
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Vinterhälsningar från oss på
Hammarbacken & Våffelbruket!
Nu är det våffeltider! Vår favorit är
äppelvåff la med kanel i smeten:
Värm en liten skopa ”Elisabeths
äppelchunk” och lägg på en kula
vaniljglass. Toppa med vaniljkolasås
från Börslycke, några rårörda lingon och
pudra över f lorsocker för frostig känsla.

Villor
Fritidshus
Nybyggnad
Tillbyggnad

För aktuella öppetider, se
Facebook: Hammarbacken Ludvika
Instagram: hammarbacken_ludvika

Se mer på
nejden.se

En timmes
kostnadsfri
rådgivning

Bruksgatan 2, Ludvika

Det du inte
trodde var möjligt
Våra specialister reparerar/restaurerar
din inredning med vår unika metod
BILAR · BÅTAR · MÖBLER
Besök www.colorglo.se
för att se vad vi kan göra för dig

Reparerar, Restaurerar, Imponerar!

Kontakta våra specialister. Vi jobbar i hela Dalarna.
www.colorglo.se dalarna@colorglo.se 070-258 20 65
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Visa upp
annonsen

10% rabatt

Café Frostbrunnsdalen

på lunch & fika

Öppet alla helger i advent - lör & sön kl. 11-17
lunch & fika i julens smaker
efter skymning tänder vi marschaller till caféet
070-747 31 63 |

Café Frostbrunnsdalen | Borlänge

Ge bort en julklapp
som räddar liv!
Pengarna går oavkortat till
Barncancerfonden

Din lammskinnsbutik i Dalarna
Gårdsbutik lördagar 12–16

Bodarne 19, Gustafs

•

widichs.se

•

RÄTT ELDSTAD
TILL RÄTT HUS

123 350 3364
Märk betalningen med God Jul 2020
Ladda ner gåvobrev på
facebook.com/teamrynkebydalarna

God jul & gott nytt år
önskar

VI ÄR MED.
HELA VÄGEN.

Eldabutiken Borlänge Mellstavägen 40 | tel. 0243-23 25 29
Aktuella öppettider hittar du på vår webb:

www.eldabutiken.se
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Myrängsgården
Dalaromantik i Mora

Bjud in till bröllopsfest/släktträff/konferens! Myrängsgården har bevarad
charm och moderna bekvämligheter. Gården är 285 kvadratmeter
stor och rymmer ett fantastiskt vardagsrum med sju meter i takhöjd
och en enorm öppen spis, sju sovrum och ett stort kök.
Laga maten själv eller beställ catering.
Myrängsgården ligger 300 meter från Orsasjön och har egen
badtunna, badplats, äng och skog. Vi rekommenderar
kyrkbåtsrodd, brödbak, fäbodvandring och Zornhelg.
Vad lockar dig?
Boka via airbnb.com/h/myrangsgarden eller
boka@myrangsgarden.se.
Endast slutna sällskap.

Våmhusvägen 486 · Mora
airbnb.com/h/myrangsgarden

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

TÄND I ADVENT

Första, andra, tredje, fjärde... Blockljus
med sirligt textade ord av dalakalligrafen
Ylva Skarp.
ylvaskarp.se

MODERN I MANCHESTER

Den här sköna stolen med grön klädsel och svarta
metallben från Björks Möbler i Ludvika passar
både vid matsalsbordet och skrivbordet. Stolen
består av 100 % FSC-certifierat trä och klädseln
finns att få i flera färger och material.
bjorksmobler.se

EN DJURGRAN…

I Borlängebaserade
webbutiken IDe-A:s
sortiment fann vi
denna fina trädekoration med ljuspunkter
och motiv av djur
och natur.
ide-a.se

HANDGJORD FESTSPIRA

Slöjdaren Inga-Britt Ax Ambrosiusson i
Våmhus, Mora, har skapat denna vackra
festspira som blir ett smycke på julbordet
eller i fönstret. Inga-Britt använder endast
naturmaterial och återbruk och varje exemplar är unikt.
ibaxa.se
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DUKA MED RAMI

Linneliknande bordsduk
av naturmaterialet rami,
en klimatsmart textil fiber
som utvinns ur en nässelväxt. Duken finns i
flera färger och även som löpare och kökshandduk på Colorama i Leksand.
colorama.se/leksand

HANDPLOCKADE PAPPER

När Astrid Asplund i Borlänge bodde i England
slogs hon av det stora utbudet av vackra presentpapper. I en nystartad digital butik säljer hon nu
papper av hög kvalitet som hon importerar från
Italien. Den 11 november–20 december erbjuder
Astrid paketservice på Kupolens bottenplan och
20 % av den försäljningen skänks till välgörande
ändamål!
astridspapper.se

DRÄLLMÖNSTRADE

Svensktillverkade strumpor i merinoull
värmer skönt i vinter. Säljs av Skomakeri
Reboot i Hanverksbyn i Borlänge.
skomakerireboot.se

SYTT AV SOFIA

Japan-inspirerad jacka formgiven och sydd av
Sofia Björk. Hela kollektionen tillverkas av naturligt färgad ekologisk och regnvattnad bomull. I
sortimentet finns även blocktryckta sjalar, väskor,
växtfärgade lampor samt handgjorda silversmycken. Helgen 28–29/11 har Sofia popup-försäljning
på Slaggatan 12 i Falun.
anoki.nu

FINA TILL FIKAPAUSEN

Keramiker Ulrika Ström i Lerdal, Rättvik,
har formgivit dessa muggar med mönsterinspiration från orten. Hon har drejat dem
och handtryckt dekoren.
ulrikastrom.se
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G US TAV
VAS A
Bilden av en kung

28 nov 2020 – 7 mars 2021

300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER

Dalarnas mysigaste plats
för shopping och
upplevelser!

Vinterns utställning på Zornmuseet vill
visa hur Gustav Vasa har skildrats i bild
under århundradens lopp, från rena fantasier till konstverk med nationella förtecken. Sen lagom till andra advent flyttar
julen in på Zorngården och vi berättar om
hur det var att fira jul på Zorngården.

ZORNMUSEET
morakopstad.se
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MORA
0250-59 23 10 | zorn.se

EN HIMLA MYSIG BUTIK!
INREDNING • BLOMMOR • DETALJER
RUSTIKT • VINTAGE • LANTLIGT
Kyrkogatan 1 • Mora centrum • 0250-185 00
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Sparksafari i Vikarbyn
Mysig sparktur genom genuin
dalaby med utsikt över Siljan.
Paus för värmande fika halvvägs. Perfekt familjeaktivitet
och ett trevligt komplement
till skridskor och skidor.
Eller prova på snöskovandring och andra vinterturer.
greenowltravel.se

Hundspann med mera
Boendepaket innehållande
slädtur med hundspann,
frukost, lunch samt middag
i lappländsk grillkåta. Du bor
i den gamla skolan i Furudal,
hos familjen Backeljau som
driver kafé med belgiska
våfflor och praliner.
themangevie.com

Älg, varg eller lodjur?
Jakt- och fiskeprofilerna
Jonas Rantanen och Ulrika
Svan erbjuder naturupplevelser i Rättviksskogarna.
Häng med på vandring och
upptäck spår efter djur som
rört sig i området och njut
sedan av mat som tillagas
över elden i kåtan.
Facebook: Fiska i Rättvik

SPÄNNANDE OCH MINNESVÄRDA NATURAKTIVITETER I VINTERLANDET DALARNA.

Snöskovandring med renar
Gå på snöskor tillsammans
med tama renar i Grövelsjön. Njut av fridfullheten
på fjället medan du dricker
en kopp samiskt kaffe vid en
värmande eld och smakar på
delikatesser av renkött.
renbiten.se
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Orrspel i ottan
En morgon i mars någonstans
i Orsanaturen: Med start i
mörkret skidar du till ett
gömsle där du fikar i väntan
på att orrarna ska komma
flygande. Medan solen går
upp över den vidsträckta
myren bjuds på orrspel, en
konsert du aldrig glömmer.
njutiorsanaturen.se

Slädtur med bjällerklang
Halvtimmeslång tur genom
skog och vackert vinterlandskap i Leksand. I släden
sitter du och ditt sällskap
nerbäddade under fårskinnsfäll och lyssnar till hästens
bjällror. Eftermiddagsturen
sker i sken av facklor
och himlens stjärnor.
myrbackagard.se

Lager-på-lager med
Viik Hoodie, Ullto
(100% merinoull)
och nya Ekren
Shirt.

ön a
a & sk k a n
r
ä
l
Popu i n te rja c te d
v
ul a
k In s J a c k e t
Sp r e

redo för vintern?
Vi har allt du behöver! Öppet alla dagar.
Välkommen till vår butik & outlet på Hjultorget.

Ahrnebergs väg 53, Insjön | www.lundhags.com

Inte med på bild:
Skalkängor!
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Finns i butiken

Beställ julklapparna i vår webbshop!

www.ide-a.se

INREDNING
Skicka dina presenter direkt!
Beställ på www.ornassmycket.se

KLÄDER

SMYCKEN

VÄSKOR

HUDVÅRD
DELIKATESS

Välkommen!

Tisdag–fredag 15–18
Lördag 11–15

Möbelsnickare & slöjdare
• Gediget hantverk • Unikt och personligt
• Gammal tradition • Bruksföremål och presentartiklar
• Svenskt trä, miljövänligt • Möbler • Inredning
• Tillverkning • Lagning • Renovering och restaurering

Inget jobb är för litet!
Ängesgårdarna
Borlänge
faluantik.se
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Skriv en förfrågan på sms eller
via formuläret på hemsidan: rogersnickare.se

rogersnickare.se | 070-716 14 21 | Borlänge

Presentbutiken
för alla tillfällen
BLOMMOR INREDNING
SKAFFERIPRODUKTER

www.hermansbistro.se

Elsas bönor och blad
elsasbonorblad
Borganäsvägen 31, Borlänge 0243-20 09 00

www.onskehuset.se

Foto: Marika T Styhr

INREDNINGSBUTIK
I BORLÄNGE CENTRUM

@greenlivingblge www.greenlivingblge.se
Du hittar oss i Hantverksbyn, Borlänge
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Jag har landat på en bra plats
Färgsättaren Jessica Ericsson och hennes man, målarmästaren Michael,
har med tidsenliga material och gamla metoder, renoverat och återskapat en gammal gård på Hedemoraslätten.
– Vi är ett par hårt arbetande företagare och livsnjutare. Fast ibland
kan vi tycka att vi är födda i fel tidsperiod, konstaterar Jessica.
16

Flera hundra svanar har samlats ute på åkern
vid familjen Ericssons rödmålade gård i Vikmanshyttan. Mot den mörka jorden utgör de
vita fåglarna en vacker kontrast.
– Förra veckan såg jag en stor havsörn ute på
åkern och tidigt om vårarna kommer tranorna i tusental. Då dyker det också upp många
fågelskådare och fotografer. När vi sover med
öppet fönster på somrarna händer det att vi
väcks av fågellivet. Att bo här är verkligen som
att bo ute på en savann, beskriver Jessica.
Även i hemmet gör sig djurlivet påmint. Här
bor tre fågelhundar av rasen pointer och två
katter med starka karaktärer. I en fåtölj i matsalen vilar Lars Lerin skönt ihopkrupen. Från
favoritplatsen har han bra uppsikt över kök och
vardagsrum.
– Han är min ”tröstekatt” som jag skaffade när katten Karsten blev överkörd. Liksom
konstnären vill vår Lars Lerin göra världen
lite ljusare och bättre. Annat är det med vår
bondkatt Kärstin, hon är bossen här i huset,
säger Jessica medan Kärstin kommer ned från
övervåningen, nyfiken på vad som serveras till
kaffet som matte bjuder oss på.
RÄDDADE GÅRDEN
Det var när familjen bodde i en lägenhet i
Prostgården, en av Hedemoras äldsta gårdar,
som paret fick nys om att den gamla bondgården i lilla Nordanby var till salu.
– När vi klev in här på visningen tänkte vi
båda att ”oj, det här kommer att bli drygt
att renovera”. Men ändå väcktes vårt intresse
för att sätta igång och återskapa de förfallna
byggnaderna. Nu har vi bott här i åtta år och
vi har renoverat så mycket att folk baxnar när
de ser vad vi åstadkommit. Bland det första vi
gjorde var att såga ned en femton meter hög
granhäck som växte runt tomten. På långt
håll såg det ut som en stor grön boll eftersom
häcken skymde hela gården.
Från vardagsrummet och matsalen ser man
nu ända till Hedemora, nio kilometer bort.
– Landskapet är helt öppet, det får vi tacka
bygdens bönder för. När det blir helt kolsvart
här i november känner jag mig trygg när jag
tittar mot den upplysta staden.
LERA OCH HALM
För Jessica var det länge en dröm att få bo i
ett gammalt hus. Den drömmen är nu uppfylld
med råge. Det mindre av de två bostadshusen,

"lillstuggu", är från 1700-talet. I det bor parets
söner Victor och Gustav när de kommer på
besök med sina flickvänner.
– Victor putsar just nu timmerväggarna med
halm och lera, så kallad lerklining. Det är en
gammal metod som gör rummet vindtätt,
varmt och tyst. Sen ska väggarna kläs med
lumppapp i ark och stänkmålas, det är en
”1700-talsgrej”, förklarar Jessica som är glad
över att sönerna ärvt föräldrarnas intresse för
byggnadsvård.
Gårdens andra bostadshus byggdes på
1800-talet. Där bor Jessica med målarmästaren, som hon ofta kallar sin man. Golvvärme
finns i flera rum, men annars är det kakelugnar
som gäller. Varje morgon och kväll eldar man i
kakelugnen i vardagsrummet.
– När vi kommer hem efter en lång arbetsdag får vi bära in ved och tända en brasa. Det
kanske låter jobbigt men det är det inte, för
oss är det ett sätt att landa.
LIKNAR ORIGINALET
Jessica och Michael har skapat ett stort nätverk
av skickliga hantverkare som de använt flitigt
till olika projekt i renoveringen, som till den
nytillverkade trappan och köksinredningen.
– Vi valde ett platsbyggt bondkök med
vedspis som Michael alltid lagar mat på. Han
tycker att den är som en dåtida induktionshäll.
En nyårsafton fick han för sig att han ville ta
reda på vad som dolde sig bakom skivorna på
kökets väggar och tak, så han gick lös med kofoten. Och han hade rätt i sina gissningar, den
vackra pärlsponten satt kvar.
I vardagsrummet har paret lagt in ett nytt
trägolv från Bäsinge Hyvleri, ett golv som

Köksbordet hittade Jessica på gårdsbutiken Morfars Kammare i Stora Skedvi. Keramikljusstakarna
från Mikaela Willers i Vikarbyn säljs i Lars Ericssons Måleris butiker i Hedemora och Säter.
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såpskuras ett par gånger om året. Här finns
en modern soffgrupp, en hel del arvegods, ett
tickande väggur och en byrå som de tidigare
ägarna lämnat kvar.
– Titta här! Den här tapetbiten hittade vi under alla lager av tapet. På baksidan ser man att
den är svenskstämplad. När vi kikade på nya
tapeter till det här rummet valde vi en som
överensstämde med originaltapetens mörka
nyanser och mönster: ”Svarta raden” från
Lim & Handtryck.
ETT HEM ATT VILA I
På husvisningen insåg Jessica att husets övervåning var så gott som oinredd. Men bakom en
dörr väntade en överraskning.
– Direkt när man kom upp så kändes det så
oisolerat och kallt, men så öppnade jag dörren
till gavelrummet och där fanns en kakelugn
och ett vackert trägolv. Det rummet är vårt
sovrum i dag.
I allrummet utanför inredde man för avkoppling med bokhyllor, tv, musikanläggning och
ett grönt skåp som rymmer Michaels passion,
en stor samling LP-skivor. Väggarna är tapetserade med lövmönstrade ”Willow Boughs” från
William Morris. Det är ett av Jessicas favoritmönster och i parets färgbutiker i Hedemora
och Säter säljer hon lampskärmar och kuddar
med samma motiv.
– Här i soffan sitter vi gärna och tar det
lugnt på kvällarna. Vi är livsnjutare och tycker
om att äta och dricka gott och umgås. Fast vi
umgås nästan bara med varandra…
Flera gånger under vårt besök återkommer
hon till gårdens betydelse för dem.
– Vi arbetar uppemot tolv timmar om dagen
och då är det viktigt att kunna komma hem
till ett hem där man kan koppla av och ladda
batterierna. Jag brukar säga att det inte är ett
jobb vi har, det är en livsstil.
ANTIKVARISKA UPPDRAG
Michael föddes in i färgbranschen. Hans far,
Lars Ericsson, startade målerifirman 1963. I
dag har man tretton anställda, åtta målare
och fem butiksmedarbetare. Förutom ordinarie
måleriuppdrag är Lars Ericssons Måleri flitigt
anlitade för antikvariska uppdrag.
Vi har restaurerat många kyrkor, jobbat på
Stjärnsunds herrgård och gjort i ordning en
bostad vid Falu Gruva som ska visa hur gruvarbetarna levde under 1800-talet. Just nu är vi på
18

Varje dag ger färgsättaren Jessica Ericsson råd till
husägare. Vita knutars vara eller icke vara är en
återkommande fråga.
– Antikvariskt sett bör du välja en varmt ljusgrå
eller gråbeige ton till knutar och foder om ditt hus
är byggt under 1800-talet eller tidigare.

Klosters herrgård.
Under pandemin har färgbranschen fått ett
uppsving. Många använder semesterkassan till
renovering av hemmet. Vilka tapeter är populära bland dalfolket?
– Vi säljer mycket från Duro Gammalsvenska,
Lim & Handtryck och William Morris kollektioner som har traditionella mönster i ungefär
samma färgskalor. Mönstrade tapeter överlag
är populära nu. Och man tapetserar rummets
alla väggar med dem, inte bara en fondvägg.
Hanna Wendelbos mönsterdesign är populära
– hon är Sveriges svar på William Morris.
Avdelningen med linoljefärger har man utökat då de blir alltmer efterfrågade av kunderna.
– Linoljefärger ger ju en helt annan känsla.
Men jag brukar alltid checka av vilket år huset
är byggt innan jag föreslår linoljefärg. Bor man
i ett hus från 1980-talet så kanske man vill ha
en annan typ av färg?

Målarmästaren Michael, Jessicas man, renoverar nu
gårdshusets fönster med blyspröjs.
– Det är svindlande att tänka att de vackra gröna fönsterglasen handblåstes sex år innan Gustav
III kröntes till kung, tycker Jessica.

Jessica upplever att kunderna känner sig trygga med hennes och kollegornas kunskaper, de
uttrycker ofta uppskattning över att det finns
sådan kompetens att tillgå på landsbygden.
Hon gillar också att det är sådan stor variation
på hemmen hon färgsätter.
– Igår var jag hem till ett ungt par som
byggt ett nyckelfärdigt hus med nio rum.
Senare i dag ska jag hjälpa en familj som bor
i ett sekelskifteshus med lika många rum. Om
man kommer in i ett rum som tapetserats eller
målats för hundra år sen, och tänker att ”wow,
jag skulle kunna flytta in här i dag” – då vet
man att färgsättningen är lyckad. Hemligheten
ligger i att använda så få kulörer som möjligt,
då känns det rent.
DASS BLIR BASTU
Jessica släpper ut hundarna på gården. De
bryr sig inte längre om den stora flocken av
fåglar som slagit sig ned en bit från gårdens
stora magasinsbyggnad. På dess ena långsida,
den som vetter ut mot slätten, står en flitigt
använd jacuzzi.
– Det här är vår vardagslyx! Här badar vi
under den stjärnklara himlen. Tanken är att vi
ska öppna upp med pardörrar in till magasinet
så att vi kan bygga en relaxavdelning med
vedeldad bastu i det gamla dasset.
Risken för insyn är minimal. Inga granngårdar skymtas på flera hundra meter.
– Även om husen här på slätten ligger väl
utspridda från varandra, så har vi ändå en
gemenskap med de som bor i de små byarna
häromkring. Vi firar valborg och har kräftfest.
Och skulle man köra i diket, vilket är lätt hänt
eftersom snön ofta blåser in över vägarna, så
behöver man inte vänta länge förrän det kommer en granne med traktor och drar upp bilen.

När paret valde tapet till vardagsrummet inspirerades de av originaltapetens färger och mönster.

Magasinets loft används som festlokal. I taket
hänger girlanger av mönstrade tapetbitar.

Foto: Jonas Lindgren, Expose Reklambyrå, för Jul i Säter

Vid Rådhustorget i Säter äger familjen Ericsson en
vacker 1700-talsbyggnad.
– På nedre planet har vi vår färgbutik och på
ovanvåningen bor vår son Gustav med sin flickvän
Klara. De renoverar en 100 kvadratmeter stor
lägenhet i tidsenlig stil och visar förvandlingen
på Instagramkontot ”Kvarteret Handsken”.

JESSICA ERICSSON

BOR I Nordanby i Vikmanshyttan, Hedemora
YRKE Färgsättare, äger och driver Lars
Ericssons Måleri
FAMILJ Maken Michael, sönerna Gustav
och Victor, tre hundar, två katter
INTRESSEN Inredning, cykling, trädgård
och familjen
GÖR EN LEDIG DAG Cyklar, påtar i trädgården, läser en bra bok
ETT SEMESTERMINNE I DALARNA När vi
ställde husbilen vid ångbåtsbryggan i
Nusnäs och cyklade in till centrala Mora
där vi åt middag vid stranden av Siljan
FAVORIT PÅ JULBORDET Hembakt kavring
på mormor Bettys recept från hembygden
i finska Pörtom
HEMSIDA ericssonsmaleri.se
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Klapptips!
Nyinkomna Dalahästar. Handtuftade i ull. Pris från 395 kr.
Mer om storlekar och priser hittar du på vår hemsida.

Dalahäst

Siljan

Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
www.mattsmattor.se

TRENDIGA DALAMOTIV
- designade i Leksand -
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I webbutiken hos Dear Odd hittar ni helt
nya dalamotiv men också närmare 100 prints med
ortsnamn för hela Sverige!
PS. Skicka gärna som gåva till någon du tycker om,
med din personliga hälsning, direkt från webbutiken!

www.dearodd.se

Julklappstips!
Skräddarsydda tapeter. Även tryck från egen bild. www.kullastintan.se
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DIY: Pappersslöjd

Berätta om din passion för papper, Linda!
– Den började nog redan som tonåring. Då
skrev jag kalligrafi och tyckte om olika slags
papper att skriva på. Att papper kunde variera
i tjocklek och ha olika strukturer. Men med
åren blev även färg och form intressant och
nu är jag galen i mönstrade papper. I dag
driver jag en internetbutik där jag säljer
papper, material och verktyg för bokbinderi
och pappersslöjd.

cirklar och workshops. Precis innan pandemin
bröt ut anordnade jag en underbar helgkurs
tillsammans med en papperskonstnär från
Stockholm. Jag riktigt längtar till bättre tider
och planerar nu kursen ”Pappersslöjd, från
folkkonst till origami” på Sätergläntan i Insjön
nästa sommar.
pappersfrossa.se

Foto: Joakim Åström

I några få steg visar pappersslöjdaren Linda
Allard Forsman i Leksand hur du viker och
limmar ihop en tredimensionell stjärna i papper som blir en fin dekoration till jul.

Är papper det bästa materialet till pyssel och
dekorationer?
– Ja, det tycker jag. Och speciellt till jul!
Papper är ett fantastiskt lättarbetat material.
Dessutom är det lättillgängligt och relativt billigt. Vill du vara mer klimatsmart återbrukar du
använda presentpapper och gamla tidskrifter.
Du har en ateljé i Elsborgs slott i Falun.
Vad händer där?
– Där håller jag emellanåt kurser, studie-

Slöjda en pappersstjärna
Du behöver sju stycken kvadratiska papper i lite mindre storlek(cirka 5–15 cm långa
sidor), en kula eller pärla, tråd som matchar kulans hål, ett limstift och en sax.

1. Vik två gånger sida mot sida så det blir ett
kryss. Dra med nageln eller med ett falsben på
vikningarna.
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2. Vänd på kvadraten och vik en gång
diagonalt.

3. Vänd tillbaka kvadraten och låt de diagonala
vecken mötas i mitten. Den blir som en liten
loppa! Vik fem stycken kvadrater till så du får
sex stycken totalt.

4. Limma ihop alla sex loppor med limstift.
Obs! Lägg alla åt samma håll!

5. Limma diagonalt och fäst tråden där, spara
en bit tråd åt båda håll.

6. Klipp en fjärdedels fyrkant av den sjunde
kvadraten och limma på den över tråden. Gör
likadant på andra sidan, låt tråden ligga tätt
längst med ryggen/mitten på de hoplimmande
kvadraterna.

7. Trä en kula på trådarna, och knyt ihop trådändarna. Det spelar inte så stor roll hur långa
trådarna är, men klipp dem jämnt efter knuten.

8. Veckla ut stjärnan och spänn fast den
genom att dra kulan mot stjärnans spets!
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KREATIVA KICKAN KARLSSON

Konstnär och
skogsfilosof

Kickan Karlsson i Morgårdshammar, Smedjebacken, gör pyttesmå motiv till smycken och
längtar efter att få måla stora tavlor i sin
nya ateljé. Det är i naturen hon hittar såväl
kraft och inspiration som material till allt
hon skapar.
– När jag började utforska naturens egna
färgpigment öppnade sig en helt ny värld för
mig, säger Kickan.
Det var när Kickan sysslade med växtfärgning
som hon fick upp ögonen för andra pigment i
naturen.
– I dag använder jag jord, lera, kol, stenar...
Alla material som är mjuka nog för att krossas
och mortlas till ett finmalet pulver som jag
sedan blandar med målarmedium. Mitt favoritmaterial är kol men jag gillar även den ockrafärgade jorden som finns både häromkring
och i Siljansbygden. När man väl börjar leta
inser man att det finns så många platser att
hämta material på, det är bara att prova sig
fram. Och det är en häftig känsla att måla med
pigment som man själv tagit fram; att känna
strukturen och minnas doften av platsen där
man till exempel hittat en sten.
Workshops framför brasan
Kickan har jobbat som konstnär i 20 år. Hennes
skapande kännetecknas främst av målningar
med abstrakta naturmotiv, gärna i mörka nyanser men med stråk av ljus.
– Det abstrakta överraskar mig, det är i det
okända som jag hittar det magiska. Jag limmar
ofta papper i botten på mina målningar och

sedan målar jag med flera lager färg ovanpå
för att till slut skrapa fram motiven. Någon sa
att mina målningar är så mörka, men det är i
mörkret jag ser ljuset som jag vill ska framträda, förklarar Kickan.
Hemma på Persgården bygger hon nu en
ateljé som beräknas vara klar i vinter.
– Jag ser fram emot att bjuda in till utställningar och kurser i ateljén, och att arrangera
workshops med kreativt måleri. Tänk så kul
att träffas för att skapa, fika och komma ned i
varv framför en värmande brasa. Vid fint väder
kan vi måla ute, bland hönsen på bakgården,
eller i sitta i orangeriet som vi byggt av gamla
kyrkfönster och annat återbruk.
Målar i skogen
Kickan målar också små naturmotiv till
hängsmycken som säljs hemma på gården och
i butiken Innergården i Tällberg.
– När jag står med en vy framför mig och
ser de blånande bergen vill jag förmedla den
känslan till andra, det gör jag genom min
konst och mina smycken. Jag samlar också
på vackra ord och skriver ihop dem till poesi,
det kommer ju fram så många tankar när man
tillbringar mycket tid i naturen. Jag är ute i
skogen i stort sett varje dag, tar med korgen
och sitter och blickar ut över vyerna. Det är
så rogivande. Jag tycker också om att måla
på plats i skogen. En av den här sommarens
dagar stod jag vid en bäck, där mossan var så
fin, och målade en tavla med blåbär som färg.
Motivet har bleknat nu men det var värt själva
upplevelsen att få stå där och skapa i allt det
vackra. Sådana stunder vill jag kunna dela med
mig av framöver.
Instagram: art.by.kickan
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200 kvm härlig blandning av
blommor • inredning • kläder

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

Följ oss gärna på instagram
@blomsterstuganhedemora

Julens öppettider
Sön 29/11 14–18
Sön 20/12 10–14
Mån 21/12 9–19
Tis 22/12 9–19
Ons 23/12 9–18
Julafton 10–13

Ord. öppettider vardagar 10–18, lördagar 10–14
Åsgatan 59 · Hedemora · 0225-100 25

Jul i Säter

Möt julen hos Krusidull

Ditt barn
- vår passion

Ord. öppettider: Mån–fre 10–18, lör 10–14
Julens öppettider: 29/11 14–18, 20/12 10–14,
21/12 9–19, 22/12 9–19, 23/12 9–18, 24/12 10–12
Åsgatan 72, Hedemora · 070-031 68 28

Kvalité & Tradition sedan 1963

Jul i Säter

upplev julstämning
från 1:a advent fram till jul

I Säter. Där julen är som förr.
Följ oss på: facebook.com/julisater

Dalarna levererar

Ljusstakar från Mikaela Willers i Vikarbyn och
textilier med mönster från Dala-Floda
och Åls socken – allt hittar du i våra butiker.
Perfekta julklappstips!
Lars Ericssons Måleri
Ivarshyttevägen 14, Hedemora · 0225-125 42
Säters Färg
Storgatan 9, Säter · 0225-500 85

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

WIBERGS MÖBLER ORRHOLSVÄGEN 1F ÄLVDALEN 0251-100 83

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

Öppet vardagar 9-18
Orrholsvägen 1F, Älvdalen • 0251-100 83
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Welkumner ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

Störst av allt är kärleken

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

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82

Med mycket kärlek och bra råvaror strävar vi alltid
efter att leverera en helhetsupplevelse med mat och
dryck. Utifrån era önskemål kan vi leverera såväl
bufféer som serverade 3-rättersmiddagar och vi
arbetar gärna med råvaror från trakten!

Hotell Älvdalen · Dalgatan 77, Älvdalen · 0251-105 00
www.hotellalvdalen.se

PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.wordpress.com
CATERING & TAKE AWAY
efter behov och önskemål
SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

på
Se hela vår meny
dpress.com
dalgatan118.wor

Välkomna!

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, floristerna med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!

} Johannas }

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

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !

FLORA

www.johannasflora.se · 0251-100 66
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Helena hyllar livet i byn
Möt landskapsarkitekten och konstnären
som gärna engagerar sig i frågor som rör
arkitektur och konst i Dalarnas kulturarv.
– Vi behöver lära oss mer om platsen vi
bor på för att kunna förvalta och utveckla, utan att förstöra och göra fult. Vi får
inte gå historielösa fram, tycker Helena
von Bergen i Bengtsarvet.
Det är måndag morgon halv tio i den lilla
klungbyn i Grycksbo, Falun. Helena som är
ledig idag tänder stearinljusen i smideskronan över vedspisen. Hennes sambo, sångaren,
musikern och skådespelaren Peter Carlsson, har
precis tagit Landrovern till familjens fäbod som
behöver lite tillsyn inför vintern.
Helena förklarar att de urdruckna kaffekopparna som står kvar på köksbordet vittnar om
28

morgonens niokaffe.
– Vi har många besök varje dag. Under
pandemin är det den närmaste kretsen och
hantverkarna som kommer, innan den liknade jag vårt kök och Peters verkstad vid ett
”gubbdagis”, skrattar Helena som tycker det
är fantastiskt med det spontana som sker runt
henne varje dag.
– Och här kommer tiobesöket! Peter Frizell
köper bakverk på konditori Focus i Falun varje
dag för att stödja fiket under pandemin. Sen
kommer han hit och bjuder oss på fika, han
tar till och med kaffe med sig, berättar Helena
medan han vant plockar fram assietter och
skedar. Sedan ställer han en blåbärstårta mitt
på bordet med orden: ”Jag vet att det här är
din favorit, Helena.” Sedan avlägsnar han sig
för att inte störa, utan att själv fika.

PORTRÄTT
– Många planerar när de ska på besök eller få
besök – men här trillar vi bara in hos varandra.
Nu för tiden är det många som inte ens känner
sina grannar. Kanske har det att göra med hur
dagens bostadsområden utformas, frågar hon
sig.
Ett till huvud skymtar utanför köksfönstret
och sekunderna senare kommer rörläggaren
Leif Larson in i köket, tar en kopp kaffe och lite
tårta, för att samtidigt fråga om Helena och
Peter kunde använda den begagnade tvättmaskinen som de fått.

Vårda och utveckla det vi har
Helena jobbar med olika byggprojekt i sin
roll som verksamhetsutvecklare för enheten
för Bild och form på Region Dalarna. Hon
sitter även med i Dalarnas Arkitekturråd och
har tagit initiativ till, och arbetat hårt för,
att tillsammans med Högskolan Dalarna få
till Sveriges första högskolekurs i Gestaltad
Livsmiljö. Kursen startade i augusti 2020 och
är i full gång. Helena arbetar med kursens
genomförande och undervisar bland annat i
landskapsanalys.
– I mitt yrkesuppdrag, men även privat, arbetar jag för att öka kunskapen och förståelsen för förvaltning och utveckling av den
byggda miljön, utan att förstöra de kulturarv
vi omger oss med eller ge avkall på kvalitet.
Gamla hus och marker behöver omsorg, men
det kostar både tid och pengar och kräver kunskap om hantverk och kvalitet. Jag tycker att
ROT-avdrag på landsbygden borde nyanseras,
för att främja att hus och marker som ingår i
kulturarvsmiljö ges bättre förutsättningar att
tas till vara.

Värdefull bygemenskap
Det har gått nio år sedan Helena flyttade
tillbaka till Sverige efter tjugosju år i Norge
och åtta år sedan hon flyttade in hos Peter i
”Rättarns”, den gamla rättarbostaden från år
1865. I Bengtsarvets klungby finns i dag fem
fastigheter med totalt sexton byggnader. Byns
byggnader som stått här i många hundra år
vittnar om en tid som varit, med andra behov
än de vi har i dag. Här kan nämnas bagarstuga,
med brygg- och bränneriinrättningen, kvarn
och mälthus. Nu förfaller kvarnen, liksom iskällaren. Men alla hus som fylls med liv fyller nya

behov efter dagens situation. Det är fint om
den ursprungliga funktionen och placeringen
är synlig även idag.
– Här finns chans att leva ett spännande liv,
odla och vara en del av en unik bygemenskap.
Alla hjälps åt, var och en efter egen förmåga.
Vi lånar verktyg av varandra och delar med
oss av honungen från bisamhällena. Vi i Rättarns hyser grannens höns och uppger plats
åt grödor eller nybryggt öl i vår matkällare.

"Här finns chans
att leva ett
spännande liv"

Bergsmansgårdens två hushåll har köpt en frys
som vi är med och delar på utrymmet i. Många
använder vårt garage/verkstad för att reparera
sina bilar och få hjälp av Peter som är en utmärkt bilmekaniker för bilar som är tillverkade
för att kunna lagas utan dator. Jag uppskattar
den här gemenskapen och känslan av att vi
klarar mer om vi hjälps åt.

En av de äldsta bergsmansgårdarna
Helena sätter på sig rock och keps innan hon
tar oss med på en promenad runt byns hus och
samfällighetsägor.
– Folkbildaren och hembygdsvårdaren
Karl-Erik Forsslund skriver i boken "Med Dalälven från källorna till havet" att "Bengtsarvet är
en av Falutraktens äldsta och fordom största
bergsmansgårdar." Redan på 1400-talet hittar
man information om byn och personer som
bott här. Men trots att byn ligger innanför
milstensmarkeringen så ingår den inte i Världsarvet Falun, konstaterar Helena.
Vid dammarna som anlades redan på 1300talet, betar en grupp får om somrarna. På en
av de två broarna stannar Helena upp och reglerar vattenflödet med hjälp av dammluckan.
Hon berättar att när byn ålades att förbättra
avloppssystemet med en gemensam avloppsanläggning, bildade man en samfällighetsförening och gick samtidigt ihop för att köpa marken som ansluter till och omringar klungbyn.
– Vi hade ju redan utmärkt vatten från Sankt
Sigfrids källa som springer ut från berget ovan29

för byn, så det var bara avlopp vi behövde. Om
vi får ett bra vattenflöde i damslussen skulle vi
kunna investera i en turbin och producera egen
el också. Det vore ju en dröm, säger Helena
som har många idéer för byns utveckling.

Selmas skrivarstuga
Ovanför de två dammarna ligger huvudbyggnaden, själva bergsmansgården som lite slarvigt kallas herrgården, som i nuvarande skick
är från 1700-talet. Här tillbringade författaren
Selma Lagerlöf mycket tid hos sin nära vän,
lärarinnan och kvinnorättskämpen Valborg
Olander. En bit bort står ett härbre. Helena
öppnar den tunga svarttjärade dörren och visar
oss in i ett rum med en kyrkbänk mot väggen,
några stolar och ett stort tungt bord som
Peter och grannen Bo Iggsten tillverkat av en
gran som tagits ned på gården.
– Här inne satt Selma när hon skrev stora delar av ”Nils Holgerssons underbara resa genom
Sverige”. På 1970-talet gavs härbret bort som
50-årspresent och flyttades till en tjänstebostad vid Grycksbo pappersbruk. Under många
år kämpade byborna för att få tillbaka härbret
till byn, och förra året lyckades samfälligheten få tillbaka det av bruket. Nu använder vi
härbret som Bengtsarvets bystuga. Har man
tråkigt hemma någon kväll, så kan man komma överens med grannarna om att ta med sig
middagen och gå ner hit.

Påverkar genom konsten
I dag drömmer Helena om att jobba i det gamla stallet som hon och Peter nu bygger om till
ateljé.
– Jag är för engagerad, typ, och har svårt att
inte gå in med hela mig i jobbet. Det blir lätt
för mycket vilket jag fick erfara förra året. Jag
hade tur och var tillbaka på jobbet efter två
månader, men det fick mig att inse att tiden är
dyrbar och krafterna inte alltid räcker till allt
jag vill göra. Jag saknar att arbeta med händerna och min egen konst. Som fast anställd
blir det inte mycket tid över till att arbeta med
egna projekt, så inom några år ser jag mig som
frilansande landskapsarkitekt och konstnär
igen och har min arbetsplats här i ateljén på
Bengtsarvet.
För Helena är konstinstallationer ett sätt att
uttrycka sitt ställningstagande i olika frågor.
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Helena drömmer om att få mer tid till sitt eget
skapande och ett första steg är redan taget.
Gårdens gamla stall byggs nu om till ateljé och
galleri.

Det kan man se på hennes projekt som ”Stigen”, eller ”Ro i åkern” i Stavanger där Helena
var konstnärligt ansvarig för ett vackert naturområde under kulturhuvudstadsåret 2008.
Nu närmast vill hon ge den svenska skogsavverkningen en känga:
– Jag skulle vilja knyta stora röda rosetter
kring trädstammarna i den skog där jag i
somras plockade 20 liter blåbär på två timmar.
Nu ska skogen slutavverkas och då försvinner
både bär och stigar – trots att stigar ska
skyddas. Markförhållandena kommer att bli så
förändrade att det inte kommer växa blåbär

"Ro i åkern" i Stavanger 2008 är ett tidigt inlägg i
klimatdebatten som, då den gjordes, inte kommit
igång på lika bred front som nu. Helena skapade
en framtida pastisch över Norges nationalromantiska konstverk, ”Brudfärd i Hardanger”, av Gude
och Tidemand.

där på längre. Vem vill gå där då? Sättet man
brukar och avverkar skogen på idag får stora
konsekvenser, det gynnar inte biologisk mångfald eller värnar om skogen som rekreationsområde. Jag tycker att Sverige måste arbeta
mer långsiktigt med kvalitetskog och samtidigt
värna om mångfald. Det vore fint om man
kunde märka timmer med en livs- och avverkningshistorik så att man kan se var och hur
länge träden stått, ungefär som man gör med
kött, för då kan kunden själv välja vad man vill
gynna.

Rogivande på fäboden
Förmiddagen med Helena, som handlat om
byggnader, engagemang, relationer, kaffe,
konst och kultur, avslutas på fäboden några
minuters bilfärd från hemmet. Här fiskar man i
Lustebosjön, röjer efter bävrarnas framfart på
lövträden, tittar till fåren som går på udden
om sommaren, firar midsommar och bjuder in
vänner till musikfester…
– Trots åldern på de byggnader vi förvaltar
lever vi inte i ett museum, vi har både kyl, frys
och champagne. När vi väntar många gäster
slår vi ängen så att den går att tälta på, och
när ungdomarna kommer sover de ibland i
halmen på loftet, berättar Helena och visar oss
in i en lada som inretts med en liten scen, där
musiker från flera generationer brukar spela
ihop i skenet av några ljusslingor.
Bakom dörrarna till en annan byggnad döljer

sig en verkstad, eller är det kanske en pub?
Väggarna är täckta med verktyg och nostalgiföremål på temat bilar och musik. Den som
besökt Kutens Bensin på Fårö ges en hint om
interiören. Här har Peter, som är utbildad dekoratör, skapat en spännande miljö.
– Han är verkligen en konstnär ut i fingerspetsarna, konstaterar Helena som lärde känna
Peter när hon som sextonåring bodde i kollektiv på Södra Mariegatan i Falun. Föga anade
hon då att en av hennes favoritplatser på
jorden skulle bli verandan på Peters grånade
fäbodstuga i Felbo.
– Jag älskar att sitta här i solnedgången med
Trine, vår hund. Det är otroligt rogivande, och
ljuset över sjön är så varierande och fint att
jag vill gråta.

Frågor som Helena brinner för tar sig konstnärliga
uttryck. Här en skiss på den tänkta installationen
”Tack!” som blir en manifestation till stöd för en
skog i hennes närhet som nu ska slutavverkas.

Helena von Bergen

Interiör från den stuga som Helena helst övernattar i på familjens fäbod. Matsalsbordet med
breda brädor och smidda ben köpte Helena av en
snickare i Lima.

BOR I Bengtsarvet i Grycksbo, Falun
YRKE Landskapsarkitekt och konstnär
FAMILJ Sambon Peter Carlsson, tvillingarna
Hanna och Axel, vallhunden Trine, bin, får
både hemma och vid fäboden mellan juni
och september
DE TRE BÄSTA SAKERNA MED ATT BO I EN BY
Bygemenskapen, vackra trähus och möjligheten att ha djur
GÖR HELST EN LEDIG DAG Vandrar i orörd
skog
ÖVRIGT Är utbildad perukmakare/maskör
inom film och teater och har bland annat
jobbat på Dramaten i Stockholm och
Nationalteatern i Oslo
HEMSIDA helenavonbergen.se
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CELLULOSAISOLERING

SÄKER - HÅLLBAR - EKOLOGISK
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
070-208 16 83 • 070-885 08 68
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

Referenser för Säker - Hållbar - Ekologisk:

Julklappstips

Hill, David. 2015. Environmental, Energy and Economical life cycle cost from Cradle to Cradle (3E
cost-C2C method) evaluation of rock wool, polystyrene and cellulose fiber insulations. Master Thesis.,
Göteborgs universitet.
2016. Papirisolering er måske bedre end sit rygte. Brand & Sikring (1): 24-25.

– effektivt och miljövänligt

Myri, Fredrik. 2016. Inbyggd Energi Isolering. Examensarbete., KYH - Energispecialist byggnader Malmö.

Ge bort en
fönsterputsning
eller städning
i julklapp!

1995. Rapport R 1995-4. Isolering av hus, En miljöbedömning av isoleringsmaterial. Miljö Göteborg.
Göteborgs stad.

Proffsig städning
Bra priser, bra service.

Var redo när
snön kommer
Passa på att teckna ett
snöskottningsabonnemang
– smidigt och bekvämt.

RUTAVDRAG!

Välkommen att kontakta oss på 0247-151 30

Alltid till hands
073-532 37 23 | 070-308 12 74 | 073-505 55 74
dalahander.se | info@dalahander.se
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Vi erbjuder högkvalitativ isolering baserad
på miljövänligt material, ISOCELL.
Återvunnen cellulosa för golv, vägg och tak.
Vi isolerar alla byggnader – från slott till friggebodar.

isoleringdalarna.se

Tradition, inspiration & förnyelse

Filtar och plädar av 100 % ekologisk ull

Handla dina snälla
julklappar hos Varelse!

Ekologiskt till liten och stor

Välkommen till lagerbutiken i RÄTTVIK –
ring för att boka tid!
tel 073-443 93 40

KERSTIN
LANDSTRÖM
DESIGN

www.tyg-otyg.com

Ull-/silkeskläder - Gungan Heppy
Bärjackor - Ullfleecejackor
Tenntrådsarmband - Hängvaggor
Välkommen in i webbutiken!
www.varelse.se - Lager i Mora-Noret

e
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Johan & Nina hälsar er välkomna
till Gårdsbutiken i Skattungbyn!
Här hittar ni ett brett sortiment av
charkuterier, allt hantverksmässigt
producerat av oss i liten skala.

Grund Kristina Andersson
Mora, Svensk tillverkning

Öppet hela året. För öppettider se
FB och hemsida TRADSPIRA.SE

Stavasgata 12, Skattungbyn · 073-086 53 82
korvfabrikens.se
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Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN
1. BÄVER SOM VÄRMER

Den här filtade sittdynan är lätt att
bära med sig på utflykten. Fair tradeprodukt som tillverkas för hand i
Nepal och säljs på Blomboa i Bjursås.
blomboa.se

1
3

2

2. HANDSYTT ÅTERBRUK

Nanna Elg i Söderbärke syr barnkläder
av 100 % återbrukstyg i bomull, som
dessa söta hängelsbyxor. Går att beställa i flera modeller och mönster.
Facebook: Nors Second hand
3. MÅLA DIN EGEN DALAHÄST
House of Emy har tagit fram ett
gör-det-själv-kit som passar den
pysslige. I kittet ingår tre hästar i
furu från Grannas A. Olsson i Nusnäs
samt akrylfärger och penslar.
emylittle.se

4. BAKA PEPPARKAKA

Förlagan till denna pepparkaksform
är en trämodell från år 1730 avsedd
för bak av Staffansbullar. Formen är
exklusivt framtagen av Zornmuseet
i Mora.
zorn.se

4

5. TROLLUNGE

Lev dig in i sagovärlden på Tomteland
i Gesunda, Mora, och köp sedan med
dig en egen trollsvans hem så att
leken kan fortsätta där hemma.
tomteland.se

6. COOLA KRYP

Sätt en skalbagge på barnrumsväggen.
Prints av konstnären och smyckessmeden Anna Daniels akvareller.
Finns i två storlekar och säljs med
eller utan ram.
annadaniels.com
34

5

6

Välkomna in till oss
i Vansbro på ett besök.
Vi ser fram emot att träffa dig!

Barnkläder
Heminredning

HEMINREDNING • PRESENTER
BARNKLÄDER • PYSSEL

Webbshop: lilladudesign.se
Vardagar 10–18 · Lördag 10–14
076-808 89 76 · Äppelbovägen 9, Vansbro

Lilla Du Design

Norsgatan 15 A, Leksand • 072-200 04 44

Tomteluva i
ekologisk bomull

249 kr
I butik från december.
Begränsad upplaga.

emylittle.se
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En sagolik vinter
NYHETER I VINTER
Nya sagolika vintermiljöer
Nya äventyr & fler sagofigurer
VINTERDRAKEN & Snöälvan
m.fl. gör entré!

JULKLAPPSTIPS!
Ge bort ett sagolikt besök

Öppet kl 10-16
20, 21, 22, 27, 28 & 29 november
4-6, 11-13, 18–23 & 25–31 december
2–10 januari
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Äventyret börjar på tomteland.se | Följ oss på sociala medier

Funderar du på att
sälja eller köpa bostad?
Vi hjälper dig hela vägen.

Julkänslan är bara
en bukett bort

Välkommen att kontakta oss eller besök
våra bo-butiker i Leksand och Rättvik.

Leksand, Torget 4 | 0247-25 44 00
Rättvik, Storgatan 9 | 0248-103 05
lansfast.se

Kyrkogatan 6 B, Mora · 0250-61 93 93
blomsterkullan.mora@gmail.com

EN LÅDA
JULGOTT FRÅN
DALARNA

dal ar nadesi gn. se

Boka
nu!

Glögg, bröd, te, choklad, kaffe...
Överraska företag, anställda, släkt eller vänner
med ett urval av allt det goda som produceras
i Dalarna. I lådan finns även ett presentkort
som gäller i vår butik och webbshop.

Åsg atan 26, Falun
07 71-30 03 22
info @dal ar n ade s i g n . s e
37

Blommorna & klapparna
i en stämningsfull miljö

BREDA,TÅLIGA
OCH BEKVÄMA
VINTERKÄNGOR.

Lilla
Blomstershopen

TORGET 7
LEKSAND
T. 0247-34680
ÖPPET:
MÅN–FRE 10–18
LÖR 10–15

Yttermo Larshansesgattu 5 ∙ Leksand
070-436 28 36 ∙

TILLSAMMANS

FÖR BYGDENS BÄSTA INVESTERING
Vårt hjärta klappar för bygden och våra kunder är också
grannar, vänner och affärsbekanta som lever här. Att vi är nära
innebär att vi känner till och vill utveckla bygden, som vi kallar
vårt hem. Inte bara för nuvarande generationer utan även för framtida.
www.dalaenergi.se Tillsammans för bygdens bästa investering.
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Återbrukarna

EN PLATTFORM FÖR NYTÄNK
De fyra butiksägarna bakom Season Second
Hand i Ludvika förespråkar andrahandsmarknaden i första hand.
– Genom vårt arbete med butiken hoppas vi
kunna höja statusen för använda kläder, skor
och väskor, säger Angelica Hedberg.
För två år sedan stod Angelicas mamma,
Susanne Hedberg, med en ledig lokal vid sin
akupunkturpraktik. Susanne föreslog då att det
var dags att starta den där second hand-butiken som hon själv så länge drömt om.
– Jag var genast med på idén och samma
helg började vi röja i lokalen och leta fram
kläder som vi kunde sälja. Ryktet gick snabbt
så vi fick in plagg från alla håll. Ludvika har ju
redan en fin second hand-butik med barnkläder, Lilla Boomerangen, så vi valde i stället att
vända oss till ungdomar och vuxna. Vi säljer
allt på kommission och det känns bra att varje
månad kunna betala ut pengar till "inlämnarna" och samtidigt veta att kläderna kommer
till användning igen.

Köp jeans second hand
I december 2019 gick flytten till butikslokalen
på gågatan, mittemot gallerian. I dag är även
Angelicas bror Kim Hedberg och vännen Elizabeth Jansson med i handelsbolaget Hållbara
Hedbergs som driver butiken.

– Kvinnor över 40 år är i dag vår största
kundgrupp och det är klänningar och blusar
som säljer bäst. Höst och vinter går det en hel
del jackor också. Skor är lite svårare att sälja,
de ska ju sitta helt rätt på foten. Miljömässigt
är jeans något av det sämsta man kan köpa
nyproducerat, så det vore toppen om fler kunde köpa jeans på second hand, tycker Angelica
och berättar att många kunder blir positivt
överraskade när de kliver in i butiken.
– De tycker att den är så fin och fräsch och
att vi håller en hög standard på kläderna, vilket de kanske inte förväntat sig av en second
hand-butik. En del tycker dock att våra priser
är för höga, de tror att det ska vara loppispriser. Men så vill vi inte ha det. Vi vill ju att man
ska se värdet i begagnade kläder samt att det
ska gå att tjäna en slant på att lämna in plagg
av fin kvalitet och från bra varumärken.

Ta dig tid att botanisera
Season Second Hand på Storgatan 28 vill se sig
som en plattform för nytänk vad gäller klädkonsumtion.
– När ett nytt behov uppstår i hushållet borde alla kolla av second hand-marknaden allra
först. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa
ett mer hållbart konsumtionsbeteende. Vi har
många idéer för framtiden, bland annat är vi
sugna på att bjuda in till modevisning i samarbete med ett kafé eller en restaurang i stan. Vi
vill även erbjuda slutna sällskap att shoppa i
butiken i lugn och ro. Att handla second hand
tar ju längre tid, man vill ju hinna botanisera
bland utbudet. Vi hänger ut nyheter varje dag,
så det gäller att vara en frekvent besökare och
lägga ned lite möda på att bläddra bland plaggen, tipsar Angelica som hoppas att fler yngre
kunder ska få upp ögonen för butiken.
I den tidigare lokalen på Vasagatan 27 säljs
kvarvarande lager när en säsong tagit slut.
– Majoriteten av de som lämnar in kläder till
oss vill inte ha tillbaka dem, därför ger vi de
plaggen ännu en chans. Allt kostar 30 kronor
styck på vår outlet, så där går det verkligen att
fynda, och det som ändå inte säljs skänks till
välgörande ändamål.
butik.seasonludvika.se
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HJORTRONKAKOR

SAFFRAN-POPS

ROCKY ROAD

WIENERNOUGAT

PEPPARKAKSGLASYR

JULENS FEM
FAVORITER
40

Saras Smaker

Inför stundande högtid har Dalalivs kock, Sara Nyström i Insjön, valt ut
några snabba och enkla recept på godsaker som passar hela familjen.
Och så avslöjar hon hur du gör den perfekta pepparkaksglasyren!

WIENERNOUGAT

(30 st)
150 g mandelspån
200 g mörk choklad 70 %
200 g nougat
Sprid ut mandelspånen i en
ugnsform och rosta dem i 175
grader i cirka 15–20 minuter
tills de börjar bli gyllenbruna.
Låt svalna. Smält chokladen
i skål i vattenbad på spisen
eller försiktigt i mikron. När
chokladen smält lägger du
i nougaten och blandar tills
den smält ihop med chokladen. Blanda ner de rostade
mandelspånen, men blanda
försiktigt så att spånen förblir
hela. Lägg plastfolie i en form,
cirka 20 cm x 20 cm, och häll
i smeten. Släta till smeten så
att den blir jämn och fin.
Ställ svalt och låt stelna i
några timmar. Skär i mindre
bitar och förvara svalt i burk
med lock.

ROCKY ROAD

(30 st)
300 g mörk choklad 70 %
200 g mjölkchoklad
15 Dumle-kolor
25 bitar Polly-godis
2 dl minimarshmallows
2 dl salta jordnötter
Smält den mörka chokladen
och mjölkchokladen i skål
i vattenbad på spisen eller
försiktigt i mikron. Dela under
tiden varje kola i fyra mindre

bitar och lägg dessa samt
Polly-godis, minimarshmallows
och jordnötter i en skål. När
chokladen smält häller du den
över godisbitarna. Rör tills
godiset börjar smälta och häll
sedan blandningen i en form
(cirka 20 cm x 20 cm) klädd
med plastfilm. Låt stelna på
ett svalt ställe i några timmar.
Skär i bitar och förvara dem
i burk.

SAFFRAN-POPS

(20 st)
0,5 g saffran
100 g naturell färskost
400 g sockerkaka
20 mindre pinnar,
cirka 10 cm långa
200 g vit choklad
Blanda ner saffranet i färskosten. Låt stå några minuter
så att färg och smak utvecklas. Smula ner sockerkakan i
en bunke och blanda ordentligt med färskosten. Dela i 20
mindre bitar som du rullar till
små bollar. Stick ner en pinne
i varje boll och ställ dem i
kylen så att de stelnar lite.
Smält den vita chokladen i
skål i vattenbad på spisen eller försiktigt i mikron. Doppa
bollarna i chokladen så att de
täcks helt. Låt svalna i kylen.
Tips: Testa att göra cake pops
i andra smaker, som choklad,
pepparkaka… Låt barnen
dekorera med nötter eller
favoritströsslet.

HJORTRONKAKOR

(40 st)
200 g smör
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker
1 tsk bakpulver
4,5 dl vetemjöl
1–1,5 dl hjortronsylt
flingsalt
Blanda rumstempererat smör
och socker snabbt tills du får
en pösig konsistens. Blanda
ner vaniljsocker, bakpulver
och vetemjöl och arbeta ihop
ordentligt. Plasta in degen
och låt vila en timme i kylen.
Dela degen i 40 bitar som du
rullar till små bollar. Lägg,
med lite mellanrum, på bakplåtspappersklädd ugnsplåt.
Tryck försiktigt till varje boll
med tummen så att det blir
en liten grop. Fyll gropen med
lite sylt, strö över lite flingsalt och grädda i ugnen på
175 grader i 15–17 minuter.
Ta ut ur ugnen när kakorna
blivit vackert gyllenbruna
och låt svalna på plåten.

PEPPARKAKSGLASYR

3 dl florsocker
1 äggvita från litet ägg
2 droppar citron
Blanda alla ingredienser i en
skål tills det inte är några
klumpar kvar. Häll i spritspåse och förslut ordentligt
med en knut. Klipp upp ett
litet hål och börja dekorera!
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Dalalivs
kupongbok 2021
– en värdefull bok som räcker länge
Upptäck nya platser, bjud en vän på fika, köp en blomma till någon
du tycker om... Önska dig kupongboken i julklapp eller köp den till dig själv
– det tjänar både du och den lokala näringen på. Dessutom har du möjlighet
att medverka i utlottning av fina priser. Kupongboken säljs av de
medverkande företagen och kan även beställas på Dalalivs hemsida.
Affair
Anna & Anders Design
Astrids Papper
Ateljé Vävglädje
Bagarstugans Gårdscafé
Björgården
Björks Möbler
Blomsterflärd
Blomsterkullan
Blomsterstugan
Café Zorn
Carl Larsson-gården
Colorama Leksand
Crona Craft
Dala Choklad
Dala Sport- & Hälsofabrik
Dalarna Design of Sweden
Dalecarlia Hotel & Spa
Duvan
Einars Skor
Elon Leksand
Elsas Bönor & Blad
Far Away Adventures
Fashion of Brands
Gumman Grön
Gundhes Blommor & Trädgård
Gårdscaféet
Hemslöjden Hantverksbyn
Hermans Bistro
Hildasholm
Hjort-Olârs Kafé
Kaffemagasinet
Krusidull
Lantliv Inredning
Lars Ericssons Måleri
Leksandsstolen/Snickericafé
/Harmoni & Helhet
Lena Wikman Design
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Levins Handelsträdgård
Lilla Blomstershopen Yttermo
Lilla Wextverk
Lundells Bok & Kontor
Lundhags Fabriksbutik
Made by Pihl
Mariaboden
Mora Kaffestuga
Norrgården Inredning
OWE Frisörer
PB Home
Presenta
Pyramidbageriet
Remade by Sara Forsberg
Renbiten Deli
Rockdale Natur- &
kulturupplevelser/Café Kvarnen
/Porfyr- och Hagströmsmuseet
Roger Snickare
Rätt Under
Siljansnäs Stugby/Siljansnäs Hotell
Sjugare B & B/Lantcafé
Sjurgården
Slotts Barbro
Solblomman Mode
Sågmyra Byggnadsvård
The Mangévie
Tolvsbo Värdshus
Trädgårdstorpet/Eklips Hårstudio
Tällbergs Hemslöjd
/Dalmål Kafé & Kök
Tällbergs Leva & Bo
Varelse
Våmhus Gammelgård
Wålstedts Gård
Ylva Skarp
Yoga i Hagen
Med flera...

300 kr

KUPONGBOK
2021

Hundratals fina
erbjudanden
från dalaföretag
Läs mer på www.dalaliv.se
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