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Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

ERIK LEJONHJÄRTA

”Hus är min
konstform”

INSPIRERANDE LÄSNING
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Lokal Mat
väcker drömmen
om en bättre livsstil.
Minnen och smaker
man mår bra av.

Handla smart, handla lokalt!

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

BILDEN ÄR TAGEN AV STYLISTEN CATARINA SKOGLUND I HENNES HUS I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD, OCH FÖRESTÄLLER DOTTERN PENNY, 2 ÅR.
KRANEN ÄR MORA ONE, DESIGNAD AV THOMAS SANDELL. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Runt den här kranen pågår livet.
Ett liv där man nyss kommit in från en dag i trädgården.
Med fuktig jord under naglarna och nya, ömtåliga plantor i rabatterna.
En köksstol dras fram till diskhon, det är dags för vattenlek.
Vattnet strilar, droppar och stänker. Det får fylla en
kantstött kopp till bredden, och plötsligt finns ett badkar till den lilla,
blå fågeln i plast. Fågeln flyter, vattnet blöter ner
klänningen och de bara sommarfötterna. Eftermiddagssolen tittar
in genom fönstret. Alldeles snart är middagen klar.
Imorgon är en ny dag, och livet runt kranen fortsätter.

The season is now

Ahrnebergs väg 53, Insjön | 0247-646 30
www.lundhags.se

Välkommen till min
modevisning i Siljansnäs
lördagen den 28 juli.

Jag visar vackra klänningar i min egen design i Siljansnäs Sockenstuga den 28 juli klockan 12-13.
Entré 100 kronor (inkl kaffe med dopp). Biljettsläpp klockan 11.15, kom i tid så att du får plats!
Arrangör: Siljansnäs Sockenförening. Vill du se nyheter redan nu i min butik, ring för öppettider.

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

ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 11:00-17:00 Lördag 11:00-14:00 • VECKA 26-32 Måndag till Fredag 10:00-18:00 Lördag 10:00-15:00

I butiken Leksands
Hemslöjd hittar du nya
och begagnade dräktdelar från Leksand,
materialförpackningar
och andra tillbehör,
välkommen!

Dalaliv – mitt bästa liv
Tack till den som placerade Dalarna precis här på jordklotet. Jag
erkänner dock att jag stundtals drömde mig långt härifrån när
vintern var som kallast och mörkast. Men nu behöver jag bara ta en
tur genom sommarlandskapet, gärna längs Siljans stränder, för att
påminnas om varför jag valt att leva just här. Fast några vårdagar tillbringade jag i Spanien där jag kunde varva födelsedagsfirande med
semester och jobb. Från solstolen på stranden sålde jag annonser till
det här magasinet och korrekturläste manuset till en barnbok.
Tekniken är fantastisk som gör det möjligt för många av oss att
leva och verka var vi vill. Nyligen pratade jag med en bekant som sa
att hennes dotter och amerikanske svärson ska bosätta sig i Dalarna.
De senaste två åren har det unga paret bott i Kina där mannen
undervisat kinesiska affärsmän i engelska. ”Men”, undrade jag, ”hur
ska han göra med jobbet nu då? ”Jo, det är inga problem”, förklarade
hon, ”han kan fortsätta undervisningen via Skype.”
Ett annat kommunikationsmedel som skulle kunna användas i vardagen, om än med många fler år på nacken än Skype, är konsten
att kula. Det tycker Kål Berit Sens som lär ut kulning via kurser och
workshops. Hon har en melodislinga som hon och hennes sambo kan
ropa ifall de kommer ifrån varandra när de plockar svamp i skogen.
I det här numret har vi hälsat på tvillingsystrarna Viktoria Månström
och Ulrika Lundholm Eriksson vid familjens sommarställe vid sjön Gloten i Säter. Vi berättar om hantverkaren Erik Lejonhjärta som bygger
sitt eget hus och så öppnar Marie-Louise Eklöf dina ögon för goda
och läkande örter i dalanaturen. Och mycket mer inspirerande läsning.

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

Vi önskar dig en varm och glad sommar!
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Tryck
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Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
54 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
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tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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Säsongsmix
Nyheter och handplockade favoriter från
några av Dalarnas alla fina företag.

BLUSVÄDER

Blommig som en
sommaräng är blusen
Elsa från Newhouse.
Säljs i klädbutiken
Bröderna Bergströms
i Smedjebacken.
brödernabergström.se

KRYPER PÅ KLÄDERNA

Fäst en eller flera myror på
dina kläder och du skapar
garanterat ett samtalsämne.
Broscherna, som även finns
som örhänge, tillverkas av
silversmeden Ulla Faleij i Orsa
i silver, oxiderat silver samt
i 18 karats guld.
faleij.se

LIND I KRUKA

Rumslinden är en gammal krukväxt
som är mycket populär just nu. Den
har hjärtformade ljusgröna blad och
får vita blommor i knippen. Växt och
lerkruka, som finns i många storlekar,
från Johannas Flora i Älvdalen.
johannasflora.se

SKÄRA OCH SKÖNA

Rosa sneakers i nubuckläder av märket
Billi Bi från klädbutiken Byxshopen i Falun.
byxshopen.se

URFIN

Den här silverfärgade klockan är
en av säsongens nyheter från
Dalawatch.
dalawatch.se
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SITT FINT

Karmstol Karlo i vitpigmenterad teak
från Brafab vars sortiment säljs via
Möbelvaruhuset i Leksand.
mobelvaruhuset.com

SERVERA PÅ PÅSÖM

I Skansens kollektion får traditionella mönster och
färger nytt liv. Här en bricka med motiv av traditionellt yllebroderi från Dala-Floda. Säljs bland annat
i hemslöjdsbutiker och på turistbyråer i Dalarna.
skansen.se

FYND BLEV FILT

Operasångaren Maria Keohane fann en
gammal tapetbit på soptippen vilket
gav designern Kerstin Landström en
idé. Hon omvandlade tapetens mönster
till en vacker pläd i 100 % ekologisk ull
och gav den namnet ”Anno 1862” efter
Marias butik 1862 i Smedjebacken.
Filten finns i tre färgställningar.
1862.se

KLÖVER OCH BIN

Handtryckt tapet med mönster ur Carl Larssons
bok ”Åt solsidan”. Tapeten är en rekonstruktion
av en gammal tapet och säljs till förmån för
Barncancerfonden/Amandas stjärna.
limohandtryck.se
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Lidéns Möbler
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

Lidéns är ett av Sveriges äldsta möbelhus och har funnits i Säter i
över 100 år. Här finns ett noga utvalt sortiment av kvalitetsmöbler
och inredningsdetaljer som presenteras i inspirerande miljöer
i en unik byggnad. Välkommen in till oss när du besöker Säter.

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15
(Lördagsstängt v. 26-33)
Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Bollie Café & Butik
Varma & kalla rätter, bakverk,
ekologiskt kaffe, blommor
& inredning i en härlig mix.
Fullständiga rättigheter.

Livsstilsbutiken i Säter
Här hittar du mode
– även inredning för
liten & Stor.

Varmt välkomna! Susanne & Maria
Rådhustorget Säter | 076-886 50 00

TORGGATAN 8, SÄTER • 0225-508 29

Välkommen till Säterbygden!
Staden - Söta Säter en Småstadsidyll
Låt dig överraskas, inspireras och glädjas av ett besök i Säter med
sin genuina trästadsmiljö. Flanera runt och upplev staden som
erbjuder charmiga caféer och unika butiker. Utbudet till hemmet
är stort med allt från inredningsdetaljer till trädgårdsdammar.
Dalen - Äventyret börjar i Säterdalen
Ett halvmilslångt ravinsystem med meterhöga ormbunkar och
täta lövbuskage där vandringsleder tar dig längs ån och upp och
ner för de branta ravinerna. Här hittar du också en folkpark med
evenemang året runt, servering och Barnens Dal - en lekplats för
barn i spännande naturmiljö.
Maten - Dalarnas Skafferi
Här, i Dalarnas bördiga jordbruksbygder, skapas en kulinarisk
medelpunkt med småskalig förädling, saluhall och matupplevelser.
Passa på att ta del av gårdarnas verksamheter. Du hittar små caféer,
gårdsbutiker och mycket annat i den vackra jordbrukstrakten. Ta en
tur i landsbygdsmiljön och upptäck det lokala mathantverket.

www.sater.se
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Pampiga Städjan

Vandra upp till Sveriges sydligaste fjälltopp. 1 131 meter
över havet får du en fantastisk vy över vildmarken i
Städjan-Nipfjällets naturreservat. I reservatet finns
”Trollvägen”, en av landets
mest berömda synvillor.
Åt vilket håll rullar bilen,
egentligen?
gardsio-idre.se

Danielsgården

Köp en glass på lanthandeln
i Bingsjö och ta en promenad till unika Danielsgården
där du kan se det främsta
inom dalmåleriet, bland annat
”Ålderstrappan” av Winter
Carl Hansson. Endast guidade
visningar. För bokning, ring
Maria Kåks, 070-649 83 96.

Korgmakare och hårkullor

På Våmhus Gammelgård,
Mora, kan du se korgmakare
och hårkullor i arbete
2 juli—10 augusti. Ta en fika
i sommarcaféet och handla slöjd och hantverk från
bygden. Hantverkardag 15 juli
med korgmakartävling, glödstekt sill och kolbullar.
Facebook:
Våmhus Gammelgård

HÄR GER VI DIG SEX HANDPLOCKADE PÄRLOR ATT UPPLEVA I DALARNA I SOMMAR.
OCH VEM VET VILKA ANDRA SPÄNNANDE STÄLLEN DU SNUBBLAR ÖVER PÅ VÄGEN TILL
OCH FRÅN DESSA? KOLLA ÖPPETTIDER INNAN BESÖK OCH TA GÄRNA MED KONTANTER.

Nära naturen

Boka en överraskning till din
käresta eller vän! Ett sovrum
under stjärnorna, bland björkar och tallar vid stranden av
sjön Molnbyggen, Leksand.
Den genomskinliga bubblan är
uppvärmd och insynsskyddad
från utsidan. Badrum och
frukost ingår.
exploreyourlife.holiday
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Luffa genom vildmark

Inlandsbanan är en hundraårig järnväg som löper genom
sex landskap, mellan Mora och
Gällivare. Längs banan får
du uppleva flera intressanta
platser, bland annat Storstupet vid Ämån, 34 meter
över vattnet. Enklare fika
serveras ombord.
inlandsbanan.se

Stora Hyttnäs

På en halvö i Sundbornsån,
granne med Carl Larssongården, ligger Stora Hyttnäs
som är en gård med lång
och spännande historia.
Gå på guidad tur i hemmet,
i juli serveras fika. Intill ligger
Sundborns bibliotek som kan
vara landets sötaste.
storahyttnas.se

Äventyret börjar
i Säterdalen
Upptäck ett storslaget ravinsystem
vars täta grönska ger ett nästan
tropiskt intryck. Barnens Dal är
en spännande lekplats i naturmiljö
med klätterställningar och rutschbanor. Ljusteråns vatten inbjuder
till både lek och fiske, dalen har
även leder för vandring och cykling.
Sommartid finns café i Dalstugan
och tåget TURiS som tar dig mellan
dalen, staden och Säters Camping.
Folkparken lockar med evenemang
för alla åldrar, året runt.

Säterdalen

www.saterdalen.se

Äventyret börjar i Säterdalen

i Säterdalen
Upptäck ett storslaget ravinsystem vars täta grönska ger ett nästan tropiskt intryck.
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Kajen i Leksand

Vi har lokaler för företagare alldeles vid
w.saterdalen.se
vattnet. Vi vill erbjuda utbyten med

andra företagare och samtidigt en hög
standard med tillgång till konferensrum,
för- & eftermiddagsfika, fiber,
en helt fantastisk terrass mm.
Låter detta intressant? Kontakta Emilie
på emilie@xpandholding.se
för mer information och visning.

XPAND Holding AB, Hotellbacken 2, 793 30 LEKSAND
www.xpandholding.se info@xpandholding.se 0247-77 90 47
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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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PUB & À LA CARTE
Aktuella öppettider hittar
du på vår hemsida:
dalgatan118.com
CATERING
efter behov och önskemål

Låt din dag blomma!

SMÖRGÅSTÅRTOR
på beställning

Välkommen in och botanisera i butiken som
gör dig bladglad och blomlycklig i en
charmig miljö med handplockad interiör!

Se hela vår meny på
dalgatan118.com

Vi finns för er, floristen med blommorna,
kunskapen och kunden i fokus!

Välkomna!
DALGATAN 118
Älvdalen, tel. 0251-109 80
www.dalgatan118.com

} Johannas }

GILLA OSS PÅ
FACEBOOK !

FLORA
www.johannasflora.se · 0251-100 66

Welkumner
ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

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

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82
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Har du frågor som
rör ditt boende?
Kontakta oss för rådgivning.

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

BRITTAS
KURBITSLADA
BRITTAIDALARNA.SE

”ETT BLOMSTRANDE KULTURARV”

KURBITSKONST OCH KVALITETSPRODUKTER
SKAPADE I DALARNA OCH BYGGER PÅ KÄNSLAN
FÖR BYGDEN OCH DESS FOLKKONST.

SOMMARÖPPET 21 JUNI–11 AUGUSTI
ONSDAG–SÖNDAG 12–17
GAMLA KVARNOMRÅDET I FU VID RV 70

Sommarﬁnt både inne och ute
Sommar-REAn

är öppen (2 juli – 27 juli):

Vardagar
kl 10 – 16

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
Ordinarie butiken är öppen:
Vardagar kl 10 – 18

Lördagar kl 10 – 14
Söndagar kl 11 – 15
(söndagsöppet 17 juni – 12 augusti)
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Alltid vid
din sida

På en av tallar och blåbärsris beklädd udde i sjön Gloten, Säter, tillbringar
tvillingsystrarna och företagarna Viktoria Månström och Ulrika Lundholm
Eriksson gärna lediga sommardagar.
18

DALALIV HÄLSAR PÅ
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Ett par identiska rådjur står stilla intill grusvägen, som för att hälsa tvillingarna Viktoria
och Ulrika välkomna åter till platsen där de
tillbringat så många barndomsdagar. Hit ut,
till den grånade timmerstugan som byggts
av systrarnas morfar, flyttar föräldrarna Eva
och Ingemar Lundholm varje sommar. För att
signalera att vi är framme ringer Ulrika i en
mässingsklocka som hänger på en av gäststugorna.
— Så ska det låta, ropar pappa Ingemar och
kommer och möter oss på stigen.
Viktoria har inte varit här sedan förra året
så hon går genast ned till strandkanten och
tittar ut över sjön.
— Visst är det vackert? Jag längtar alltid hit,
det är viktigt med återhämning när man jobbar
mycket.
Jag ser hur hennes axlar sjunker ner och
förstår att hon nu äntligen kan koppla av efter
en intensiv arbetsvecka.
— Solen vandrar runt udden så just här brukar vi ta morgondoppet, fortsätter hon.
På uddens motsatta sida, bara några steg
från vattnet, visar Ulrika bastun med det stora
fönstret som vetter ut mot sjön.
— Mamma och pappa älskar att bada och
basta. I vintras tog de skotern över isen och
satte sig i bastun. Det här stället håller dem
verkligen unga, säger hon och berättar att
sommarstället är en mötesplats för alla generationer i familjen, framför allt under midsommarhelgen. Då kommer även storasyster Åsa
med barn och barnbarn och hälsar på.
— Här finns varken el eller rinnande vatten,
bara solcellspaneler och utedass. Och det gör
ingenting att uppkopplingen till mobiler och
internet är dålig, för då lockas man inte till att
jobba. När man är här ska man ju bara koppla
av, konstaterar Ulrika.

I familjealbumet finns en bild på systrarna, tagen
en sommardag 1975 framför stugan på udden.
20

Systrarna Viktoria och Ulrika i sina karaktäristiska,
busiga, luggar. De är varandras stora stöd, i vått
och torrt.

TILLÄTS BLI TVÅ INDIVIDER
Det vankas fika i storstugan och vi sätter oss i
värmen framför braskaminen där mamma Eva
dukat bordet med muggar från ”AnnaViktoria”,
Viktorias eget varumärke. Över kaffe och bullar
pratas det sedan om gamla minnen; om den
trygga uppväxten vid Långsjön i Stora Tuna och
tvillingarnas dramatiska födsel i början av maj
1970.
— Mamma åkte in till BB i tron om att hon
skulle föda en stor pojke. Men ut kom vi. Jag
var dock väldigt liten vid födseln och fick ligga
i kuvös i åtta veckor, så jag har alltid varit den
lilla, säger Ulrika och tar en tugga av bullen
med mandelspån.
— Som tvillingar stack vi kanske ut när vi var
barn. Vi hade ett eget språk som bara vi förstod och än idag fyller vi i varandras meningar.
Pappa är också tvilling, så han var mån om att
vi skulle utvecklas till två individer. Till exempel
lät han oss inte sitta bredvid varandra i skolan
och vi bar inte likadana kläder, minns Viktoria.
TOLKAR SKANDINAVISKA
MÖNSTERTRADITIONER
Sedan länge är Viktoria bosatt i Östersund. Nu
börjar hon känna en längtan hem till Dalarna.
— För att bevara dalatraditionerna brukar
jag ta med mig barnen till majstångsresningen

i Västanvik i Leksand, och jag bär gärna min
mormors folkdräkt från Stora Tuna, samma
dräkt som jag använder i min marknadsföring.
Genom varumärket AnnaViktoria designar
och skapar hon produkter till hemmet. Viktoria
har alltid varit en kreativ person som ritat och
målat mycket.
— ”Du kommer att bli något stort”, har jag
fått det berättat att min morfar sa till mig när
jag var tre år gammal. Men jag växte upp i
tron att det inte gick att leva på mitt bildskapande, så det dröjde länge innan jag startade
eget. När jag var 35 år gick jag till en coach
som gav mig en hemuppgift: ”Här får du fyra
vita A3-ark. Rita, klipp och klistra hur du vill
att din framtid ska se ut!”. Jag lät varje ark
representera en årstid och då var det som att
en propp släppte — där och då lades grunden
till AnnaViktoria. Anna är efter min farmor, ett
namn som står för tradition och det unika och
naturliga medan Viktoria står för royalty och
klass, berättar hon och säger att hon tidigare
jobbat som beteendevetare med inriktning på
personal och ekonomi.

Till en början tog Viktoria fram dataväskor
och necessärer för kvinnor. Sedan föreslog
hennes vänner, som jobbade som militärattachéer i Berlin, att hon skulle ta fram en
modern giveaway.
— Det var då min randiga dalahäst och det
grafiska dalaline-mönstret kom till. Jag tog
med hästen till Formex-mässan och helt plötsligt var det den som återförsäljarna ville ha.
Det var så allt startade.

Filten ”Viking” i 100 % ekologisk lammull, är en av
säsongsnyheterna i AnnaViktorias sortiment.

Som barn drömde Ulrika om att bli fotograf.
Förra året såg hon till att uppfylla sin dröm.

UPPFYLL DIN DRÖM, DET ÄR
ALDRIG FÖRSENT ATT FÖRÄNDRA
DIN LIVSVÄG.
SATSADE PÅ SIN BARNDOMSDRÖM
Förra året stod även Ulrika inför ett viktigt
vägval. Skulle hon fortsätta hos samma arbetsgivare som hon haft i över trettio år, där
hon arbetade som intranätredaktör och med
att bygga upp en bildbank, eller skulle hon ta
chansen att starta eget?
— Stöttningen jag då upplevde från min
familj och mina vänner gjorde det lätt att välja.
I en gammal ”Mina vänner”-bok skrev jag som
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barn att mitt drömyrke var fotograf — och det
var det yrket jag nu satsade på. Jag hjälper
företag att marknadsföra sig med egna bilder
och jag fotar även porträtt och brudpar, i
sommar har jag fyra sådana uppdrag inbokade
i Stockholm och Dalarna.
För att komma igång gick Ulrika en privat
utbildning hos fotografen Ryan Garrison.
— Han tyckte att jag redan hade ett eget
bildspråk men hjälpte mig med studiotekniken.
Jag fick bra stöd och vägledning genom Borlänge kommuns näringslivskontor samt av mina
mentorer Katarina Hultqvist och Jan Hedman.
Man får inte vara för stolt utan man måste
våga be om hjälp. Nu trillar uppdragen in, det
är märkligt ändå hur det hela tiden öppnas nya
dörrar.
STÖTTAR VARANDRA OCH ANDRA
Vi går ut på tomten igen men då vinden ökat
i styrka söker vi lä i slogboden där familjen
gärna grillar i solnedgången över sjön. Systrarna är uppvuxna bland egenföretagare och efter
tolv år med egen verksamhet har Viktoria samlat på sig många erfarenheter som hon gärna
delar med sig av till Ulrika.
— Det är viktigt att nätverka. Sitt inte hemma utan ut och rör på dig, boka in luncher. Var
uthållig och håll dig till den linje du bestämt
dig för. Lita på din magkänsla. Ibland kan du
Ett fotoprojekt som Ulrika skapat i samarbete
med floristen Stina Kjellsson, Magasin Fiori,
stylisten Maliin Stoor, Qreate, och Hanna
Ivarsson, Sotlugg & Linlugg. Modellen heter
Hanna Engström.

behöva stanna upp och fråga dig själv varför
du startade eget. Jo, för att få vara kreativ
och ha en frihet. Du får se den första tiden
som företagare som en skola då du får jobba
hårdare än alla andra. Sätt upp olika mål, tänk
på att ha roligt på vägen och vila däremellan.
— Viktoria är mer tävlingsinriktad än jag.
När vi tävlade i slalom som barn brukade jag
bromsa in före mål så att hon skulle få vinna,
skrattar Ulrika och säger att hon upplever
Viktoria som en bestämd kvinna.
— Tyvärr har jag blivit det genom företagandet, det är tufft där ute. Som företagare blir
man aldrig klar med jobbet, men man måste
kliva av och gå hem till familjen som om man
vore anställd. Och det är jätteviktigt att träna
för att orka med.
Ulrika och Viktoria har ett budskap till läsare
som funderar på att starta eget.
— Uppfyll din dröm, det är aldrig för sent
att förändra din livsväg, säger de enstämmigt.

Efterord: En skön känsla hänger kvar under
resten av dagen efter besöket vid Gloten. En
tvilling kommer jag aldrig att få, men en sån
där cool lugg skulle jag väl kunna fixa? Jag tar
kökssaxen och klipper av luggen i en rak linje i
höjd med ögonen. Efter en blick i badrumsspegeln inser jag att det är tur att jag har en
tid bokad hos frisören om några dagar.

Viktoria Månström
BOR Östersund
YRKE Driver varumärket AnnaViktoria
FAMILJ Maken Roger, barnen Olivia och William
FRITIDSINTRESSE Jakt, gå på fjället, matlagning
OANAD TALANG Är en duktig prickskytt, skjutit
många ripor med den talangen
HEMSIDA annaviktoria.se

Ulrika Lundholm Eriksson
BOR Borlänge
YRKE Fotograf, driver företaget ”Ulles ögonblick”
FAMILJ Maken Mats, barnen Rikard och Gustav samt
bonusbarnen Christian och Elinor
FRITIDSINTRESSEN Friluftsliv, slalom, cykling, läsning
SOMMARTIPS Picknick på Hovgårdsklack, en utsiktsplats i Hovgården mellan Borlänge och Säter från
vilken du kan se hela Tunaslätten
HEMSIDA ullesogonblick.wordpress.com
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Tack, alla medlemmar!
Utan er hade vi inte utsetts till:
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KREATIVA:
SOFIA CARLSSON

Keramik med känsla
Falukeramikern Sofia Carlssons förhoppning är att hennes alster ska bidra till
harmoni i vardagen.
– I det handgjorda ligger en omsorg,
en tanke om att andra ska få njuta av
det jag gjort. Att hålla en handdrejad
mugg i handen och sitta på trappen i
solskenet och klappa en katt. Kan det
bli bättre?
I sin nybyggda ljusa verkstad, endast tio meter
från bostaden, har Sofia fönster åt tre väderstreck. Från drejskivan har hon kontakt med naturen utanför och kan följa de olika årstiderna.
Naturen är nämligen hennes stora inspirationskälla.
– Alla former finns redan ute i naturen –
det är ju bara att gå ut och titta så finns
konstverken redan där. Sedan är det bara att
försöka återskapa samma känsla i lera hemma
i verkstaden, säger Sofia som skapar konstföremål av stora mått, som frökapslar i svart,
turkos och beige glasyr.
Sofia är keramiker på halvtid och för henne
är skapandet i lera en manifestation, en livsstil.
– Jag vill att min keramik ska påminna om
hur viktigt det är att stanna upp och göra det
man vill. Man kan faktiskt välja sin egen väg,
den kanske mindre trampade, och vara nöjd
med det.
I verkstaden tillverkar hon också bruksföremål, som rymliga muggar och klotrunda ströare
för salt och peppar. Hon har även tagit fram
ett par produkter med finurliga funktioner: en
kryddkruka med bevattningshål som gör att
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Facebook: Sofia Carlsson Keramiker
vattnet rinner direkt ner till rötterna samt ett
droppfritt oljekrus som förhindrar spill och
kladd.
År 2002 flyttade västgöten Sofia till Dalarna där hon efter två år på Leksands folkhögskola bestämde sig för att satsa på en egen
verksamhet. Idag är hon medlem i hantverkskollektivet Handslaget i Rättvik som är hennes
främsta skyltfönster och försäljningsställe.
– Där är jag i gott sällskap kan jag säga, det
blev verkligen ett lyft för mig. Jag var gästutställare där och blev sedan tillfrågad om jag ville bli medlem och det är något jag inte ångrar.
Det går också att handla direkt från Sofias
verkstad på Fläckvägen i Vika.
– Den är alltid öppen när jag är hemma. Hit
kan du också komma om du vill prova på att
dreja. Det går att boka en heldag för en till
tre personer eller tre timmar under en kväll för
max två personer, hälsar Sofia.

Öppet varje dag i sommar!

willers.se

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

Gäller tom 2018-10-31

Uppge rabattkod
”Dalaliv” när du handlar
i webbshoppen
www.mikaelawillers.se
eller i butiken i Vikarbyn
så får du 15% rabatt
på ordinarie pris.
Se hemsidan för öppettider.
Välkommen!

START
TISDAG 27/2
TA LÄSBORGARMÄRKET!
KL 07:00

• Hämta ett läskort i kassan.

• I läskortet för du in de böcker du klarat av
att läsa på egen hand.

Besök Porfyrmuseet

• Efter fem böcker tar du med kortet till
någon av våra butiker. Visa upp kortet
i kassan så får du ditt första märke av oss.

—

4 FÖR3

PÅ ALLA REABÖCKER*
27/2 KL. 07:00 – 10:00
*Vi bjuder på den billigaste.
Gällerpåmedlemmar
Akademi*Vi bjuder
den billigaste.i Gäller
medlemmar
i Akademibokhandelns
Vänner.
bokhandelns Vänner.
Läs
merpå
på sid
sid 2.
Läs
mer
2.

START TISDAG 27/2 2018 07:00

69:79:69:• Märkena är gratis.
Samla
alla tre färger
Hämta
genom att läsa ännu fler böcker!

89:/ST

79:-

10 böcker

Vi firar hela året!

din
reakatalog
redan nu!

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

15 böcker

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

—

69:5 böcker

som firar 30-årsjubileum i år.

Kyrkogatan 3, Mora

www.porfyrriket.se
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KREATIVA:
MALIN BLADH

Made in Dalarna
När Malin Bladh från Mora fick fria
tyglar att skapa sitt examensarbete tog
hon chansen att förverkliga en idé hon
länge burit på.
– Jag kände att det var dags att
damma av knätofsarna och ge en ny
tolkning av Dalarnas traditioner.
I sommar går Malin ut som stylist efter två års
studier på SoFI – School of Fashion Industry
i Oslo och det är dags att redovisa ”Made
in Dalarna”, en serie fotografier med tydliga
dalakopplingar.
– Jag ville göra något av mina rötter i Dalarna. Skapa ett möte mellan konst, kultur och
mode, säger Malin som bjöd in några formgivare som hon själv beundrar till projektet.
– Det är fyra färgstarka karaktärer som fått
representera det kreativa Dalarna: silversmeden Karin Ferner i Falun, kurbitsmålaren
Britt-Marie Nilsson i Mora, skinnskräddaren
Täpp Lars Arnesson i Malung och en ”bubblare”, textilformgivaren och IKEA-designern
Hanna Dalrot från Älvdalen.
Malin ville även ha dalfolk i arbetsteamet
och kontaktade fotografen Niclas Smitz i Mora,
med rörliga bilder som specialitet, och Robin
Hellzén från Gagnef, till vardags digital innehållskreatör och projektets makeup-artist, som
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futuristictraditions.com
i sin tur tipsade Malin att anlita sångerskan
Karin Park från Djura som modell.
Inför fotograferingstillfällena i mitten av maj
hade Malin iscensatt miljöer med naturen som
dekor.
– Resultatet blev fantastiskt! Formgivarna
var kanske inte så vana vid att jobba på det
här sättet men jag har bara fått positiv respons från dem. Förhoppningsvis kan de nå
nya målgrupper genom Made in Dalarna.
Direkt efter examen väntar jobb som produktionsledare hos en norsk designer.
– Men i framtiden vill jag jobba som frilansare inom kreativ produktion – jag gillar
verkligen att gå på tvärsen över branscher
och bygga nya broar, konstaterar Malin och
berättar att bilderna kommer att ställas ut. Se
hemsidan för mer information om när och var.

Välkommen ombord
på S/S Engelbrekt

Boka på 070-559 54 90
16/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
16/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
22/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
23/6 Älvtur med middag och musik
till majstångsresningen i Rälta
Avgång Leksand 17.00
29/6 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström o vänner
Avgång Leksand 19.00
30/6 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
30/6 Thaifestival på Österdalälven.
Inthira serverar thailändska
specialiteter
Avgång Leksand 17.00
7/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
7/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
13/7 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström o vänner
Avgång Leksand 19.00
14/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
14/7 Thaifestival på Österdalälven.
Inthira serverar thailändska
specialiteter
Avgång Leksand 17.00
15/7 Älvtur till Rälta för besök på
Djurhedens Järnväg. Lunch ombord,
kaffe in Järnvägsträdgården
Avgång Leksand 12.00
21/7 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00

27/7 Kvällskryssning med middag
på Siljan
Avgång Mora 19.00
28/7 Veteranbåtsdag, Siljan Classics,
i Mora med entimmesturer 10–16
28/7 Medlemskryssning på Siljan
Avgång Mora 19.00
2/8 Medlemstur till Classic Car
Weeks Cruisingkväll i Rättvik
Avgång Leksand 15.00
3/8 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström o vänner
Avgång Leksand 19.00
4/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 18.00
5/8 Älvtur till Rälta för besök på
Djurhedens Järnväg. Lunch ombord,
kaffe i Järnvägsträdgården
Avgång Leksand 12.00
10/8 Övermoturen på Österdalälven
Avgång Övermo Brygga 19.00.
I första hand för Övermobor men vid
ev. överblivna platser även för andra .
11/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
11/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
18/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 12.00
18/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
24/8 Älvtur ”Down by the river”
med Pelle Lindström o vänner
Avgång Leksand 18.00
25/8 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00

steamship.nu
31/8 Lyskvällskryssning på
Österviken
Avgång Leksand 20.00
1/9 Kulturkalaset i Leksand
45 min turer 14–17
1/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 18.00
8/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
22/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
29/9 Älvtur med middag
Avgång Leksand 17.00
6/10 Medlemstur i nostalgins tecken.
Kom gärna i kläder från 1800-talet
så skall vi servera mat från den tiden.
Turen går utför Dalälven
Avgång Leksand 13.00
1/12 Vinterkryssning med
julinspirerad meny*
Avgång Leksand 12.00
2/12 Adventskryssning med
julinspirerad meny*
Avgång Leksand 12.00
8/12 Vinterkryssning med
julinspirerad meny*
Avgång Leksand 12.00
9/12 Adventskryssning med
julinspirerad meny*
Avgång Leksand 12.00
* Turer under december är under förutsättning att vädrets makter står oss bi.
Du kan även chartra S/S Engelbrekt
för fest och arrangemang.
Beställ S/S Engelbrekts kalender 2018
med gamla och nya bilder på vårt
vackra fartyg samt jubileumsboken
”S/S Engelbrekt – 150 år på Siljan”.

fikapaus.
Lycka är att hitta en mysig och solvarm
plats för en fika. Här tipsar vi om några
caféer som endast är öppna sommartid, Eleonor Håkansdotter bjuder dig
på ett recept ur sin kommande bok
och så uppmärksammar vi en helt ny
glass från Dalarna.

CAFE ÄLVHÖJDEN

Klassiskt sommarcafé i Skattungbyn,
på sluttningen mot Oreälvens dalgång.
Café Älvhöjden öppnade 1936 av systrarna Alice och Anna. Än idag tillagas våfflor
enligt deras hemliga originalrecept. Från
midsommarveckan till mitten av augusti
kan du passa på att besöka detta söta
café med oslagbar utsikt.
cafealvhojden.se

SÖTA FÖR
SÖTSAKER

Muffinsformar i papper
från nyöppnade butiken
Klara Form i Borlänge.
Finns i många olika
färger och mönster.
klaraform.se

VISTHUSBODENS EGEN GLASS

Under våren öppnade saluhallen Visthusboden
i Stora Skedvi sin egen glassbar. Glassen
tillverkas i husets mejeri av mjölk från byn.
En spännande och annorlunda glassmeny utlovas.
visthusbodenistoraskedvi.se

VATTNÄS ÖRTAGÅRD

Hemma hos Maj-Lis Burtus i Vattnäs, Mora,
serveras kaffe samt örtagårdens egna tesorter med fikabröd som bakats av ekologiskt
och lokalproducerat mjöl. Alla bakverk är
smaksatta med gårdens egna örter och bär.
Njut av sommarfika, örtagårdens dofter och
smaker under några dagar i juli och augusti,
se datum på hemsidan. Fika kan även bokas
på telefon 070-652 86 34.
vattnasortagard.se
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DAMERNA PÅ STORHOLEN

Storholen i Lima är en gård med gamla
anor och med betande getter och får runt
husknuten. Enligt kyrkböckerna hann Gustav
Vasa med att övernatta även här! Här serveras onsdagar till söndagar under juli månad hembakt fikabröd, glass och våfflor.
Stomp, hårdbröd, ost, marmelad och sylt
samt hantverk från byn säljs i ladan och i
det gamla stallet.
Facebook: Damerna på Storholen

BOTTEN
200 g smör
4,5 dl vetemjöl
Springform,
1 dl strösocker
24 cm i
MANDELFYLLNING
diameter
300 g mandel
2 dl strösocker
125 g smör, rumsvarmt
2 tsk vaniljsocker
4 ägg
HALLONGLASYR
1,5 dl hallon, färska eller tinade
2,5 dl florsocker

mazarinkaka
KAKA MED ROSTAD MANDELFYLLNING OCH HALLONGLASYR

I magiska Frostbrunnsdalen i Borlänge
driver Eleonor Håkansdotter ett populärt
sommarcafé. Här bjuder hon på ett
recept ur sin kommande bok, ”Favoriter
från Frostbrunnsdalen”. Dalaliv lottar
ut en bok bland de läsare som senast
31 augusti 2018 lägger upp en bild på
Dalalivs sommarmagasin (nr 2 2018)
på Instagram eller Facebook och taggar
bilden med #dalaliv. Vinnaren meddelas
personligen. Lycka till!

VINN
BOKEN!

BOTTEN Skär smöret i mindre bitar. Arbeta
ihop smör, mjöl och socker i en matberedare
eller bunke. Tryck ut degen i formens botten
och fem centimeter upp på kanten. Låt vila i
kylen medan fyllningen tillreds.
MANDELFYLLNING Sätt ugnen på 175°.
Rosta mandlarna i ugnen i cirka 10 minuter.
De är färdiga när de känns genomvarma,
doftar och har skiftat lite i färg. Mal mandlarna till ett grovt mjöl i en matberedare
eller mandelkvarn. Rör socker och smör
krämigt i en bunke. Vänd in mandelmjöl
och vaniljsocker till en grynig massa.

Tillsätt äggen, ett i taget, och blanda väl.
Häll mandelfyllningen över botten. Tryck ner
bottens uppstickande kanter, så att kanten
slutar en bit över fyllningen. Grädda i nedre
delen av ugnen i 40–45 minuter. Kakan är
färdig när fyllningen är helt fast och en
provsticka kommer ut torr. Låt kakan svalna
innan glasyren tillreds.
HALLONGLASYR Passera hallonen genom
en finmaskig sil. Blanda hallonsaften med
florsocker, tillsätt lite i taget tills glasyren är
tjock och ceriserosa. Bred glasyren över den
avsvalnade kakan och låt stelna.
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LUNA Jewelry

Med kunden i centrum sedan 1903
Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum
0243-21 16 39 ∙ Vard 10–18 ∙ Lör 10–15

YOGA
AYURVEDA
BEHANDLING
UTBILDNING

Borlänge 073-535 08 59 nyckelpiganjenny.se
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BORLÄNGE CENTRUM
Vard 10–18 • Lörd 10–15 · bragegallerian.se

Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40 · Webshop onskehuset.se

Kul & Hjul

31/8–2/9

Borlängedagarna

28–30/6

Kom och trivs med oss i Borlänge centrum
Trivsamt i restaurangtäta Borlänge. Fri wifi. Personliga butiker och caféer.
Konstutställningar, skönhetssalonger och nöjen. Stor lekpark i vackra Liljeqvistska parken.
Gott om P-platser. Bra buss- och tågförbindelser. Varmt välkommen!

borlangecentrum.se
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Kurser/Workshops
Bed & Breakfast

För öppettider och kurser se

www.vavgladje.se

Vävglädje
Ateljé & butik

Hyttvägen 23, Sunnansjö, 0240-914 69

Alsbo Ägg AB

Vi önskar alla en
trevlig sommar!
Kram från din lokala äggleverantör

0226-662 75 · info@alsboagg.se · alsboagg.se
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Telefon: 0241-227 77 | www.walstedt.se |

med flera...
Måndag-torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-17.00
2/7-3/9: Måndag-fredag 9.30-17.00
Lunch 13.00-14.00
Lördag 9.30-13.00

Risgatan 2, Smedjebacken
brödernabergströms.se
0240-700 33

Kafé SmörGun ∙ Butik ∙ Galleri
Trädgårdar ∙ Byggnadsvård
Visningskök från Lignum Kök
Välkommen till gården 1862 och låt dig föras till en annan tid.
Här hyllas skönhet, hållbarhet och miljö. För dig, ditt hem och din trädgård.
Nymalet och hembakt finner du i SmörGuns kafé.
Under sommaren ger 1862 guidade visningar på Norrbärke hembygdsgård
i samarbete med Hembygdsföreningen och Smedjebackens kommun.
1862 deltar i Konst runt Barken 12–15/7.
Öppettider och visningar finner du på 1862.se eller 070-685 82 87
Varmt välkommen önskar Maria Keohane och Gården 1862
på Kyrkogatan 71 i Smedjebacken.
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PORTRÄTT

Ett hem åt
Lejonhjärta
ERIK LEJONHJÄRTA HAR REST PÅ ÄVENTYR RUNTOM I VÄRLDEN OCH JUST NU BYGGER
HAN ETT HUS ÅT SIG SJÄLV — HELT FRÅN GRUNDEN. ERIK GÖR SÅDANT SOM DE FLESTA
AV OSS ALDRIG SKULLE VÅGA DRÖMMA OM.
— DET ÄR DE GÅNGER SOM MITT LIV STUCKIT UT SOM JAG VARIT MIG SJÄLV,
SÄGER HAN OCH LÅTER OSS TITTA IN I SIN BLIVANDE BOSTAD DÄR HAN BERÄTTAR
OM COWBOYDRÖMMAR OCH SOMMARENS TEATERROLL.

Skiss: Erik Lejonhjärta
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Dalaliv har landat i Kråkbodarna vid sjön
Molnbyggen strax söder om Leksand, den lilla
byn som i midsommartid reser sin majstång
på en flotte ute på sjön. Erik kommer gående
på vägen längs hästhagen, tuggandes på ett
grässtrå och med det långa håret uppsatt
med en snodd. Vi har inte fått syn på hans
bygge ännu så Erik pekar och där, i åkerkanten
precis intill skogen, står den två våningar höga
timmerbyggnaden med ett torn i ytterligare två
våningar. Vår första spontana fråga blir: Hur
kommer det sig att man bygger ett så stort
hus helt själv? Erik berättar:
— Jag ensam behöver inte all yta, men det
kreativa i mig behöver det, så att jag kan
andas. Jag ritade huset när jag kände att
jag behövde en bas, en dörr att öppna och
stänga när jag åker hemifrån, och en dörr att
öppna och stänga när jag kommer hem. Hus är
min konstform, jag tycker att det är en skön
storlek att jobba med, säger Erik som är en
efterfrågad snickare, timmerman och murare.
— Utsidan är i princip klar nu. Jag tänkte
bygga huset på stengrund men efter att ha
lyssnat på byamännen, som känner till den
här marken väl, tog jag deras råd och gjöt en

grund. Nu vet jag att huset står stadigt. Timret
kommer att gråna med tiden men snickerierna
vill jag sätta färg på. De senaste åren har jag
dock satsat mer på att bygga upp min firma,
Bygdens byggen, än att bygga på mitt hus.
Gillar riddarmiljöer

Nu är vi nyfikna och vill kika inuti det timrade
skalet. På utlagda spänger tar vi oss runt från
rum till rum medan Erik målar upp sina planer
för oss. Huset är ritat som ett kors och mitt i

”Jag ensam
behöver inte all
yta, men det
kreativa i mig
behöver det, så att
jag kan andas.”

Erik har själv ritat sitt hus och han har verkligen inte gjort det lätt för sig. Fasaden består av fyra olika
material och det finns många vinklar och vrår att ta hänsyn till. I bakgrunden skymtar sjön Molnbyggen.
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huset, ett par trappsteg ned och med takhöjd
i två våningar, blir det en ”riddarsal” som kan
nås från samtliga av de fyra flyglarna.
— Det här ska bli ett hus att umgås i och då
passar det perfekt med en riddarsal där man
kan ha middagar i olika sällskap. Här ska jag
mura upp en stor öppen spis och mellan stockarna i taket vill jag nog måla dekor, förklarar
Erik och vi vänder blickarna uppåt och ser det
hela framför oss.
En trappa upp planeras bland annat för
matplats och kök med sjöutsikt från arbetsbänken.
— Innerväggarna ska bli lerklinade och jag
ska använda mig av leran från marken här
utanför. Fast först ska jag dryga ut den med
halm och sand. Och så ska jag såpskura trägolven och nöta lite extra på dem för att få
fram en patina. Jag brukar säga att jag gör
som man gjorde förr — nämligen på enklast
möjliga sätt.
Efter skolårens fokus på teori kände Erik
ett behov av att utveckla sin kreativitet.
— Jag ville skapa, jobba med hantverk,
hålla i verktyg och ta i material. Jag gick en
helgkurs i timring i Gärde, Leksand, under
nestorn Arne Backs ledning. Sedan skaffade
jag egna verktyg och stockar och provade mig
fram. Det blev många stickor i händerna men
ju mer jag höll på, desto mer pirrade det i mig.
Det går, jag kan, jag får!

”Jag brukar säga
att jag gör som
man gjorde förr
— nämligen på
enklast möjliga
sätt.”
Vill prioritera passionen

Vi öppnar dörren till det som ska bli kökets
balkong och går ut och sätter oss i förmiddagssolen. Erik berättar att han värdesätter
frihet högt men att något hindrar honom från

Erik har gjort två resor med ostindiefararen
”Götheborg”

att satsa fullt ut på sina drömmar och idéer.
— Att röra sig mellan plikten och lusten är en
utmaning. Det har med basala orsaker att göra,
som rädsla och skam, ”vad ska folk tycka?”.
När jag tittar tillbaka så är det bara tillfällen då
jag prioriterade passionen, snarare än att vara
duktig och till lags, som jag uppskattar mest.
Det är de minnena som lyfter mig.
Ett exempel är när Erik vid två tillfällen tog
chansen att resa med ostindiefararen
”Götheborg”
— Jag deltog i besättningen från Singapore
till Djibouti i Afrika och från Göteborg till Tallinn
och Helsingfors. Det var fränt för en ”bondpojk” från skogen och bergen att bekanta sig
med havet. Det vore roligt att segla igen, det
är ett häftigt sätt att ta sig fram, som att
vandra fast på havet. Och jag älskar tjärdoft,
turkosblått vatten och delfiner. Jag drömmer
också om att leva som cowboy på en ranch
i Yellowstone Valley i Montana. Jag har redan
varit där och jag blev inte besviken. Dessutom
har jag en stående inbjudan från en ranchägare i Nebraska. Sådana möten är häftiga!
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”Nästa år tar jag ledigt från min firma
så att jag kan färdigställa huset”, säger
Erik som beräknar att han kommer att
ha lagt ner totalt fyra års arbetstid från
byggstart till inflyttning.
Från Jesus till slug jätte

I sommar spelar Erik en av huvudrollerna i
föreställningen ”Asagudarna” som sätts upp av
Gagnefs Amatörteaterförening på Ängsholns
folkpark.
— Jag spelar den onde jätten Loke, en stor
kontrast till Jesusrollen i påskmusikalen ”Vem
är den mannen?” som jag spelat i Insjön de
senaste tolv åren. Men det är just kontrasten
som är spännande och utmanande. Fast det
är jobbigt att vara elak, att leta reda på det
beteendet i mig själv och inse att det finns
där om motivationen är den rätta. En teaterroll
kan vara en sådan motivation, grupptryck skulle
kunna vara en annan, funderar Erik som gärna
vill satsa mer på sång och teater i framtiden.
Erik är verkligen en mångfacetterad och
spännande person. Vi skulle gärna prata mer
med honom om frihetslängtan och äventyrslust
men tiden har runnit iväg och det är dags
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att bryta upp. Förhoppningsvis får vi komma
tillbaka när han flyttat in i sin borg, till huset
som kommer att stå kvar långt efter allas vår
levnad — som en timrad påminnelse om att
du ska våga gå din egen väg, du behöver inte
vara som alla andra.

Erik Lejonhjärta
BOR Kråkbodarna, Leksand
YRKE Snickare, timmerman, murare. Driver firman
Bygdens byggen.
OM NAMNVALET LEJONHJÄRTA Det är ett namn
att leva upp till, verkligen. Lejonet står för det
majestätiska och modiga, samtidigt som det
har något vilt över sig, och hjärtat symboliserar
mjukhet. Det är en sådan person jag vill vara.
AKTUELL Spelar Loke i Gagnefs Amatörteaterförenings utomhusföreställning ”Asagudarna”,
1—5 augusti, på Ängsholns folkpark, Gagnef.

Låt gediget hantverk
förgylla din vardag
Rälta Snickeri är ett finsnickeri med över hundra års erfarenhet.
Vi tillverkar specialsnickerier med mera enligt dina önskemål.

Rälta Snickerifabrik AB
Djuravägen 211, Djura
0247-920 12 alt. 0247-920 63
ralta.snickeri@telia.com
raltasnickeri.se

Nära till en bra affär!

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
Vid riksväg 70 i Insjön
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Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN
1

1. HANDRITAT MÖNSTER

Ekorrar samlar ekollon, gungar och
hänger upp och ner på denna söta
barntapet från Boråstapeter. Säljs
på Happy Homes i Orsa.
happyhomes.se/orsa

2. SAGA PÅ RIM

Lillprinsen har blivit bjuden till
Dalarna på midsommarfirande och
tillsammans med sina vänner hjälper
han till med förberedelserna. Det
mesta går som planerat, men ett
och annat går också på tok.
”Lillprinsens midsommar” är skriven
av Dalalivs Åsa Pellas och rikt
illustrerad av Leksandskonstnären
Lena Wikman.
lenawikmandesign.se

NYHET!

3

2

3. TILL STRÖVTÅG

På Lekstugan i Avesta fann vi denna
söta ryggsäck från Elodie Details.
Mönstret ”Petite” finns även som
dyna, solhatt och filt.
lekstuganavesta.se
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4. BADA MED DRAKAR

Badbyxor av återvunnen polyester.
Märket heter Mini Rodini och säljs i
butiken Spillevinken i Falun.
spillevinken.se

5. DRAKSVÄRDET
- ETT MUSIKALÄVENTYR

Magi, sång och specialskriven musik
färgar musikalen Draksvärdet som
utspelar sig i tre akter på Sagolandet Tomteland i Gesunda, Mora.
Du dras med i handlingen och får
vara med och kämpa mot det onda.
Draksvärdet är en av många aktiviteter som ingår under ditt besök i
sagolandet i sommar.
tomteland.se
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Tradition, inspiration och förnyelse ...

Mina ekologiska ullfiltar och plädar är inspirerade av schablonmålade tapeter, medeltida
kyrkomålningar, kurbits, dräktband och dalahästar – vår svenska kulturmiljö och historia.
Välkommen att beställa från min hemsida, besök någon av mina återförsäljare eller kom
till min egen butik Linnés Kammare, en dryg mil nordväst om Uppsala (väg 272).

Alice på ”Albertus”

”Anno 1862”

Kerstin Landström design Tyg & otyg AB
Linnés Kammare, Vallhovs säteri, Jumkil, BÄLINGE
www.linneskammare.se, 073-443 93 40, www.tyg-otyg.com

”Dalarna”
K E RSTI N
LANDSTRÖM
DESIGN

Bröllop 2018

På er bröllopsdag kommer ni skratta och gråta.
Kramas, pussas och uppleva massor av kärlek.
Tänk så underbart att kunna uppleva det om igen
när ni ser på bilderna från just ER stora dag.
fotografmariahjort.com 070-433 30 26

Bröllop ♥ Gravid ♥ Nyfödd

Ovanliga hus till vanliga priser

Nu finns vi
även i Dalarna
!

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

TELEFON

070-609 99 90

SOCIALA MEDIER

@intressantahus

WEBB

intressantahus.se

ÅTERBRUKARNA
OLLESGÅRDENS GLASLOPPIS
Saknar du glaset som gör din servis komplett? Då finns det stor chans att
du hittar det på Berith och Bernt Anderssons glasloppis i Rällsjöbo mellan
Bjursås och Rättvik. Här fyndar du glas från mitten av 1800-talet till idag.
Berith berättar att det hela började med att
ett fint likörglas gick sönder på en fest:
– Vi åkte runt på auktioner och letade efter
ett likadant och hittade då många andra fina
glas. Till slut hade vi så många glas hemma
att Bernt provade att sätta ut en loppisskylt
vid riksvägen. Eftersom han sålde så bra den
dagen valde vi att starta en glasloppis. Nu har
vi haft öppet varje sommar de senaste tolv
åren, säger Berith.
Paret har lagt ned mycket tid på att skaffa
kunskap och handla in glas på auktioner över
hela landet. Från golv till tak står glas i alla
storlekar, former och färger uppradade. Hela
serviser och udda glas för alla tillfällen samt
skålar, tillbringare, ljusstakar och fat.

Trots att loppisen innebär mycket jobb och
ett himla diskande så är det värt det.
– Vi gör ju det här för att vi tycker att det
är så roligt. Och vi har fått så många nya
vänner från när och fjärran. Hit hittar folk från
hela Sverige och från länder som Tyskland,
Holland och Italien. En hel del kända formgivare
från glasriket har också varit här.
Ollesgårdens glasloppis har öppet alla
dagar klockan 10.00–18.00 under perioden
1 juni—19 augusti. Stängt midsommarafton.

Endast kvalitetsglas
Bernt berättar att de endast säljer kvalitetsglas och att det är det som efterfrågas av
kunderna.
– Bland annat från Orrefors, Kosta, Boda,
Iittala, Johansfors och Åfors. Många vill ha
modellerna ”Karolina” eller ”Silvia” från Orrefors
eller ”Chateau” från Kosta Boda.
Kvalitetsglas är kristallglas med slipningar.
– Ju vackrare klang, desto mer kristaller
är det i glaset, förklarar Bernt och snärtar till
med fingret mot glaset så att en vacker ton
ljuder.
– Det är blyet i glaset som gör att det
sjunger. Men kristallglas är dyra att tillverka så
90 % av glas som tillverkas idag är halvkristall.
Ett roligt sommarjobb
Till synes samma glasmodeller kan skilja sig i
slipning och små detaljer.
– För att du ska få rätt glas med dig hem
är vårt tips att du fotar ditt glas hemma med
mobilen och visar oss så att vi kan plocka
fram rätt glas åt dig, tipsar Berith.

ollesgardensglasloppis.se
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Vi investerar i
framtida tillväxt
Det är kreativitet och drivkraft som skapar
nya och växande företag. Företag som ser
möjligheter, satsar och expanderar. Men för
att lyckas med en satsning behövs det ofta
mer än en stark vilja och en god affärsidé.
Det behövs också kapital och i många fall
även goda råd från erfarna rådgivare, det
finns hos oss på Almi.
På Almi kan vi det här med företagande.
Vi erbjuder lån och affärsutveckling samt
investerar riskkapital i tillväxtföretag.
Kontakta oss via almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00 för att se hur vi kan
arbeta ihop.
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Foto: Göran Thorén

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

NY BOK:
ODLARLIV
PÅ KNIVA
TRÄDGÅRD!

TRÄDGÅRDSBUTIKEN MED
PLANTOR & REDSKAP, KRUKOR & KUNSKAP
Öppettider 2018 på knivatradgard.se •

•

Kniva 51, Falun • Väg 69 • 11 km sydost om Falun i byn Kniva.
023-77 11 11 • info@knivatradgard.se

Med den rätta känslan

Kol&ROSORS
Vardag 11–18, lördag 10–15
Slaggatan 29, Falun 023-181 00 Följ oss på Instagram

Vårnytt hos

Tant

OFIA
STant
Est. 2010

SOFIA.se

Sturegatan 34 i Falun

#gladsnygg
Öppet första och andra helgen i månaden.
Tor–fre 11.30–17, lör 11–15
073-689 94 56 www.yrsaskinn.net

Unikt • Kvalitet • Svenskt

Tant
SOFIA.se
En överraskning
i varje
Färgstark inredning & gladsnygga kläder

leverans när du handlar
före 20 april #tantsofiase

facebook.com/tantsofia
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Basilika och
parmesan-sill
Recept hittar du
på leksands.se

MIDSOMMAR MED SILL & KNÄCKE
Sill & Knäcke är en lika fin tradition som midsommar själv.
Till årets midsommarbord föreslår vi något av våra ekologiska
knäckebröd, bakade med svensk ekologisk råg.

Äkta njutning
sedan 1817

