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Våren är här!
Butikerna är fyllda
med inspiration för
hela familjen

200

BUTIKER, CAFÉER &
RESTAURANGER
I MORA

KO N S T S K A T T E R

Välkommen till

från Uppsala universitet
Utställningen förlängd till 1 maj

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

Mat och fika
I år fyller Zorngården i Mora 75 år som
Fullständiga
rättigheter
museum. För hundra år
sedan fungerade
Anders och Emma Zorns hem som nav i
Dalarnas kulturliv. Idag välkomnas varje
år nya gäster som vill uppleva ett konstnärshem utöver det vanliga.

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

Öppet tisdag till lördag kl. 11–17
0250-150 20 | info@cafezorn.se
www.cafezorn.se
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TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider 2017 på knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se
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Lustgård i ordets
rätta bemärkelse
Varje vår slänger jag avundsjuka blickar mot grannskapets välskötta trädgårdar. För några år sedan, när jag återigen försakat
vår egen, beklagade jag mig för närmaste grannen. Jag förklarade, urskuldande, att viljan till trädgårdsarbete fanns, men inte
orken och tiden. Då sa hon något klokt: ”Blunda!”.
Det rådet har jag sedan levt efter. Även i år kommer jag
att blunda för allt det ogjorda och försiktigt treva mig ut med
en bok till solstolen på verandan. Ibland kommer jag att titta
upp för att påminna mig om vad som finns att göra bland
buskar och rabatter – men bara när jag känner att jag har lust.
För en trädgård ska väl vara lagom fylld med måsten? Eller vad
tycker du? Vår trädgård är nog mer av en ”lustgård” vilket känns
mycket befriande.
I årets första nummer kan du läsa om Anders Ståhl i Leksand
och Johan Monsen i Borlänge, två kreativa män som har penseln
som arbetsredskap. Vi har besökt de återbrukande systrarna
Sabina och Jessika Holding i Siljansnäs och hälsat på sopranen
Maria Keohane som rustar sin egen lustgård i Smedjebacken.
Du får också följa med bakom kulisserna hos världsberömda
Alice Lund Textilier i Borlänge som drivs av unga Frida Lindberg.
Vi önskar dig trevlig läsning och en glad vår!
Och fortsätt att läsa Dalaliv.
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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året runt på
dalaliv.se och
Facebook!
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Omslagsbild
Alexandra Tägtström,
Life ’n’ Joy, ”Årets unga
företagare i Rättvik
2017”. Blus från Lantliv
Inredning i Leksand.
Foto Lina Rörvall
Upplaga
12 000 ex.
Tryck
Strands Grafiska
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
26 kr i porto. Lägg det
i ett kuvert och skicka
till Dalaliv, Beckoxv. 11,
793 32 Leksand.
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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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

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

WIBERGS MÖBLER ORRHOLSVÄGEN 1F ÄLVDALEN 0251-100 83
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KLÄDER, SKOR
& LEKSAKER

Dalgatan 71, Älvdalen ∙ 0251-104 50

CREAM • jabadabado • MERELL • viking • tretorn • scholl • gulliver • freequent

dam, barn & herr

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

} Johannas }

FLORA
www.johannasflora.se · 0251-100 66

Welkumner
ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

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

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

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

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82
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Sköna vår
välkommen
Säsongsmix av produkter i våriga pasteller
och traditionella dalamönster.

TULPANRABATT

Vårglada kort i design av Maria Stenvall
i Falun. Mönstret finns i tre färgställningar
och i webshopen hittar du flera motiv.
mariastenvall.tictail.com

NY DALAFILT
Värmande nyhet i design av Kerstin
Landström i Bälinge som inspirerats av
Dalarnas trähästar, kurbitser och dräktband. Tillverkas i 100 % ekologisk ull
i två färgställningar.
linneskammare.se

BLOMSTRANDE
Lekfull och söt ring med
blomma av emalj och pärlor.
Finns i olika färger.
tantsofia.se

PRIMA FÖR PRIMÖRER
Skålar och formar med
blomdekor är vårens
nyheter från keramikern
Mikaela Willers i Vikarbyn.
mikaelawillers.se

KRUKA MED KARAKTÄR
Varumärket Bergs Potter har
blivit ett signaturmärke för Kniva
Trädgårds sortiment. Här krukan
”Daisy” ur vårkollektionen.
knivatradgard.se
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BLAD MAN MINNS
Brickbord ur ett nydesignat sortiment med
Stig Lindbergs mönster ”Berså”, en av porslinsfabriken Gustavsbergs mest kända dekorer.
presentaleksand.se

HANDSMIDD
Regnkedja i form av en blommas
livscykel, från knopp till fallande blad.
Tillverkas av Jennie Tornberg Alvarsson
i hängande eller stående modell.
lokgården.se

MODE FRÅN
DALARNA

Kolla in vårens
kollektion från
Gustafsföretaget
Olars Ulla.
olarsulla.se

KURBITS MED KLACK
Så fort det blir barmark plockas träskorna
fram. Kurbitsmålaren Gerd Scherp dekorerar
vita och svarta träskor i storlekarna 36—44.
Facebook: Kurbitsträskor från Dalarna

GRÖNSKA
Lite grönska från naturen passar
perfekt i ett glasbo från Store Factory.
norrgardeninredning.se

VÅRFÅGLAR

Dekorera middagsbordet med
små fåglar i trä. Finns i färger.
spegels.se
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Gårdsbutik i vacker miljö med härliga inredningsdetaljer och konst.
Sängkläder från Shyness, inredningsdetaljer från Affari och
marockanska Atlas Home med mera. Här hittar du det lilla extra!
Sörbo
i Aspeboda
- 070-574 28 01
Varmt
välkommen!

KORSÅ HERRGÅRD
Café . Konferens . Bed & Breakfast

Koppla av och unna dig
en härlig stund hos oss

Café med hembakat ”gofika” & lunch
Caféets öppettider
14 april–15 oktober helger 12.00–16.00
24 juni–13 augusti öppet även torsdag och fredag
Övriga dagar endast bokning

Bed & Breakfast
Grupper, konferenser, kick off, avslutningar...
Bokning av boende, grupper eller bord i caféet

0735-28 58 12 . www.korsabruk.se
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Vår i växthuset!

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK

VARD 10–18 LÖRD 10–14
Ändrade öppettider vid helger,
se hemsida och facebook.

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

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

FABRIKSBUTIK
Se tillverkningen i vår
smedja i Leksand!

LEKSAND G:a Siljansnäsv. 20

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

HSB-gatan 1, Rättvik • 0248-100 52
garncentrum@telia.com

RÄTTVIK Ågatan 1

Vardagar 11–18
Lördagar 10–14

khsmide.se
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Stugan i skogen
Strax utanför Dala-Järna,
vid stranden av Storsjön,
ligger timrade Ryggåsstugan
som lockat fikasugna sedan
1930-talet. Här erbjuder
bagaren och konditorn Linn
Danielsson fikabröd och
smörgåsar, framför allt
räksmörgåsen som blivit en
klassiker i den idylliska miljön.
ryggasstugan.com

Skida på
Koppångens skare

Häst och vagn
på solens ö

Börja morgonen med en vildmarksupplevelse, en skidtur i
naturreservatet Koppången i
Orsa. Njut av naturen, lyssna
på fåglarnas morgonsång och
fika i solig glänta. Följ med
guiden Kristina Lillpers 5, 10,
12 och 13 april eller efter
överenskommelse.
njutiorsanaturen.se

På Siljans största ö, Sollerön,
erbjuder Snickar Emelie
Eriksson skjuts i vagn
efter ardennern Lukas genom
Kulåra by. Emelie berättar om
skogsarbetet med sina brukshästar och efter turen blir det
kokkaffe med fikabröd och
möjlighet att klappa Lukas.
snickarsbrukshastar.se

VA RPA R L O R
SEX VACKRA PLATSER OCH ROLIGA AKTIVITETER ATT UPPLEVA I VÅR.
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Vitsippor, vitsippor

Trolska Styggforsen

Ett med naturen

Stanna till vid Rättviks klassiska konditori, Fricks, och handla
med fikabröd till en utflykt i
naturreservatet Dalen, även
kallad Vitsippsdalen. På våren
fylls lövskogen av fågelsång
och marken täcks av tusentals vitsippor. Reservatet
ligger mellan Lerdal och
slalombacken.

Vad har meteoritnedslaget,
istiden, Ingmar Bergman och
tomtar gemensamt? Jo,
naturreservatet Styggforsen i
Boda-Kyrkby. Miljön kring det
brusande vattenfallet är
magisk — platsen är perfekt
för en vårutflykt med matsäck.

Följa med Wild Sweden,
vinnare av Stora Turismpriset
2015, på guidad kanottur vid
Korså Bruk, Falun. Paddla mot
solnedgången och njut av
tystnaden medan du iakttar
fågel- och djurlivet. På en liten
ö gör ni strandhugg och
tillagar mat över öppen eld.
wildsweden.com

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

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu

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

Colorama Leksand/Tappers
#coloramaleksand

Vi är redo
för våren.
Är du?

Återförsäljare för Jotun, Alcro, Morris Wallpaper,
Designers guild, Sandberg, Lim & Handtryck,
Ferm Living, Boråstapeter, Midbec, Intrade,
Engblad & co, Majvillan m.fl.

MÅN – FRE 8–18 LÖR 10–14
Leksandsvägen 3, Leksand
0247-100 64
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ETABLERAD 1912

KÖKSBOD

Dalahöns

en riktig tygaffär

TE

KAFFE

PRESENTER

Noggrant utvalda
produkter i en härlig mix

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

Välkommen
in till oss!
Öppnar inom kort!
Hälsofika - Gofika
Ekologiskt - Närproducerat

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

Stationsgatan 6, Leksand

En pärla i Plintsberg
Högt beläget med rofylld atmosfär
och milsvid utsikt över Siljan.
Uthyrning av fullt utrustade
lägenheter med självhushåll.
Sommartid även
dubbelrum med frukost.

Välkommen!

070-326 01 80 ‧ soltagtgarden@telia.com
soltagtgarden.se

En bit av Dalarna
Stuguthyrning
maj–sept

Varmt välkommen till ett omtyckt
besöksmål i Dalarna med hantverk,
presenter och inredningsdetaljer.
Det mesta och bästa från bygden.
Öppet lör, sön, helgdag 10–16.
Övrig tid, ring så öppnar vi!

leva & bo
inredning present café

Holgattu 34, Tällberg
070-354 55 00

www.mases.eu

Tor–fre 14–18 lör–sön 11–16. Öppet alla helgdagar.
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
tallbergslevaobobutik.blogspot.com
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lunchservering dagligen

juni–augusti. Övrig tid öppet lör–ons.

sommarservering med hembakt
fikabröd, smörgasar och sma rätter.

Ateljé och butik
Kurser/Workshops
Bed & Breakfast

minigolf, badplats och
ställplatser för husbilar.

Varmt välkommen!

juni–augusti

Hotell, restaurang och konferens öppet året om.

Hyttvägen 23, Sunnansjö

0240-914 69
www.vavgladje.se

Fäbodhotell
0240-915 00 · Morhagsvägen 92, Sunnansjö
www.morhagenhotell.se · info@morhagenhotell.se

VÄLKOMMEN
TILL OSTARNAS
SMAKRIKA VÄRLD

OSTBUTIKEN
I VÄSTANSJÖ
Samma leverantörer som till vår
tidigare ostbutik i Hötorgshallen.
Nittbacksvägen 3, Sunnansjöbygden
Tel.nr 076-769 1255
Facebook: Ostbutiken
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En ny restaurang på
en historisk plats.
Välkommen till nya Geschwornergården, restaurangen för
alla som vill äta vällagad mat mitt i världsarvets historiska
miljö i Falun. Hemlagad lunchbuffé, á la carte och en speciell
barnmeny gör att alla kan hitta något som smakar här.

GESCHWORNERGARDEN.SE | 023-702 20 75
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Det bästa av två världar
Sopranen Maria Keohane varvar sånguppdrag i Europas konserthus med renovering av gården ”1862” i Smedjebacken.
— Jag tror mer på att renodla min passion för det jag älskar
att göra, än att bli framgångsrik och tjäna mycket pengar.

18

DALALIV HÄLSAR PÅ

JAG ÄR BÅDE ’DOER’ OCH
TÄNKARE VILKET ÄR EN
FANTASTISK KOMBINATION.

19

et är tidig vår. Stora snöflingor faller
till marken när Dalaliv skyndar in i
en ladugård mitt i Smedjebacken.
I värmen framför en gjutjärnskamin
har Maria dukat fram te, scones och
marmelad och vi slår oss ned för
en pratstund. Den som upplevt denna vackra
sopran ta ton på en konsertscen, iförd aftonklänning framför en stor orkester, kan förirras
att tro att hon lever ett allt igenom glamoröst
liv. Men det är bara halva sanningen. Vid sidan
av musiken är Maria inte rädd för att kavla
upp ärmarna och jobba hårt, bland annat med
renoveringen av gården ”1862”, en verksamhet
som hon har stora planer för.
— Jag gillar tanken på att skapa en mötesplats för alla sinnen. Ett ställe där folk börjar
prata med varandra bland caféborden, en fristad för värme och kärlek, en plats för vila och
skönhet. Hit ska man kunna komma och sätta
sig med en bok under ett äppelträd, beskriver
Maria som gärna hämtar inspiration och idéer
från sina resor.
— Inom musiken finns det många som är
matintresserade och under mina turnéer har
jag kommit i kontakt med små vingårdar som
det skulle vara kul att ta hem viner från.
Än återstår mycket arbete innan Marias
planer på surdegsbageri, restaurang, trädgård
och musikscen är förverkligade, men redan
idag driver hon café och försäljning av byggnadsvårdsprodukter och hantverk, bland annat
smycken av Anja Hjelte och konst av Anders
Stimmer och Lina Karlsson.

— Det är så kul att folk hittar hit! Ibland kan
det vara rejält stressigt dock, till exempel när
jag precis kommit hem från en turné och ska
hinna med att baka inför öppning. Det kan vara
frustrerande att sitta och vänta på ett hotellrum
när det finns så mycket att göra här hemma.
DJUR ÄR VIKTIGA
Gården väcktes ur sin Törnrosasömn när Maria
blev dess ägare för tio år sedan. Då växte
träd mellan takpannorna och delar av trädgården var förvildad. Idag rymmer den en
trädgård för vila, en allmogeträdgård och en
trädgård för lust med skulpturer av keramikern
Anna R Kinman. Med bearded collien Selma
och springer spanieln Hilma tätt i hasorna tar
Maria oss med på rundvisning bland husen där
hon har flera renoveringsprojekt på gång.
— Jag är händig och tycker om att prova
mig fram. Jag menar, det är ju inte hjärnkirurgi jag håller på med. Och allt behöver inte
återskapas till det ursprungliga. Jag tycker att
det finns en skönhet i att bevara spår av de
människor som bott här tidigare.
I det gamla stallet huserar tupp och höns.
För att locka fram fåglarna för fotografering
plockar Maria ned en bukett torkade nässlor
från vinden och börjar mata dem.
— Höns är fantastiska trädgårdsmästare. De
river ogräs och tar bort ohyra under buskarna,
säger Maria och berättar att hon också har tre
hästar som hon ägnar mycket tid.
— Kontakten med djuren ger mig allt och
hästarna är mitt andningshål. Mina svenska

Maria vill bygga om en av vindarna
till övernattningslägenhet för långväga musikervänner.
20

— Jag är uppvuxen med folkmusik vilket jag är
stolt över. Det är roligare att sjunga under Dan Andersson-veckan i Dalarna än i Monacos konserthus.

kallblod är snabba och kloka, en ras som
passar mig. Jag minns en lärare som sa att
”nu går det inte att lära dig något mer, det är
bäst att du åker hem till dina hästar!”. Hästarna kan jag inte vara utan, det vore som att ta
bort syret för mig.
För några år sedan gick Marias mamma
hastigt bort och Maria genomgick en livskris.
— Jag var enda barnet och mamma var
min bästa vän. Det sista vi talade om innan
hon fick sin stroke var att jag skulle satsa
på gården, och det gjorde jag. Man kan välja
mellan att gräva ned sig eller bara fortsätta.
Efter detta känns ingenting farligt, inget mer
kan göra ont. Min mammas död födde ett
nytt mod i mig. Kan man få en finare gåva,
funderar Maria.
SJUNGER IN SIN LÖN
Maria är utbildad vid Musikkonservatoriet
i Falun, Musikhögskolan i Göteborg och Det
Kongelige Operaakademi i Köpenhamn. Idag
sjunger hon främst barock och wienerklassiskt
och är på resande fot omkring 150 till 200
dagar per år.
—Jag är självständig och jobbar hårt för
min musik och fyller mitt arbetsår själv, utan
agent, säger Maria som upplever gapen
mellan sina olika livsstilar som kreativa.
Bakom framgången ligger god planering –
vare sig hon ska sjunga på ett bröllop hemma i
Dalarna eller i direktsänd radio över hela Europa.
— Allt tar tid om man inte planerat noga och
jag har gott om tid att planera när jag flyger

eller väntar på flygplatser. Jag får ofta höra
att jag har för höga krav på mig själv och att
jag kan bli utbränd. Men jag mår bra när jag
får göra mina saker i mitt eget tempo. Jag är
både ”doer” och tänkare vilket är en fantastisk
kombination.
Maria upplever att vi människor har svårt
att lita på våra egna gåvor och förmågor.
— Rädslan för att bli bedömd, eller för att
inte vara bra nog, begränsar oss. I mitt yrke
skulle jag gå under om jag inte kunde tåla
kritik. När rädslor försvinner föds möjligheten
att leva sin dröm.

Maria Keohane
ÅLDER 45
FAMILJ Man Ola, 3 hästar, 2 hundar, 3 katter,
13 hönor och 1 tupp
LIVSMOTTO Lev livet med omtanke, respekt
och kärlek till allt levande.
AKTUELL Turnerar i Europa fram till sommaren,
utvecklar ”1862” och håller öppet då jag är
hemma. Förbereder en skivinspelning.
FACEBOOK 1862
21
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www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER

MÅNDAG TILL FREDAG

10-18

LÖRDAG

10-15

Det är lätt att älska
Leksands kulturhus
Bibliotek

Museibutik

Museum

Arkiv Utställningar

Bokfika Afternoon read Boken kommer
Leksandsdräkten Böcker Inspiration

Bildcafé Författarträff Tidskrifter

Surfcafé Släktforskning Ljudböcker
Barnhack Kulturhistoria Bokcafé
Dalmåleri Musiklyssning
Pyssel Mötesplats
Film

Information om våra program
och utställningar hittar du på:
www.leksand.se/kultur
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KREATIVA

Anders Ståhl
Landskapsmålaren Anders Ståhl har
blivit kallad ”vår tids Zorn”. En jämförelse som gör honom lite generad.
— Det är en alldeles för stor kostym
att bära. Men jag förstår likheten vad
gäller penselföring, nyanser och att vi
båda föddes med måleriet i blodet.
andersstahl.se
Ett gammalt missionshus i Hälla, Leksand, är
Anders ateljé. Genom tidstypisk inredning har
han skapat en känsla av att kliva tillbaka i tiden.
— Ateljén är min tidsbubbla, här kan jag dra
mig undan. Från början var tanken att jag skulle
ha öppet ofta och arrangera tillställningar, men
det har blivit precis tvärtom. Jag vill krypa
tillbaka till stämningen 1894 och gömma mig lite
från denna märkliga värld. Ju mer tillhörigheter
jag burit in, desto mer privat känns huset.
Anders är främst landskapsmålare. Olja
utomhus är hans specialitet.
— Det är inte många heltidskonstnärer som
jobbar på det sättet, men vi finns. Jag ser
mig som traditionalist och romantiker — fast
utan att vara bakåtsträvare. För vad kan vara
mer samtida än att måla här och nu? Landskapet är ju här och nu, målaren är här och nu.
Är man inte samtida då, funderar Anders.
Innehållsrikt år
I påsk, 14—16 april, bjuder Anders in till utställning på Greenverket i Tällberg tillsammans
med glaskonstnären Kjell Jansson från Mora.
Därefter bär det av till England där han ska
besöka konstnärsorten St Ives, samt stude-
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ra orientalisk konst och kinesiskt porslin på
museer i London. Åter i Dalarna väntar årets
upplaga av Konst runt Siljan, 25—28 maj, och
även denna sommar leder han en kurs i friluftsmåleri på Hildasholm i Leksand.
— När utställningen ”Zorn i Paris” öppnar i
Paris i september vill jag vara på plats.
Det skulle vara oerhört spännande att se den.
Jag tittar mycket på konst. Då får jag en
slags utbildning och förståelse för vad som är
bra och dåligt, säger Anders som är glad över
att ha nått så långt på hemmaplan.

”LANDSKAPET ÄR JU
HÄR OCH NU, MÅLAREN
ÄR HÄR OCH NU.”
— För mig är det viktigt att behålla dalaprofilen samtidigt som jag vill göra nedslag i
Stockholm och på andra platser då och då. För
två år sedan fick jag möjlighet att åka iväg på
en arbetsresa till Capri. Där upplevde jag ingen
stress och kunde utforska ön som jag ville. Jag
var solo på de högsta topparna och mötte inte
en människa trots att jag var ute i flera timmar. Till slut började byborna känna igen mig
och jag började tänka att ”man kanske skulle
sluta sina dagar vid Medelhavet”. Men jag har
ju å andra sidan mitt eget Provence hemma på
släktgården i Rönnäs…
Anders visar gärna sin ateljé för förbokade
grupper.
— I somras fick jag besök av en stor konstförening. Förväntningen var att sälja en litografi
eller två, men när de gick hade de med sig
tio original varav ett var förstavinsten i deras
stora konstlotteri.

Nå dina mål fortare
tillsammans med Almi
För att lyckas med dina affärer har du drivkraft
och uthållighet, precis som när du satsar på
ditt livs äventyr.
Tillsammans med Almi når du dina mål
snabbare. Vi erbjuder affärsrådgivning och
finansiering när du är redo att ta nästa steg.
Kontakta oss på almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00

Välkommen till

Mode
Inredning
Fika & mat
Vard 10–18 · Lörd 10–15
BORLÄNGE CENTRUM
www.bragegallerian.se

www.annaviktoria.se

Ornässmycket ®

Sveriges rikssmycke

Med kunden i centrum sedan 1903
Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum
0243-21 16 39 ∙ Vard 10–18 ∙ Lör 10–15
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Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40 · onskehuset.se

KREATIVA

Johan Monsen
Visitkortet rymmer tre yrkestitlar:
målarmästare, förgyllare och målerikonservator. Viljan att bevara gamla
objekt är Johans drivkraft och värv.
— Jag återskapar till hur det har sett
ut, stoppar upp nedbrytning helt enkelt.
Det är viktigt för vårt kulturarv att konst,
föremål och byggnader kan leva vidare.
dalafmk.se
Under namnet ”Dalarnas Förgyllning & Måleri”
jobbar Johan med konservering, restaurering
och renovering. Med gott om gamla byggnader i
Dalarna har han många uppdrag på hemmaplan. Hans kunskaper har också tagit honom till
Tessinska Palatset, Rosenbad, slott och residens.
— Jag känner mig lyckligt lottad som kunnat
skapa ett yrkesliv inom byggnadsvård utifrån
min bakgrund som målare och lärling. Det har
känts naturligt att utveckla mina kunskaper
eftersom jag redan var så van vid att hålla i
en pensel, yrkena går hand i hand.

”JAG KÄNNER MIG LYCKLIGT
LOTTAD SOM KUNNAT
SKAPA ETT YRKESLIV
INOM BYGGNADSVÅRD.”

göra dekorationer och målningar, till exempel
altarmålningar och dalmålningar. Sommartid
brukar det bli en hel del dekorationsjobb av
brokvistar, även rekonstruktion av befintliga
dekorationer som annars riskerar att förstöras.
Våga använda färg
Som målare är Johan nischad på gamla tekniker och material. Han använder gärna lumppapp, linoljefärger och äggoljetempera med
mera. Vitt, rent och avskalat har han inte så
mycket till övers för.
— Inom byggnadsvårdsmåleriet använder
man sällan vitt förutom till snickerier och tak.
Schabloner och tapeter är ofta färgrika, och
dörrar ådrade eller med marmorerade detaljer.
Förr vågade man blanda färger. Det kan kännas läskigt men du kan verkligen få en härlig
känsla i ett rum om du vågar använda färg.

Ingår i nytt team
Kunderna kommer ryktesvägen eller via försäkringsbolag, byggare och antikvarier. Kalendern
för året är välfylld. Johan ingår också i ”Dalarnas Kulturvård & Konservering”, ett helt nytt
team bestående av ytterligare tre hantverkare
med spetskompetenser: en textilkonservator, en
antikvarie och en finsnickare/möbelkonservator.
— Tillsammans har vi kunskaper inom textil,
trä, förgyllning och måleri. Konservering och renovering av kyrkor och bergsmansgårdar skulle
kunna vara lämpliga arbetsprojekt för oss.
I Johans verkstad i Borlänge står ett nyinköpt värmevakuumbord som är till stor hjälp
vid konservering av konst och dalmålningar.
— Det jag inte kan jobba med i verkstaden
tar jag hand om på plats. Det kan handla om
att ta fram väggmålningar bakom tapeter, ren27

Onsdag & Torsdag
12:00-18:00
Fredag
12:00-16:00

BUTIK EN FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

K n i p p b o d a r n a 11 9 • I n s j ö n • 0 2 4 7 - 4 0 2 7 3 • w w w. s a t e r g l a n t a n . c o m / b u t i k

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

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

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

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

Stor butik med inredning & kläder

Besök vår webshop: lantlivinredning.se
Hantverkaregatan 4, Leksand 0247-343 20
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PORTRÄTT

Arvet
efter Alice

ATT SKAPA EN FLERA METER HÖG OCH BRED BILDVÄV
KAN TA UPP TILL ETT ÅR FÖR HANDVÄVERSKORNA PÅ
ALICE LUND TEXTILIER I BORLÄNGE. DE FLESTA KUNDERNA
FINNS PÅ ANDRA SIDAN ATLANTEN.
— VI SKA PRECIS BÖRJA MED EN BESTÄLLNING TILL
EN LOBBY I EN SKYSKRAPA PÅ MANHATTAN, BERÄTTAR
ATELJÉNS ÄGARE FRIDA LINDBERG.
30

Frida Lindberg
ÅLDER 30
BOR Södermalm i Stockholm
och i Smedjebacken
FAMILJ Sambo och en son
AKTUELL Utställning på Ottilia
Adelborgmuseet i Gagnef,
27 maj–13 september
HEMSIDA alicelund.se
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I det tidigare församlingshemmet vid Stora
Tuna kyrka och Frostbrunnsdalen, ryms vävstolar, arkiv, garnlager och generösa arbetsytor.
Hyllor med garn i regnbågens alla kulörer
bildar en färgglad fond längs rummets ena
kortsida. En del nystan är nyfärgade och har
precis hämtats från Wålstedts Textilverkstad i
Dala-Floda. Här är högt i tak. När bildvävarna
plockas ur vävstolarna visas de upp för media
och andra intresserade innan de lämnar ateljén
och skickas till andra sidan Atlanten.
Vi är nyfikna på unga Frida Lindberg som
sedan fem år tillbaka driver anrika Alice Lund
Textilier.
— Jag har ett stort intresse för svensk textilkonst och handvävning. Kunskap är färskvara.
Genom att driva vävateljén kan jag hjälpa till
att bevara kunskaperna för framtiden.
En text om Frida blir också en text om Alice
och Helena. Historien startar med Alice Lund
(1900—1991) som var gift med Erik från Falun.
När Alice blev änka flyttade hon upp till Dalarna för att hjälpa sin svägerska Karin Lund som
var vävlärare på Fornby folkhögskola och drev
en textilverksamhet. År 1936 startade Alice
och Karin en firma som Alice senare döpte om
till Alice Lund Textilier när Karin gått bort.
— Alice var utbildad till grafisk formgivare
och tillhörde den funktionalistiska rörelsen. Hon
jobbade mycket med rummet och med att

Tova Vibrandt är en av
ateljéns skickliga väverskor.
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skapa vackra miljöer med hjälp av textilier och
det har vi fortsatt med. Från Alice, som hade
stor påverkan på svensk offentlig textil, har vi
kvar en fantastisk mönsterskatt.
Helena Hernmarck

Alice var mentor åt textilkonstnären Helena
Hernmarck som är verkstadens mest kända
samarbete. Helena är bosatt i USA sedan
lång tid tillbaka. Hennes stora bildvävar skapas
efter fotografiska förlagor och väcker enormt
intresse där de visas. Ett exempel är ”Mossklyftan” som hänger i entréhallen på Dalarnas
Museum.
— Helena har utarbetat en teknik, Hernmarck-tekniken, som ger ett impressionistiskt
uttryck. Den är inte så tekniskt krävande utan
handlar mer om hur man tolkar skissen. Hennes
bildvävar är gjorda för att ses på långt håll.
Går man nära väven luckras motivet upp och
betraktar man väven på långt håll så träder
motivet fram, förklarar Frida.
På en vägg i Time Warner Center på Manhattan i New York hänger ”De fyra årstiderna”,
fyra delar som skapades av två väverskor
under fyra år.
— Tack vare den har vi nu fått ännu ett
uppdrag på Manhattan. Till lobbyn i en nybyggd
skyskrapa ska vi väva ”Klematis” i lila och gröna nyanser. Vävnaden är två och en halv meter
bred och över åtta meter hög, totalt över 20
kvadratmeter, där halva vävnaden kommer
att hänga i taket. Leveransen är beräknad till
slutet av 2018.

Arkivet en skatt

Frida låter oss kika in i arkivet där lådor och
skåp är fyllda till brädden av vävprover, akvarellskisser och fotografier.
— Arkivet är en sådan otrolig inspirationskälla. Ibland måste jag gå in här för att uppleva
kärnan till allt, säger Frida medan hon drar ut lådor och bläddrar bland det värdefulla materialet.
— Här finns många skisser av konstnären
Sofia Widén som gjorde sig känd för sina
kyrkliga textilier. Arkivet spänner över lång tid
och över olika konstnärstemperament vilket ger
arkivet en spännande bredd.
Nyligen fick ateljén en beställning av en
matta till koret i Rättviks kyrka.
— Då gick jag in i arkivet och valde ut en
skiss av Helena, en av hennes allra första. Det
blir en rölakansmatta som kommer att passa
perfekt till ådringsmålningarna i altarringen.
Våra vävnader blir platsspecifika. Att jobba
med rummet och med färg, det har alltid varit
vår grej.
Som en dans

Vid flera tillfällen under samtalet framhäver
Frida sina tre väverskors enorma skicklighet
och förmåga att kombinera olika kulörer till rätt
färgnyanser. Arbetet vid vävstolarna sker genom ett nära samarbete mellan Ebba Bergström,
Tova Vibrandt och Malin Svennung Malmén.
— Det är fint att väva tillsammans. Det är
ett nära samspel och ett sätt att överföra

Helena Hernmarcks ”Mossklyftan”
hänger på Dalarnas Museum.

kunskap. Enligt stegräknaren går de nästan en
mil per dag när de gör en skyttlad matta,
eftersom de följer med inslaget hela vägen.
Det blir nästan som en dans.
Förutom tillslagens återkommande dunk är
det tyst i lokalen. Det märks att koncentrationen är stor.
— Man måste titta noga hela tiden så att
det blir rätt. Och det är just därför det blir så
fint. Precis varenda tråd är vald att ligga där
den ligger. Eftersom varje tillslag görs för hand
blir vävnaden också mer levande. Det är som
att måla. I skissen till väven sker konsten!
Kvinnohistoria

Ibland dyker det upp vävar från Alice Lund
Textilier på stora auktionshus som Bukowskis.
— Det är roligt att vävarna får ett ekonomiskt värde. Då börjar folk kolla vad de har där
hemma. Ibland köper jag tillbaka vävar, det är
ett sätt för mig att lära känna väverskorna som verkat här och hur de valt att tolka
skisserna. Jag har ju vävkunskaper och ser
andra saker än konsthistoriker.
Frida brinner för att sprida kunskapen om
handvävning. Hon är mycket påläst och har
redan gott om material till en bok.
— Textilkonsten är på många sätt fortfarande ett outforskat område. Alice Lund var en
företagsam kvinna. Hon hade 30 till 40 väverskor anställda och verkade ute i världen med sin
konst. Det vill jag lyfta fram och stoppa med i
den gemensamma historieskrivningen.

Arkivet – en mönsterskatt
och inspirationskälla.
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#KULTURIMORA
18/3–12/4
SPIRITUAL GESTURES - en utställning av
Gudrun Andersson och Anaïde Chirinian
23/3–12/4
MYKORRHIZA - teckningar och texter
av Linn Bäckman
Onsdag 29/3 kl. 17–19
BOKMINGEL på Kaffestugan. Tipsa och tipsas
om böcker, träffa likasinnade och inspireras.
Måndag 3/4 kl. 18
JORDAD – enklare liv i kollapsens skugga.
Journalisten och författaren David Jonstad berättar.
Onsdag 5/4 kl. 18
Konsert med SIX STRING YADA! Hillbilly från
Appalacherna blandas med folk, punk och rock.
Entré: 120:-, ung/pensionär 90:-, kontant eller Swish.
Tisdag 18/4 kl. 18.30
Inför EUGEN ONEGIN - Tina Ängeby från Orsa
Operasällskap berättar om Tjajkovskijs opera som
direktsänds från Metropolitan lör 22/4 kl. 19 på
Röda Kvarn i Orsa. Mer info www.orsaopera.se
Lördag 22/4 kl. 13–15
Vernissage för Vårsalong ”MÖTEN” tillsammans
med årets jury, konstnären Malin Holmberg.
Kom och rösta på din favorit! Utställningen pågår
t.o.m. 15/5. Se även förra årets publikfavorit
Sanna Seppänen i egen utställning!
Måndag 24/4 kl. 18
Från ensamhet till flockmentalitet – författaren
STAFFAN MALMBERG berättar om sitt romanskrivande och dess relation till den samtida
samhällsutvecklingen.
Tisdag 25/4 kl. 19 på Moraparken
FÄBOLAND - en folkmusikkabaré i hemvävt,
Thelma och Louise i allmogestil. Entré: 250:-,
FMH-medlem/Scenpass 200:-, stud. 100:-.
Förköp 0250-267 79
Tisdag 2/5 kl. 18.30
ARKEOLOGI I DALARNA - Maria Lannebro Norell,
arkeolog på Dalarnas Museum berättar.
Lördag 6/5 kl. 11 och 13. För barn 2-4 år.
Teater23 presenterar PICI & OSO - en föreställning
om två märkliga figurer som träffas av en slump.
Biljetter á 20:- finns i lånedisken fr.o.m fredag 28/4.
Varje fredag kl. 10-10.30: VECKANS NOVELL!
Mora kulturhus och bibliotek
mora.se/kultur
Facebook.com/kulturimora
Köpmannagatan 4, 0250-267 80
Mån–fre 09–18, lör 11–15
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TACK!
Vi vill tacka dig som är kund hos oss!
Du gör det möjligt för oss att göra skillnad
i vår bygd. Tack vare dig kan vi investera i
vår bygd genom lokalt stöd till kultur, idrott,
samhälle och näringsliv.
Under 2016 har vi bland annat varit med och
bidragit till följande organisationer:
Bjursås Orienteringsklubb
Sågmyra Skidklubb
Falu Bowlingklubb

Bjursås IK
Grycksbo Gille
med flera

Vi är specialiserade på renovering, restaurering och
nyproduktion av timmerhus och timmerkonstruktioner.
Om kvalité är viktigt, kontakta oss.

Kulturförvaltningen

Hans Alin 070-647 15 19 info@timmerhusrenovering.se
www.timmerhusrenovering.se

Ställ krav på ditt livs största affär.
Leksand/Rättvik
0247-155 00/0248- 36 60 20

EMELIE BÖRJES
Fastighetsmäklare

ANNELIE JAKOBSSON
Mäklarassistent

AMMI TROIVE
Fastighetsmäklare

Gagnef

0241-64 53 00

ANNA BJÖRKLUND
Mäklarassistent

AMANDA NORELL
Mäklarstudent

LARS BJÖRKLUND
Fastighetsmäklare

Borlänge
0243-79 44 40

CAMILLA BERGDAHL
Fastighetsmäklare

ÅSA LUNDGREN
Mäklarassistent

MIKAEL BJÖRKLUND
Fastighetsmäklare/
Ägare

ANDERS FAHLSTRÖM
Mäklarassistent

NIKLAS SANDBERG
Fastighetsmäklare/
Ägare

JENS BERGENSTRÖM
Mäklarstudent

MY FRIMAN
Fastighetsmäklare

HELENA BACKÉN
Fastighetsmäklare

Säter/Hedemora
0225-536 60

MARIA BJÖRKMAN
Fastighetsmäklare

VICTORIA OHLSSON
Fastighetsmäklare

KJELL BJÖRKLUND
Fastighetsmäklare

MARIA ERIKSSON
Marknadskoordinator

Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

ALFABETET I BLOMMOR

Gagnefkonstnärinnan Ottilia Adelborgs ”Prinsarnes blomsteralfabet”
utkom för första gången år 1892.
Varje bokstav är fantasifullt illustrerad med en blomma från den
svenska floran.
ottiliadelborgmuseet.se

EN TROGEN VÄN

Helena Petersson i Falun syr söta
nallar i linnetyg. Nallarna har broderade ögon/nos och säljs i olika
klädesplagg. Vilken blir din favorit?
Facebook: Adina Design & Hantverk

SYKULLA

Sofia Israelsson i Bäsna syr barnkläder i trikå av ekologisk bomull.
Här en sparkdräkt i egendesignad
textil.
sykulla.se

TA I TRÄ

Klossar i bokträ med en bokstav
per sida. Stapla och stava med
totalt 96 bokstäver!
valleylifestyle.se

FÖR UNGA RYTTARE

Klassisk käpphäst i naturmaterial.
Välj mellan svart eller grått huvud
med vit man.
rattvikshemslojd.se

KATTER

Sött motiv av illustratören Alvina
Garpebring i Falun. Säljs som print,
30 x 40 centimeter, och passar i
standardram.
alvina.se
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PELLE P SHOP

TVÅ BUTIKER I EN

Gäller även vid köp i vår webshop

pellepfalun.se
Åsgatan 18, Falun · 070-426 26 26

INTRESSEKLUBBEN

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

i
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Glas som arbetsmaterial förenar medlemmarna i denna
intresseklubb. Dalaliv fick en pratstund med Linda Sandberg
som är ordförande i Föreningen Glasverkstaden i Borlänge.
Berätta, vad gör ni?

— Vi driver en kollektiv glasverkstad i
Åselby, en fullt utrustad verkstad med
två fusingugnar, gravyrmaskin och möjlighet att blästra glas. I dagsläget är vi ett
tiotal medlemmar som jobbar med både
konstglas och bruksföremål. Det gemensamma för oss är intresset för glas som
uttrycksform och glädjen och passionen
för att skapa. Vi har vår bas i Dalarna
men några av medlemmarna bor i andra
delar av landet. Antingen är man själv i
verkstaden eller så har vi gemensamma
arbetshelger då vi hjälps åt. Jag brukar
åka dit några gånger i månaden. Just nu
experimenterar jag med stora smycken i
asymmetriska former.
Föreningen startade 2005 när du fick
kontakt med konstnären Roland Backlund
från Borlänge. Hur kom ni igång?
— Vi fick bidrag av Statens kulturråd
så att vi kunde köpa in utrustning och vi
har även fått stöd från Borlänge kommun.
I samma veva flyttade en glaskonstnär
från Skottland till Borlänge, Kim Bramley.
Hon hade med sig en egen ugn och efterlyste en verkstad. Kim jobbade tillsammans med oss under ett år och lärde oss
mycket och gav oss stor inspiration.

Ni varken blåser eller gjuter glas. Vad mer
kan man göra med glas egentligen?
— Vi jobbar med en speciell teknik som
kallas ”fusing” vilket är en kallglasteknik.
Vi använder planglas, platta glasskivor,
som vi skär i olika mönster och smälter samman i 830 graders värme. Det
går att smälta glaset igen och forma
det till fat eller vad det är man önskar
göra. Glas är spännande i uttrycket. Och
det går inte att ha kontroll över själva
processen. Det finns ett moment av
överraskning — när man har satt en ugn
får man inte veta resultatet förrän ett
dygn senare. Det är så kul och inspirerande att skapa tillsammans med andra,
man lär sig så mycket av varandra. Vårt
mål är att göra en gemensam utställning
och i maj kommer vi att ha öppet hus i
verkstaden. Vi ordnar också kortkurser i
fusing då man får testa att göra ett fat
eller ett smycke, men i första hand riktar
vi oss till yrkesverksamma konstnärer. Det
är bara att höra av sig till oss om man är
intresserad av att veta mer!
Kontakt: glasverkstandalarna@gmail.com

Ny adress
Ny interiör
Nypremiär i april

HOS OSS TRIVS
DU ENKELT MED
DINA VÄNNER
FRUKOST, LUNCH,
MIDDAG & FIKA

AFTER WORK

Första fredagen
varje månad
Dans till musik från
70-talet fram till idag.

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

ODD MOLLY • MASAI • SEBAGO
PART TWO • IN WEAR • VILA
PIPOOLS BAZAAR • PARA MI

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook
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Vi gör fria
företagare friare

Vill du ha harmoni och
funktion i din inredning
och din trädgård?

Låt oss sköta administrationen
så kan du själv lyfta som
företagare.
XBASE är ett innovativt och ISO-certifierat team
med auktoriserade löne- och redovisningskonsulter.

@enegenstil

Vi jobbar med Feng Shui som verktyg
och erbjuder konsultationer för
hem, trädgård och offentlig miljö.
Kontakta oss för kostnadsfri offert!
0247-79 60 80

info@xbase.se

www.xbase.se

asa.larsson@fonsterbacken.se · 070-419 57 08

Sundborns Karin
nu även som plastmatta

VAR VILL DU
ÄTA I DAG?
TÄLLBERG GREENHOTEL.SE 0247-500 00
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Matts Mattor
Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15

ÅTERBRUKARNA
Systrarna och kollegorna Jessika och Sabina Holding värderar
återbruk högt i sina arbeten som sömmerskor och tapetserare.
— När du låter klä om en gammal möbel så blir den unik,
du får något som ingen annan har, säger Jessika.
En gammal banklokal i Siljansnäs fungerar som
skönhetssalong för gamla möbler. Hos Västibyns
Tapetseri & Inredning får sittmöbler en uppfräschning och chans att användas i ytterligare många
år. Bland hundratals textilprover väntar flera projekt: en 50-talsfåtölj som ska kläs i ett tidstypiskt
ylletyg, några gustavianska stolar, en 1700-talspall
från en sörmländsk herrgård…
— Hit kommer man med gamla möbler som man
vill klä om istället för att köpa nya. Det kan vara
loppisfynd, arvegods med högt affektionsvärde
eller modeller som inte längre går att få tag på,
berättar Sabina.
Tar till vara spill
Återbrukstänket hänger alltid med. Allt som är helt
får sitta kvar, endast utslitna delar och material
ersätts med nytt, och det tyg som sätts under
stoppningen är ibland inhandlat på loppis. Av
provbitar från utgångna kollektioner och tygspill
från exklusiva textilier, som Jobs Handtryck, Josef
Frank och Sanderson, syr systrarna sminkväskor,
handväskor och börser som säljs i ateljén.
— Av tyg som suttit på fåtölj- och soffryggar,
och inte nötts eller blekts av solen, syr vi kuddar
som kunderna får med sig hem. Om man ärvt
möbeln av sin mormor så kan det ju vara kul att ha
kvar det tyg som hon en gång valt, säger Sabina.
Återbruk både nu och då
När en gammal möbel kläs av hittas både det
ena och det andra, bland annat spår av gammalt
återbruk.
— Det är inte ovanligt med stoppningar av klädesplagg och brasilianska kaffesäckar. Till och med
kvistar och alkottar har vi hittat, minns Jessika.
Som utbildade tapetserare har de goda kunskaper om olika möbelstilar. Men ibland tar de sig
konstnärliga friheter.
— Det är kul att få in en riktigt gammal möbel
och sätta på ett modernt tyg, som den här fåtöljen med leopardmönster, säger Sabina medan hon
slår sig ned i den inför fotograferingen.

vastibyns.se
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Vi finns alltid
nära dig

Vi är en bank och ett försäkringsbolag - dalfolket är våra
ägare.
Välkommen att samla dina bank- och försäkringsaffärer hos
oss för en tryggare och bekvämare vardag.

dalarnas.se

Alsbo Ägg AB

VÄLKOMMEN TILL ETT
MYSIGT & ANRIKT
BAGERI & CAFÉ I FURUDAL

HANTVERKSBAGERI

Glada påskhälsningar
från din lokala
äggleverantör

Vårt bröd bakas enligt
långsamma processer. Vi använder
surdeg och andra typer av fördegar,
vilket gör brödet både godare
och mer hälsosamt.

HANTVERKSBAGERI

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

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

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

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

Dekorationer för
trädgård & hem

Fred 15_18 Lörd 11_14
Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gilla oss på
facebook

Övrig tid ring 070_619 17 77
eller 070_375 40 53

SDR Gåvan

Gåvan

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

Vindsverkstan
VÄLKOMMEN TILL

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora
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Saras Smaker
Lagom till att utegrillarna plockas fram tipsar kocken Sara Nyström om tre
smarriga potatisrätter med smak av Frankrike, Italien och Sverige.
— Sötpotatisfrites är supergoda och passar jättebra till grillat eller som
tilltugg. Gratängen kan du servera till kött eller kyckling och de gratinerade
potatisarna blir utmärkta till fisk eller vegetariska biffar. Alla rätterna blir
också goda tillbehör på säsongens härliga bufféer, lovar Sara.

SÖTPOTATISFRITES
MED TRYFFELAIOLI
500 g sötpotatis
1 äggvita
2 msk vatten
1 tsk salt
3 dl panko (japanskt ströbröd)
4 msk rapsolja
Skala och skär sötpotatisen i
långa stavar, cirka 0,75 x 0,75
cm tjocka och 8 cm långa.
Lägg i en liten plastpåse.
Vispa upp äggvitan med vatten
och salt. Häll även detta i
påsen. Förslut och skaka så att
potatisstavarna och äggvitan
blandas ordentligt. Häll upp
panko i en djup tallrik. Ta ur
potatisstavarna och vänd dem
i ströbröd. Lägg upp på bakplåtspappersklädd plåt. Fördela
jämnt över hela plåten. Se till
att de inte ligger på varandra.
Ringla rapsolja jämnt över
plåten. Grädda i ugnen på 200
grader i 20 minuter. Ta ut och
salta lätt.
TRYFFELAIOLI
2 dl majonnäs
1 vitlöksklyfta
1 tsk pressad citron
1 msk tryffelolja
2 stänk cayennepeppar
salt
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Pressa ned vitlöken i majonnäsen. Tillsätt citron, cayennepeppar och tryffelolja. Blanda
väl och smaka av med lite salt.

POTATISGRATÄNG MED BASILIKA
OCH VÄSTERBOTTENOST
1 kg fast potatis
1 kruka färsk basilika
3 vitlöksklyftor
5 dl gräddmjölk (50/50) alt.
matlagningsgrädde
salt och svartpeppar
100 gr riven Västerbottenost
Skala och skiva potatisen tunt.
Lägg i kastrull. Häll på 3 dl
av vätskan och koka upp på
medelhög värme. Under tiden
mixar du basilika, vitlök och
resterande vätska med hjälp
av stavmixer tills basilikan är
helt slät. Häll i kastrullen och
låt koka upp under 10 minuter.
Smaka av med rikligt med salt
och svartpeppar. Häll ut potatisen i ugnssäker gratängform.
Strö över Västerbottenosten
och grädda klar gratängen i
ugn på 175 grader i 25—30
minuter. Kolla med en potatissticka så att den är klar.

DILLGRATINERADE
SMÅPOTATISAR
16 små, kalla, kokta,
oskalade potatisar, cirka
600—700 g
1 rödlök
20 g dill
100 g naturell färskost
1 msk pressad citron
salt och svartpeppar
rapsolja
Skär av ett lock på varje potatistopp. Lägg locken åt sidan.
Gröp försiktigt ur potatisarna
med hjälp av en tesked så att
de blir som små skålar. Grovhacka den potatis du gröpt ur
och lägg i en skål. Finhacka
rödlök och dill, och blanda med
potatisen. Rör ner färskost och
citron. Smaka av med salt och
svartpeppar. Fyll småpotatisarna med dillfyllningen tills de
blir överfulla. Toppa med de
avskurna potatislocken. Lägg
på ugnssäker form. Ringla över
lite rapsolja. Gratinera i ugn på
200 grader i 15—20 minuter.

Fler recept av Sara
Nyström hittar du
under Saras Smaker
på dalaliv.se

POTATISGRATÄNG MED BASILIKA
OCH VÄSTERBOTTENOST

SÖTPOTATISFRITES
MED TRYFFELAIOLI

DILLGRATINERADE
SMÅPOTATISAR
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Skafferiet
ÖLPRALIN
FRÅN MORA

Ett samarbete mellan Mora
Bryggeri och Mora Choklad
har resulterat i en pralin av
ljus choklad och kräm av
Amber Ale, en av bryggeriets populäraste ölsorter.
morabryggeri.se
morachoklad.se

MARIANNE WESTMAN

Faluformgivaren Marianne Westman har
lämnat en mönsterskatt till eftervärlden.
Bland annat ”Körsbärsträdgården”,
här på bricka från Almedahls.
dalarnashemslojd.se

Att käka myror kanske
kan framstå som lite väl
drastiskt, men det är
faktiskt gott. Det finns
en liten syrlig smak som
inte är att förakta.

REGNBÅGSLAX FRÅN SILJAN

Lax är ju ett måste på påskbuffén. I Siljanslax
delikatessdisk i Leksand hittar du regnbågslax
från Siljan — välj mellan varmrökt, kallrökt eller
ugnsmarinerad med eller utan dillsmak.
siljanslax.se

Kalle Moraeus, ur ”En matresa i Dalarna”

ROSTAT PÅ
BERGSMANSGÅRD

På Hedens Bergsmansgård i
Falun rostas ekologiska och
Fairtrade-märkta kaffebönor från Colombia och
Indonesien. Hedens Kaffe
säljs endast på Gruvbutiken
dit de levereras på cykel.
falugruva.se
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OSTBUTIKEN I VÄSTANSJÖ

Fredagsöppen butik med svenska och
europeiska ostar av högsta kvalitet, här
smakrika Prima Donna. Larseric Selemo
erbjuder även ostprovningar för grupper.
facebook.com/ostbutiken

Vi har de
ekologiska
alternativen
PASTA MED RÅSTEKT
BROCCOLI OCH PARMESAN

Receptet finns på coop.se
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INSPIRATION

vår

— Nu är det dags att göra vårfint
vid entrén! Här en plantering med två
tulpansorter som vi drivit upp själva, vita
”White Liberstar” och mörklila ”Queen of
Night”. I krukan finns även penséer, de
är tåligast och klarar fem minusgrader,
samt olika lökväxter: Kungsängslilja, pärlhyacinter, snöklocka och narcisser. För
att ge stöd åt narcisserna har vi stuckit
ner några kvistar skruvpil.

Nu växer det så det
knakar i Trädgården
Siljans växthus i Rättvik.
Bland blommor, fröer
och lökar hittar vi Helena
Lundquist, Stina Erixon och
Anna Sold som bjuder
på inspiration.
tradgardensiljan.se

— Fat med rede av björkris, vide och
fjädrar som vi dekorerat med minipåsklilja, pärlhyacint och blockljus. Det blir ett
fint inslag på middagsbordet.

— Vi jobbar mycket med att det ska se naturligt
ut. Och vad kan vara vackrare än en bukett med
tulpaner, ranunkel ”Pon Pon”, nejlikor ”Antique”,
chrysanthemum ”Anastasia” och blåbärsris?
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utflykten går till svärdsjöbygden
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välkomna att inspireras!
unika arrangemang,
inredning och växter!
kort och posters med
egna illustrationer.
TISD-FRED 10–18,LÖRD 10–14
SKÄRTORSDAG 10–18
LÅNGFREDAG & PÅSKAFTON 10–14
G:A APOTEKSHUSET, SVÄRDSJÖ ∙ 0246-100 80

Gilla oss på Facebook: Rut & Knut
Borgärdesvägen 16, Svärdsjö ∙ 0246-100 32

VÄGGFÄRG
COLORAMA NATURA

695:*

PRISEXEMPEL, 3 L

Upplev vackra Linghed och boka in er på
Poppens B&B. Vi skräddarsyr er vistelse.
Njut av en spa-upplevelse, få guidade turer
på våra vandringsleder eller fiska i våra
fantastiska vatten. Ät en lugn frukost och njut
av nyrostat kaffe från vårt eget kafferosteri.

Hjärtligt välkomna till oss!

Ekofärg för friska rum!
Colorama Natura är ekofärgen som är baserad på helt
naturliga råvaror för friskare människor och en renare
miljö. Colorama Natura är en färgrevolution för en hållbar framtid. Bara att måla med pensel eller roller – och
njut av dina friska och vackra väggar.
*) Priset avser 3 liter. Pris 1 liter: 295:-, 10 liter: 1 995:-

www.ravgrytet.se · 070-595 65 00

Borgärdesv. 21, Svärdsjö
Adressgatan 00, Ortsnamn.
0246-102 07
Tel 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre 9–18
Öppet: Mån–fre XX–XX.
(Lunch 12.30–13.30)
Lör XX–XX. Sön XX–XX.
Lör 10–13 Sön Stängt
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Hedens Lustgård
• Egen odling av utplanteringsväxter
• Amplar, perenner, rosor, buskar & träd
• Återförsäljare av Hasselfors
jordar & gödsel

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

Vardagar 10-18 • Lördagar 10-14
0247-210 34 • Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)
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ORD PÅ VÄGEN: AGNETA MAGNUSSON

Vi har fortfarande
chansen att ta till vara
Vilken rikedom vi har runt omkring oss, vi som
har en gammal trädgård som snart vaknar till
liv. Den här vildvuxna bångstyriga grönskan,
som är på väg, och som kommer att ta över
om vi inte gör något åt det hela. Eller? Vi
kanske inte alltid behöver göra så mycket
som vi tror.
De gamla träden, buskarna och örterna,
som har kommit att trivas här trots ringa eller
ingen vård. Och som kommer igen år efter år.
Det är väl något att ta vara på? En vildvuxen
syrenhäck eller kanske en syrenberså för stilla
sommarsamtal. En krikonlund med ljuvlig blomning och härlig besksöt marmelad i sikte. Den
vilda, fyllda kanelrosbusken med sina små rosa
blombollar, som lockar till sig bin i mängd och
som ger små goda nypon till hösten.
Vet du inte växternas namn och varifrån de
kommer? Fråga äldre släktingar och grannar.
Den enklaste buske får ett helt annat värde
om du vet att mormor Sara planterade den när
hon och morfar flyttade hit, eller att moster
Anna fick med sig just den pionen när hon
arbetade som trädgårdskulla långt, långt borta.

En vildvuxen syrenhäck eller kanske en
syrenberså för stilla
sommarsamtal.
Extra spännande är det att spana efter alla
gamla lökväxter som outtröttligt dyker upp här
och var och till och med sprider sig. Narcisser,
krolliljor, brandliljor... Det kan löna sig att gräva
upp narcisslökarna när de blommat klart, dela
lökarna och gödsla lite i de nya planteringsgroparna.
Själv är jag speciellt intresserad av att
få reda på om det fortfarande odlas några
gamla sorters lokala köksväxter. Kanske odlas
ärter, lök eller någon rotfrukt just för den goda
smaken, som man minns från barndomen, eller
för att den gått i arv inom familjen. Till ”Låna
frö på bibblan” i Leksand kom häromdagen in
frö till kålroten Röd Sollrot, en för de flesta

okänd variant av Sollroten. Den röda varianten
ska vara extra söt och god! Och så har vi
Solleröärten, en gammal sorts gråärt, som är
den godaste av dem alla och som ska ha sitt
ursprung hos kapucinermunkarna. Är det någon
som vet mer?
När det gäller att bevara vårt ätbara
kulturarv är det förstås inte alltid så enkelt
— men angeläget. Bevarar vi inte de gamla
sorterna är de snart borta för alltid. Det är
därför jag är aktiv inom föreningen ”Leksands
kulturväxter” och ”Föreningen Sesam — Sällskap
för fröodling och bevarande av kulturväxter i
Sverige”. Där hjälps vi åt att bevara, lär oss
fröodla — och så
förstås använda
alla de goda gamla köksväxterna.
Du anar inte vilken
skillnad i smak
det är...
Ja, så vindlar
tankarna från det
enkla till det mer
komplicerade.
Gemensam nämnare tycks vara
”ta till vara”!

Kulturvetare och fröodlare i Leksand
Facebook: Trädgård i Leksand
Facebook: Historieodlarna
foreningensesam.se
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Kropp
& själ
FRANSKA TVÅLAR

Lavendelblom, gurka, grönlera, apelsinblom/
honung…Väldoftande tvålar från Provence hittar
du i Hantverksbyns hemslöjdsbutik i Rättvik.
dalawardshus.se

FRÅN DALARNA

Fairtrade-märkt kroppscrème med doft
av ängsklocka, Dalarnas landskapsblomma. Tillverkas på Krämfabriken i Falun
och säljs på Åhléns som grundades i
Insjön år 1899 (Åhlén & Holm).
ahlens.se

”I kärlek den stingande
tistel blir skön, och maj着物 (KIMONO)
regn vattnar förtorkade
Skön linnekimono i en
storlek från systrarna land, och en ros kan dofta,
Ström i Insjön. Finns
en äng bliva grön mitt i
i tre färger: vit, svart
eller natur.
öknens brännande sand.”
terribletwins.se

POTTAN PIPINETTE

På BoBe Plastindustrier i Vansbro tillverkas
pottan Pipinette som blir din räddare i nöden på resan, i båten, stugan, husvagnen...
På 1700- och 1800-talen fanns liknande
pottor, ”fruntimmerspottor”, som även de
var utformade för att användas stående.
pipinette.com
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Dan Andersson

VANDRA I VÄRLDSARV

Följ med på vandring längs den gamla sommarvägen, ”Linnévägen”, mellan Falun och Bjursås
söndag 23 april. Sträckan är cirka 19 km lång
och tar omkring fem timmar att vandra.
Ta med kompisar och matsäck!
dalkarlsvagen.se

Varmt välkommen till

Lin & Krita
(f.d. Gruvgatan 13)

Möbler Inredning
Textil Kalkfärg

En personlig
butik i en
unik miljö vid
Falu gruva
Gammelv. 16, Falun • 070-521 08 02

Almedahls och
Klippans Yllefabrik

Oleana

Sägen

Välkommen!
Oleana

Krongårdsvägen 16
023-702 24 40
norrgardeninredning.se

322 OQ Cardigan
86 O Skirt

Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com
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Alla knivar i en butik
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15

Inte som alla andra!

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
Vid riksväg 70 i Insjön
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders

Blomstoerrn
i Sundb

boktips

DEN SOM STANNAR, DEN
SOM GÅR.
ÅREN MITT I LIVET

KÄRLEKENS VÄG

VÄNDA HEM

Alain de Botton

Yaa Gyasi

Volante

Norstedts

För 23 år sedan
Norstedts
skrev han Kärlek
Vissa berättelser
— en betraktelär värda att påminna om.
se och nu återkommer min
Igen. Och igen. Berättelsen om absoluta favoritfilosof till
Lina och Lenú växer med sina ämnet kärlek. Även denna gång
huvudpersoner och vi tycker
i en gränsöverskridande form
att varje del är ännu mer
mellan roman och filosofiska
fantastisk än den förra. I den- betraktelser. Vi träffas, blir
na, den tredje och näst sista
förälskade, gifter oss. Men det
delen, återvänder Raffaella
är inte då berättelsen tar slut,
till barndomskvarteret, medan utan det är egentligen då som
Elena försöker finna sig i rollen allt börjar. Vad händer med
som författare, fru och mam- kärleken i ett äktenskap? (Lina)
ma. Del ett och två finns som
storpocket. (Alexander)

Elena Ferrante

VAD GÖR EN BANK?

Andreas Cervenka
Natur & Kultur

Ja, vad gör en
bank egentligen?
Cervenka, journalist
på SvD, skriver på ett lättfattligt och underhållande sätt
om begrepp som kärnprimärkapitalrelation, minusränta och
sin syn på världsekonomin och
bankernas oerhört centrala roll
däri. Känslan är paradoxal när
jag stundtals asgarvar åt Cervenkas formuleringar för att
sedan bli mörkrädd när innebörden sjunker in. (Alexander)

Maame föder två
döttrar som aldrig
får uppleva systerskapet. Som ogräs slits deras
liv upp med rötterna. Över hav
och sju generationer får vi
följa släkten, genom klanstrider
och bomullsfält, kärlekshandlingar och drogmissbruk. Jag
ser dem, känner med dem. De
bor kvar inom mig. Läs den
helt enkelt! (Alexander)

POCKETNYHET!
GLÖM MIG

POCKETNYHET!
EN DROPPE MIDNATT

Alex Schulman

Jason Timbuktu
Diakité

Bookmark

Mammans alkoholproblem, som
aldrig får nämnas med ord,
genomsyrar barndomsminnena.
Minnen av konflikter, smygande
och skam, blandas med inslag
av värme och kärlek. Den dag
då även barnbarnen påverkas
av missbruket kan de inte
längre undvika att tala om det.
Språket är bländande, berättelsen berör och uppmanar till
sträckläsning. (Lina)
I SAMARBETE MED

Bonnier Pocket

Jason stirrar på
sin farfars rock i garderoben.
Det är det enda han har kvar
av den man som lämnade
efterslaveriets södra USA för
ett bättre liv i norr. Men rocken
väcker frågor: Vem är jag?
Vilket är mitt folk? Var är mitt
hem? En fantastisk berättelse
om sökandet efter ursprung
och tillhörighet, men också en
oerhört berörande skildring
av relationen mellan barn och
förälder. (Alexander)

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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EN VÅR FYLLD MED ROLIGA FOTOUPPDRAG
OCH EN JOBBRESA TILL ETT VARMARE LAND
VÄNTAR MARIA HANSSON SOM HÄR VISAR
UTVALDA BILDER UR SITT ARKIV.

NAMN
Maria Hansson
YRKE
Fotograf
HEMSIDA
mariahansson.se
Hej Maria! Hur hamnade
du bakom kameran?

— Jag tror att det var för att jag ville samla på
minnen och bilder är ju ett bra sätt att göra det.
Som barn fick jag en kamera av mina föräldrar, en
gammal Kodak Instamatic som jag tog med på min
första utlandsresa. Sedan dess har både kameran
och Italien betytt mycket för mig. Först utbildade
jag mig till florist men blev nyfiken på fotografyrket
när jag hade en pojkvän som jobbade extra på
lokaltidningen. Idag har jag utbildningar från tre olika
fotoskolor och driver eget med utgångspunkt från
hemmet på min sambos släktgård i Stora Skedvi.

Tillsammans med journalisten
Karin Janson har du givit ut
boken ”Vi bor i Stora Skedvi”.
Berätta om den!

— Både Karin och jag är födda och uppvuxna i
Stora Skedvi. Vi tyckte att det skulle vara kul att
göra ett bokprojekt tillsammans och det föll sig
naturligt att berätta om vår hembygd. Vi ville dokumentera nutidens Stora Skedvi, här bor många spännande karaktärer som vi valde att följa under olika
årstider. Den som är intresserad av att köpa boken
är välkommen att kontakta mig för återförsäljare.

Vad kännetecknar dina bilder?

– Jag väljer färg före svartvitt. Mina bilder
är oftast färgglada och positiva. Jag är inte så
mycket för det sorgsna och melankoliska eller
uppställda studiobilder. Bland det bästa jag vet
är att följa människor i deras miljö och jag fotar
gärna kreativa människor. Men alla uppdrag jag får
är roliga, det är nog variationen som är det bästa
med yrket.
56

I ALBUMET

57

Driver du enskild firma?
Har det blivit dags för aktiebolag?
När verksamheten växer kan det vara klokt att
ombilda till aktiebolag. Fördelarna är många:
I ett aktiebolag har du ett begränsat ansvar till skillnad från
enskild firma där du personligen riskerar allt vad du äger och har.
Många leverantörer, kunder och banker föredrar att göra affärer
med ett aktiebolag.
Skillnaden mellan de egna och företagets pengar tydliggörs och
blir lättare att hålla isär.
Det finns skatteskillnader som är gynnade i aktiebolagsformen,
t ex lågbeskattad utdelning.
Företagsformen aktiebolag har högre status.
Välkommen att kontakta oss, vi har hjälpt mer än 300 000 företag till världen!

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
info@standardbolag.se · 023-79 23 00 · www.standardbolag.se
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Falu Ljusstöperi
& Butik

Garnglädje!

För butikens öppettider
se www.faluljus.se

Bondegatan 19, vid Gruvrondellen • 023-634 55

Gjuthuset med uthus & stall, Falu Gruva.

Tis–Fre 10.30–17.30 & Lör 11–15.30
www.faluantik.se
info@faluantik.se

Gjuthuset
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Tre goda nyheter
från Leksand.

Hos oss här i Leksand bakar vi vårt goda knäckebröd. Sedan starten på
1800-talet har hållbar produktion och hög kvalitet varit en självklarhet för
oss. Vi är, sedan 2013, ett helt fossilfritt bageri och strävar alltid efter att
minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.
Vi bakar för framtiden och kompromissar inte med hur
våra knäckebröd smakar.
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På tapeten
7 DAYS COLLECTION (1)

Anrika Leksandsstolen har tagit fram en ny
kollektion tillsammans med möbelformgivaren
Nanni Holén, designstudion Edholm Ullenius och
Klippan Yllefabrik. ”7 Days Collection” har vuxit
fram ur de traditionella träprofiler som kännetecknar stolen. Kollektionen bygger på veckans
dagar och består således av sju möbler som
tillverkas för hand i Leksandsstolens snickeri
i Siljansnäs. Produkterna i metall är även de
tillverkade i Dalarna.
leksandsstolen.info

är landets första återförsäljare av det norska
kvalitetsmärket Maggy som tillverkar ullkläder
till vardag och sport.
White Nature har också en fysisk butik, ett
”shoproom” intill riksväg 66, som är öppen
vardagar och helger.
— För förbokade grupper syr jag gärna ihop
arrangemang med visning och demonstration
av Maggys vår- och sommarkollektion samt
fixar dryck med tilltugg om så önskas,
välkomnar Annika.
whitenature.se

NY NÄTBUTIK MED ”SHOPROOM” (2)

Malungsparet Annika och Robert Losbjer har
startat White Nature Interiör, en inredningsbutik på nätet.
— Vi älskar mixen av nytt och nött och vill
vara en plattform för såväl små som större
leverantörer. Hos oss hittar du inredningsprodukter från Norge och från hantverkare i Malung/Sälen-området, till exempel Skol Emmas
lampor och Tobias Arwidsons hjärtan i metall,
säger Annika och berättar att företaget även

1.

2.

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

dalaenergi.se
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Foto Peter Knutsson

Foto Emil Nilsson

21 april Stand-up-komedi
Show med Marika Carlsson och Robin
Paulsson på Galaxen i Borlänge.
visitdalarna.se

•Kalendarium

20–21 april Stormen
En av Shakespeares mest älskade pjäser, en
komedi om att våga se världen på ett nytt sätt.
Riksteatern spelar på Maximteatern i Borlänge
(20/4) och på Sveasalen i Leksand (21/4).
visitdalarna.se
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22—23 april
Hus Hem Trädgård
Dalarna
Mässa i BSM-Hallen,
Kvarnsveden, med
många utställare.
Även i år gästas
mässan av tvsnickaren Björn
Christiernsson.

KIKA PÅ DALAKONST
14—15 april
Konst & Hantverk
Gagnef runt
konstgagnef.se
14—17 april
Konstrundan Avesta
konstrundan-avesta.se
15—16 april
Konstspaning i Säterbygd
konstspaning.nu
22 april—15 maj
Vårsalongen i Mora
Facebook: Kultur i Mora
25—27 maj
Konstrunda i Hedemora
hedemorakultur.se
25—28 maj
Konst runt Siljan
konstruntsiljan.se

30 april Valborgsmässoafton
Välkomna våren med gamla
dalatraditioner. I Östanfors,
Falun, reser man ”Maja på
Gettorget”, en majstång med
kvinnohuvud, krans, slöja och
smycken av målade ägg.
Firandet innehåller även musik,
ringlekar, tal och vårsånger.
I Dala-Floda samlas ”valborrarna” vid elden — utklädda personer som för oväsen för att
skrämma bort häxor och troll.
ostanfors.nu dala-floda.se
13—14 maj Trädgård & Uterum
Mässa i Tällberg med utställare inom trädgård och uterum. Konferencier Bella Linde
intervjuar föreläsare och utställare.
tradgardochuterum.se

Foto Camilla Dahlin

MEJERIET

Norsgatan 13, Leksand
Flera lokala företag under samma tak

16 maj—10 juni Finns det tårta i himlen?
Stiko Per Larsson har under fem turnéer till
fots samlat in över en miljon kronor till välgörenhet. I år vandrar han för Barncancerfonden
och till minne av Cem Seger som förlorade
kampen mot sin sjukdom vid fem års ålder.
Turnén startar i Stockholm och går genom
Mellansverige mot slutmålet Leksand.
vandringsturnen.se
20 maj Rättviksjakten
Fartfyllt cykellopp med poängjakt
och praktiska moment.
rattviksjakten.se

KÖK

Köksmagasinet
070-565 24 90

TRAPPOR
Rättviks Trappfabrik
0248-79 79 79

LEDSTÄNGER
Dala Ledstång & Snickeri
0248-60 90 90

Foto Göran Erlandsson

25—28 maj Leksands Medeltidsmarknad
Dra till medeltiden och upplev marknadsmyller, musik, gyckel, teater och tornerspel.
3 juni Siljan Runt
Klassiskt motionslopp på cykel
med start och mål på Sollerön.
siljanrunt.se

DÖRRAR

Björkbergs Dörren/Fönster
0247-144 11

EKOFÄRG
Färgapoteket
073-806 55 09

KERAMIK
Krukan på Mon
070-332 64 24

Välkommen till vår utställning!
www.dalainredningsgrupp.se
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Grattis Sussi
och Valbona!
Ni har bidragit till en positiv samhällsutveckling i Dalarna
DalaFrakts Samhällsbyggnadsstipendium
går i år till Sussi Wilén-Dacke och Valbona
Shala. Genom stipendiet vill DalaFrakt
bidra till en positiv samhällsutveckling
i Dalarna.

Sussi Wilén-Dacke får priset för arbetet att ge
självförtroende till mobbade och överviktiga barn
och ungdomar.
Valbona Shala har på ett offensivt sätt engagerat sig
för att nyanlända svenskar ska komma in i arbetslivet.

DALAFRAKT LYFTER ER BOENDEMILJÖ
Stopp i avloppet?
Vi har spolbilar/sugbilar/slambilar.

Bättra på grusplanen?
Hos oss hittar ni rätt grussorter.

Planeras vårstädning?
Kontakta oss för sopning.

Dags för trädgårdsarbete?
Vi kan erbjuda containers.

Plantera om gräsmattan?
Vi erbjuder jord till gräsmattan

Behövs asfaltering?
Hos oss finns kunskap och material

Rensa hängrännor?
Vi har kranbilar för effektiva lyft.

Bygga om eller bygga ut?
Vi gör markjobbet.

Tveka inte att kontakta oss!
Telefon: 0247-647 50 www.dalafrakt.se
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Attributör • Ädelmetallsmed
Bokbindare • Konstinramare
Möbeltapetserare • Modist...
En kreativ lärlingsutbildning med
personlig och erfaren handledning
för dig som drömmer om ett
hantverksyrke. Hela utbildningen
är arbetsplatsförlagd och teori
färgas naturligt in i den praktiska
verksamheten. Utbildningen är möjlig
inom ett 60-tal hantverksyrken

Ansök senast 30 april!

Allmän kurs • Metall/Silversmide
Bokbinderi • Design • Keramik
Kreativt Entreprenörskap
Leksands folkhögskola är en kreativ
dynamisk mötesplats med moderna
utbildningar inom hantverk, form
och design, entreprenörskap och
personlig utveckling. Här har du
möjlighet att fördjupa dina kunskaper
och utforska ditt konstnärliga
uttryck. En tid fylld av överraskande
möten som lyfter din utveckling.

Ansök senast 15 april!
Tel. 0247-648 00 www.leksandsfolkhogskola.se

Fotograf: Malin Wijk

Fotograf: Malin Wijk

En lärare • En elev

En sommarkurs i sommar!

Utbildningen är 2,5 år, vilket motsvarar
500 Yh-poäng, den kan genomgöras
i hela Sverige och berättigar till
studiemedel. Efter utbildningen kan
du arbeta som kvalificerad hantverkare
i ditt yrke, som egen företagare eller
som anställd.

En sommarkurs kan bli en utmaning
och inspiration. Utforska hantverk,
konstnärligt uttryck tillsammans
med andra som är intresserade av
samma sak. Välj bland kurser för
nybörjare och fortsättnings- eller
fördjupningskurser för avancerade
och yrkesverksamma inom hantverk,
konsthantverk, form och design.

Är du hantverkare med många års
erfarnehet av ditt hantverksyrke och
vill dela med dig av din kunskap?
Vi behöver din hjälp att föra
hantverkstraditionen vidare!
Kontakta oss så berättar vi mer!

Tel. 0247-369 50 www.hantverkslarling.se

Anmälan senast 1 maj!

Tel. 0247-648 00 www.leksandsakademin.se
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Välkommen ombord
på S/S Engelbrekt

Boka på 070-559 54 90
13/5 Medlemstur på Österdalälven
Avgång Leksand 17.00
19/5 Älvtur ”Down by the river” med
Pelle Lindström och vänner. Musiken
och maten New Orleans-inspirerad.
Avgång Leksand 19.00
20/5 Medlemstur på Österdalälven
Avgång Leksand 17.00
27/5 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
28/5 Morsdagstur med lunch på älven
Avgång Leksand 13.00
3/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
9/6 Älvtur ”Down by the river” med
Pelle Lindström och vänner. Musiken
och maten New Orleans-inspirerad.
Avgång Leksand 19.00
17/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
17/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
24/6 Älvtur med middag och musik
till majstångsresningen i Rälta
Avgång Leksand 17.00
25/6 Lunchkryssning på Österviken
Avgång Leksand 12.00
30/6 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström och vänner
Avgång Leksand 19.00
1/7 Thaifestival på Österdalälven.
Inthira serverar thailändska
specialiteter.
Avgång Leksand 12.00
1/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
8/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
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8/7 Thaifestival på Österdalälven.
Inthira serverar thailändska
specialiteter.
Avgång Leksand 17.00
14/7 Älvtur ”Down by the river” med
Pelle Lindström och vänner. Musiken
och maten New Orleans-inspirerad
Avgång Leksand 19.00
15/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
19/7 Kvällstur med middag till
bryggdansen i Hjortnäs
Avgång Leksand 19.30
22/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
28/7 Kvällskryssning med
middag på Siljan
Avgång Mora 19.00
29/7 Veteranbåtsdag, Siljan Classics,
i Mora med entimmesturer
10.00–16.00
29/7 Medlemskryssning på Siljan
Avgång Mora 19.00
3/8 Medlemstur till Classic Car
Weeks Cruisingkväll i Rättvik
Avgång Leksand 15.00
4/8 Älvtur ”Down by the river” med
Pelle Lindström och vänner. Musiken
och maten New Orleans-inspirerad.
Avgång Leksand 19.00
5/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
5/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
12/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
12/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00

steamship.nu
19/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
25/8 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström och vänner
Avgång Leksand 18.00
26/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
1/9 Lyskvällskryssning på Österviken
Avgång Leksand 20.00
2/9 Kulturkalaset i Leksand
45 min turer 14.00–17.00
9/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
23/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
7/10 Medlemstur i nostalgins tecken.
Kom gärna i kläder från 1866 och
framåt så skall vi försöka servera mat
från den tiden. Kryssning på Siljan.
Avgång Leksand 13.00
2/12 Adventskryssning med
julinspirerad meny
Avgång Leksand 12.00
3/12 Adventskryssning med
julinspirerad meny
Avgång Leksand 12.00
9/12 Adventskryssning
med julinspirerad meny
Avgång Leksand 12.00
10/12 Adventskryssning
med julinspirerad meny
Avgång Leksand 12.00
Du kan även chartra S/S Engelbrekt
för fest och arrangemang.
Beställ S/S Engelbrekts kalender 2017
med gamla och nya bilder på vårt
vackra fartyg samt jubileumsboken
”S/S Engelbrekt – 150 år på Siljan”.

Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

INSJÖN
IITTALA OUTLET

SVÄRDSJÖ
OMHULDA

BORLÄNGE
IRMAS CAFÉ

LEKSAND
GÅRDSCAFÉET

RUT & KNUT

LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

ÖNSKEHUSET

FALUN
BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF
HELENAS VÄXTHUS
HEDEMORA
CAFÉ WAHLMAN
KLASSISKA BYGGVAROR

SÄTER
BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

MORA
CAFÉ ZORN

TÄLLBERG
GREEN HOTEL

MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ORSA
SALUHALLEN I ORSA

ÄLVDALEN
BACKLUNDS SKOR

SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

JOHANNAS FLORA

RÄTTVI
K
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN

TURISTBYRÅER
AVESTA, BORLÄNGE, FALUN, GAGNEF,

FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

HEDEMORA, IDRE, LEKSAND, LUDVIKA,
MORA, ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN, SÄTER,
VANSBRO, ÄLVDALEN

Dalaliv ligger även ute på många andra caféer, butiker och hotell på dessa orter.
Detta samt tidigare nummer av Dalaliv finns att läsa på dalaliv.se.

Nästa nummer
Foto Anna Järphammar

Porträtt

Sophie Resare
— ny intendent
på Hildasholm

VI ROR I KAPP MED KYRKBÅT
KREATIVA

Sonia
Brandes

…och mycket mer
inspirerande
läsning.

Vi ses i juni!
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Boka en tjejkväll hos Pirjoblå i Siljansnäs!

Jag ordnar en trevlig kväll för 4-6 väninnor, visar min ateljé och design
och ger personliga tips om hur ni kan bygga upp garderober både för fest och vardag
som kommer att ge er massor av komplimanger!
Min affärsidé är enkel: Min design, mina tyger, dina mått.
Just nu har jag fått hem underbara klänningstyger till den vår som snart är här!
Välkomna!

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

