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Glädjen i att köra vilse
Premiärnumret av Dalaliv fick ett mycket varmt mottagande.
Vår känsla, att Dalarnas kvinnor förtjänade ett lyxigt livsstilsmagasin som dessutom är gratis, visade sig vara helt rätt.
Stort tack för alla glada hurrarop!
Nyligen hörde vi talas om en känd fotograf som packar ryggsäcken med termos och smörgåsar och beger sig ut i terrängen
max 250 meter från sitt eget hem. Det är där han hittar sina
bästa motiv. Och ungefär så är vår tanke med Dalaliv.
Vad väntar bakom nästa krön, mitt bland tallar och björkar,
längs okända grusvägar och bakom timrade knutar? Visst är
det givande att se sig om i världen, men insikten att man i
hjärtat av Dalarna kan finna stora upplevelser är berikande.

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

Att köra vilse med flit och öppet sinne kan leda till spontana
möten med kreativa människor, mysiga butiksbesök, inblick i
verkstäder och ateljéer och mycket mer minnesvärt. Så väl
mött på någon villoväg och fortsätt att läsa Dalaliv!

Åsa Pellas

Lina Rörvall
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Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert (C4)
och frankera med 28 kr
i porto. Lägg det i ett
kuvert och skicka till Dalaliv.
Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11
793 32 Leksand
Annonsbokning & kontakt
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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PORTRÄTT
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My name
is Lina,
Pappelina
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I MITTEN AV 1960-TALET VAR PLASTMATTAN NÅGOT AV DET MODERNASTE MAN KUNDE LÄGGA
PÅ GOLVET. MEN UNDER 1980-TALET RULLADES DEN IHOP, GÖMDES UNDAN OCH GLÖMDES BORT.
MED HJÄLP AV FORMGIVAREN LINA RICKARDSSON HAR DEN FÅTT SIN REVANSCH – I DAG ÄR DEN
ÅTER EN TRENDIG INREDNINGSDETALJ.
– JAG ÄR STOLT ÖVER ATT HA TAGIT EN SÅ PASS SMAL PRODUKT I ETT ANNORLUNDA MATERIAL UT I VÄRLDEN, SÄGER LINA, KVINNAN BAKOM VARUMÄRKET PAPPELINA.
Under några ungdomsår försörjde sig Lina
Rickardsson på att sälja egentillverkade
smycken och klänningar på Floridas stränder.
När hon flyttade hem till Sverige lovade
hon sig själv att en dag återvända till USA.
Med det egna varumärket Pappelinas stora
framgångar har hon nu nått sitt mål – bland
de många utländska återförsäljarna finns ett
flertal amerikanska.
Dalaliv träffar Lina på Pappelinas huvudkontor i Falun. Över en kopp kaffe i fikarummet tar
vi del av en framgångssaga som bottnar i hårt
arbete och högt uppsatta mål. Vi backar till
1997. Då gick Lina en vävutbildning i Göteborg
och kom på så sätt i kontakt med spännande
material.
– Jag började designa och väva mattor i
lingarn, och löpare och bordstabletter i papperssnören (därav namnet Pappelina, reds.
anm.). Det var grova material som gav snabba
resultat i vävstolen. Sedan tog jag min son under ena armen och mina produkter under den
andra och gick till Bohusslöjden för att kolla
om de var intresserade av att börja sälja dem.
Linas mattor sålde bra från start och
kunderna blev snabbt allt fler. För att bemöta
efterfrågan tvingades hon väva som en galning
vilket resulterade i en värkande rygg. Snart
förstod Lina att hon måste ta verksamheten
ett steg vidare.
– Min första tanke var att engagera väverskor i vävstugor men jag insåg att det inte
skulle fungera. I stället ringde jag runt till olika
väverier i landet och fick napp hos bröderna
Björklund på Dalaslöjden i Djurås.
Vågade tänka nytt

Våren 1999 for Lina till Djurås där hon fann
det lilla väveriet inklämt mellan rödmålade hus.
Ett bekymmer fanns dock: Man vävde endast i
plast och Lina ville väva i lin.
– Bröderna berättade att deras far hade
vävt i lin 1948-1952, och om jag bara fixade
allting själv så skulle det vara genomförbart.
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Sagt och gjort, Lina beställde material och
ägnade en hel sommarmånad åt att sätta
varp och trä vävstolar. Till slut fick hon igång
”maskineriet”. Bröderna Björklund insåg nu
Linas potential och bad henne formge mönster
till deras plastmattor.

”Jag vävde som
en galning”
– Och visst var jag intresserad av att designa
plastmattor men inte åt någon annan, jag ville
hellre ta fram mina egna produkter.
Lina valde att synliggöra själva materialet
och skapade den bredrandiga mattan ”Ken” i
transparent plast. Sedan gick allt fort.

Bring a piece of Dalarna home

made in sweden

www.woolisar.se

VACKRA UNIKA SMYCKEN

- finns i många färger och modeller

EN TREVLIG BUTIK
Vardagar 10-18 • Lördag 10-15
Slaggatan 6E, Falun • 023-166 00
Gilla oss på www.facebook.com/decoriabutiken

Varmt välkommen till

Gruvgatan 13
Inredning Textil & Möbler

Mån-Fre 11-18 ⋅ Lördag 11-15
Tel.023-132 12 ⋅ gruvgatan13.blogspot.se
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I januari 2000 fick Pappelina en restplats på
Formex-mässan och succén var ett faktum.
Plastmattorna sålde fem gånger så mycket
som mattorna av lin! Det överraskande mottagandet var ett bevis på att hon var på rätt
väg. Lina tillbringade allt mer tid på väveriet i
Djurås där hon en dag fick syn på en vävstol
med vilken det gick att väva runda former.
Tekniken öppnade helt nya möjligheter för Lina

som började skissa på mattor med prickar,
ellipser och stjärnor. Bland annat gav hon form
åt ”Vera” som blivit Pappelinas storsäljare. År
2005, när vävstolarna gick på högvarv och
orderblocken var fulltecknade, flyttade Lina
med familj hem till Falun. Sex år senare hade
väveriet vuxit ur sin lokal och flyttade in i en
större intill Österdalälven i Leksand.
En hyllning till Dalarna

Pappelinas produkter tillverkas i Sverige,
Lettland och Italien och exporteras till totalt
35 länder världen över. Dagens sortiment är
utökat med löpare, kuddar och plädar. Dock är
det plastmattan som är varumärkets främsta
kännetecken.
– Plast är inte längre ett billigt material,
det kostar lika mycket som ull. Den plast vi
använder är dessutom miljövänlig och tillverkad
i Småland.
Mången Pappelina-kopia har dykt upp på
marknaden men det slösar Lina ingen energi på:
– “We created an icon and our followers are
the proof.” Så har vi skrivit på vår hemsida
och det är vi stolta över.
I årets kollektion finns en hyllning till Dalarna,
mattan ”Folke” med drag av folklore. Lina är
uppvuxen i Dalarna och gillar den ”Gnosjöanda”
som finns här.
– Det knakar och växer och jag upplever
att det finns ett driv bland kullor och masar,
säger Lina som själv insåg sina entreprenöriella egenskaper när hon sålde smycken och
klänningar under Floridas heta sol.
TIPS! Pappelinas mattor av andra sortering
säljs på Iittala Outlet på Hjultorget i Insjön.

Lina Rickardsson
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Plastmattans
revansch

ÅLDER 44
FAMILJ Sambon Johnny Mattsson,
fotograf, och sönerna Sam och Alve
FRITID På sommaren tar vi båten till
mammas stuga på en ö i Runn, på vintern
åker vi skridskor på samma sjö. Gillar att
resa med familjen och passar då på
att fotografera våra produkter.
MERITER Årets dalaprofil 2009,
Ernst & Youngs exportpris 2012
HEMSIDA pappelina.com

KÄNGOR FRÅN TEN POINTS

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

BUTIK
Hantverkareg 4, Leksand

WEBSHOP
www.lantlivinredning.se

Nära till en
bra affär!

Välkommen!
www.hjultorget.se

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 9–21
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Afternoon Tea
Lördagar 14–16.30

0247-508 50 • info@tallbergsgarden.se

Vi hjälper dig att lyckas på webben!
Hemsida och webbshop, helt efter dina behov.
Nu även optimering - så du kan öka
trafiken till din webbplats!

Nu 7 990 kr
Ord. pris 11 000 kr. Ange kod: Dalaliv

Gör som 5 000 andra
– anlita oss på

Referenser: Dalaliv.se, lowengripcarecolor.com, carola.com

Smelink.se | 0470-70 36 80 | info@smelink.se
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>> KREATI VA >>

Daniel Eriksson
Det har blivit dags för Daniel Eriksson i Borlänge att
förverkliga en gammal idé.
– I vår öppnar jag ett litet besöksmål där jag kommer
att visa min konst, min keramik och min trädgård.

Åsa Westman
I Venjan, mitt emellan Siljan och Västerdalälven, bor en
fingerfärdig brodös.
– Äntligen har jag tid att ägna mig åt det jag tycker är
roligt, säger kursledaren Åsa Westman vars skapande
började blomstra när hon gick i pension.

broderaenkudde.se

Daniel Eriksson har flyttat hem Krukmakeri
Krusidull till den lilla gården på Tunaslätten.
Drejskivan och ugnen har tagit plats i en svartmålad vagn med färgglada fönsterluckor några
meter från bostaden. Vagnen är fantasirik
och färgstark i sitt uttryck, precis som Daniels
konstnärskap och personlighet.
– Nu satsar jag på mitt eget skapande,
säger Daniel som riktar om fokus från butiksproduktion till utställningar. Han vill också lägga
mer tid på bilder, illustrationer och textil. Daniel
är utbildad skräddare men har jobbat som
keramiker de senaste åren. På meritlistan finns
samarbeten med kalligrafen Ylva Skarp och
Carl Larsson-gården.
Dalaliv fångar Daniel på bild framför
krukmakeriet på fyra hjul, eller ”trailerpottery”
som han kallar det. I marken sitter pinnar med
pastellfärgade kaninhuvuden i keramik.
– Kaninerna gjorde jag till Dalarna Modern.
Det skulle vara dalatema och eftersom jag är
trött på dalahästar valde jag ett djur i den
indiska mytologin och penslade på några enkla
kurbitsdrag.

Så kan resultatet bli när Daniel släpper loss sin
kreativitet. Han har lätt för att se nya möjligheter, inte minst gäller det rivningshuset som
han för 13 år sedan föll för av en slump.

Första gången som Åsa Westman gick en broderikurs satt hon sysslolös och tittade storögt
på de andras arbeten.
– Efter ett par trevande försök lossnade
det och i dag, fem år senare, broderar jag
konstant!
Broderi är tidskrävande. Men Åsa uppskattar
kombinationen av oändligt pillande och glädjen
i att ge form åt nya mönster.
– Jag är helt och hållet luststyrd och skapar
för det mesta fritt utan skisser. Jag struntar
i om det blir för trångt eller för snett. En
kvinna som höll på med gamla hus sa en gång
till mig: ”Man tycker om gamla hus för att de
saknar räta vinklar, ögat gillar det, och det är
likadant med dina broderier”.

kan få någon annan att känna samma glädje
så är det min uppgift, säger Åsa som nu satsar på egen kursverksamhet.
Som kursledare har Åsa mött många kvinnor
som är rädda för att göra fel och som tror sig
sakna fantasi.
– Alla har fantasi, vissa har bara svårt att
plocka fram den. Och när de inser vad fint
det blir när de får göra som de vill, så blir de
gråtfärdiga.
Åsa har en egen ”lekstuga”, en ateljé, där
hon sorterar knappar, pärlor och paljetter och
lägger tyger, kläde och vadmal i färg.
– Att brodera är en materialsport. Jag
köper mycket begagnat, hittar en hel del på
utlandsresor och klipper sönder halsband som
jag fyndat på rea…
Hon broderar på det mesta. På kuddar,
väskor och dräktblusar. Åsa har även smyckat
toalettborstar, nåldynor och nyckelknippor.
– Nyligen började jag brodera på träskor
från Dala Clogs i Oxberg. Det kan vara ett tips
för den som är villig att sy lite och som vill
göra något som går att använda.
I sommar leder Åsa och Mia Ehrling en kurs
på Leksands folkhögskola. Åsas egna kurser
kan du läsa om på hemsidan.

”ATT BRODERA ÄR EN
MATERIALSPORT”
Och visst ger avsaknaden av symmetri liv till
hennes mönster. Trots stor efterfrågan har
Åsa valt att sälja sina alster i blott ett par
butiker, på Mora Hemslöjd och Svensk Slöjd i
Stockholm.
– Jag älskar att sy och brodera och om jag

”JAG ÄR EN
KRUSIDULLIG PERSON”
– Jag bad ägaren om att få köpa det och
han sa: ”Jag vill dig inte så illa, gosse. Det där
huset har jag tänkt peta omkull”. Men jag var
säker på min sak och huset från 1853 blev mitt.
Daniel älskar trädgårdsarbete och från och
med månadsskiftet april/maj planerar han
att öppna upp gården för besökare en helg i
månaden. Med egna ögon ska man få se trädgården kring det gamla timmerhuset växa fram
för att sedan prunka av egenodlade perenner
och grönsaker. Daniel planerar även att bjuda
in kreativa vänner att ställa ut och varje helg
får ett spännande tema.
facebook.com/trailerpotterybykrusidull
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Från Lycka till lycka
De senaste åren har varit omvälvande för formgivaren Mia Svalänge. På ett positivt
sätt. Dels har hon börjat leva efter nya värderingar, dels har familjens bostadsyta
minskat avsevärt.
– Jag blev lyckligare som människa när jag flyttade från en stor gård till det här
lilla timmerhuset, säger Mia och öppnar dörren för Dalaliv.
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NU VILL JAG PRIORITERA
LIVSKVALITET OCH NJUTNINGAR

På bilden skymtar kökshandduk
och disktrasa från Lycka Form.

lyckaform.se

et fanns nog en och annan som höjde
på ögonbrynen när Mia Svalänge
med familj la ut den stora gården
i Leksandsbyn Lycka till försäljning.
Hur kunde de byta ett trendigt hem,
som dessutom visats upp i landets största
inredningsmagasin, mot en ordinär villa i ett
centralt beläget bostadskvarter? Till en början
kom tanken på en flytt som en överraskning
även för Mia:
– Min man kom hem och sa att han hade

hittat ett hus som han ville att vi skulle kika
på. Först tvekade jag. Men så fort jag klev in i
huset kände jag att det passade oss.
Två veckor senare var kontraktet påskrivet
och i dag, tre år senare, känner Mia att flytten
blev starten på något nytt och mycket bättre.
För hela familjen.
– Jag ville ha ett vanligt liv, ett vanligt hus
och en vanlig bil. Jag ville inte behöva äga en
plog för att kunna ta mig ut med bilen. Och
barnen, Bobo och Elsa, var inte intresserade
15

av att ligga i vår pool, de vill ju hellre hänga
med kompisarna på Leksand Sommarland.
Huset i Lycka var vårt livsprojekt. Men till slut
ägde gården oss. Nu njuter jag av att bo här
och att ha nära till allt.
Vid sidan av jobb och vardagliga hushållssysslor hade Mia och maken Mats fullt upp med
att sköta får, höns, kaniner, hamstrar, hundar,
katter, gräsmatta, byggnader, trädgårdsmaskiner, växthus...
– Jag behövde hyra in en grävmaskinist för att
vända mina komposter, minns Mia och skrattar
när hon hör hur främmande det låter i dag. Hur
de kämpade och slet för att hålla idyllen vid liv.
LÄTTSKÖTT ÄR BEFRIANDE
Idag bor familjen Svalänge i ett brunt timmerhus med skogstomt. Mia och Mats har endast
gallrat lite bland granarna på tomten, byggt ett

staket för hundarnas utevistelse och planterat
några rosenbuskar. Någon gräsyta att klippa
finns knappt.
– Till trädgården i Lycka kom odlingssällskap
på besök – i dag kan jag knappt hålla en basilikaplanta vid liv, erkänner Mia som är glad över
att den nuvarande trädgården sköter sig själv.
Husets äldsta del är från 1800-talet och
påbyggd i två omgångar under senare delen
av 1900-talet. Totalt finns sex rum i två plan:
fyra sovrum, ett bibliotek och ett vardagsrum.
När det var dags att möblera dessa rum med
möblerna från Lycka, insåg Mia att de inte
passade. Så gott som hela möblemanget byttes ut mot second hand.
– Vi kom överens om att så länge barnen
bor hemma vill vi inte ha några dyra möbler
eller finrum. Det här är ju ett hem! Barnen ska
kunna sitta i tv-soffan och käka popcorn.

Rummet mellan vardagsrum och hall är inrett som
ett bibliotek med väggfasta hyllor. Här avrundar Mia
kvällarna med att läsa, gärna kokböcker. På väggen
hänger både Mias och hennes mammas brevkorrespondenser med Astrid Lindgren.

I Mias och Mats sovrum är väggarna tapetserade
med en klassiker, mönstret Golden Lily Indigo från
William Morris.
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Hemmet rymmer många reseminnen. Speciellt
tydlig känns inspirationen av andra kulturer
i vardagsrummet. Där är väggarna exotiskt
mönstrade i beige, tapeten heter Burchell Zebra Chamois och kommer från Ralph Lauren.
En kelimmatta pryder trägolvet och tavlor och
stilleben avslöjar långväga resor. Vad gäller
husets inredning köper Mia sånt hon gillar.
– Det finns ingen tanke bakom, det jag
tar hem behöver inte ens matcha med det
vi redan har. Förr skulle allt vara perfekt, det
skulle vara ordning och reda, men det är inte
längre viktigt för mig.
ETT RIKARE LIV
Ett rymligt kök är det enda som Mia saknar.
Hon älskar att laga mat och är vegan eller vegetarian i perioder. Kökets flaggskepp, en stor
crèmefärgad spis från italienska Bertazzoni,
fick sätta tonen för hela köket. På öppna hyllor
förvaras allt glas och porslin, härlig keramik
och glasburkar med spännande innehåll.
– Köket är inte stort men jag gillar att
vi inrett det som ett restaurangkök. Tyvärr
kan vi inte bjuda hem folk på middag. Om vi
lägger i en extra bordsskiva får vi inte plats
att laga mat. Sommartid funkar det, då kan
vi sitta ute på altanen i kvällssolen.

DET JAG TAR HEM BEHÖVER INTE
ENS MATCHA MED DET VI REDAN HAR.
I slutet av vårt besök glider samtalet
över till att handla om hur Mia kommit att
förändrat sitt sätt att leva de senaste åren.
Resultat av fyra lärorika år som elev och kock
på kursgården Baravara i Vikarbyn.
– Nu känner jag att jag vill prioritera
livskvalitet och njutningar, som god mat och
resor och att jobba med sådant som jag
brinner för. Den tid jag tidigare la på att skapa ett perfekt hem ägnar jag i dag åt Lycka
Form, mitt företag. De nya värderingarna har
också lett till att vi i familjen kommit varandra närmare.
Mias filtar och mattor med inspiration av traditionella dalamönster har redan blivit omtyckta
klassiker. I vår utökar hon kollektionen med nya
produkter och på lager finns många nya idéer.
Tur att hennes tid räcker lite längre nu.
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Ett hem med många reseminnen. Böneramsa från
Tibet och spegelskåp från morfar chefredaktörens
resor samsas bland annat med ett strutsägg och
en näve stenar som barnen dekorerat.

Du blir fin.
Det finns en underbar butik
med vackra kläder i
Gassarvet, Siljansnäs.
Allt i butiken är
egen design
och handskräddat.
Hittar du inte din
egen storlek, syr vi
gärna upp bara för dig.

www.pirjodesign.se Tel 070 7533808

Köksserien från Morakniv® finns att köpa
på Zornmuseet och i Cerveras butiker.
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VI KAN EKOLOGISK TEXTIL!
Vi har ekologisk textil för både badrum, sovrum och kök

KUDDFODRAL med dalahästar
(ord. pris 139 kr)

69 kr

EKOLOGISKA BÄDDSET
100 % ekologisk bomull

395 kr (ord. pris 595 kr)
KUDDE & TÄCKE
Med ekologisk bomull, prisexempel: TÄCKE
Medium
(ord. pris 950 kr)

675 kr

SHERPAPLÄD
med dalahästar

179 kr

195 kr

KUDDE
Medium
(ord. pris 275 kr)

(ord. pris 250 kr)
Gäller till och med 26/3 2015 eller så långt lagret räcker.

BORLÄNGE
Norra Backagatan 9, 0243-24 91 90
Öppet: Mån-fre 10-20,
lör-sön 10-18

INSJÖN
Hjultorget 12, 0247-403 20
Öppet: Mån-fre 10-19,
lör 10-16, sön 11-16

Följ oss på Instagram och Facebook!
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Är du privatperson
eller företagare?

Tällbergs

leva & bo
butik

Vill du ha hjälp med städningen,
fönsterputsningen eller trädgården?
Kontakta oss så fixar vi!
Vi använder RUT- och ROT-avdrag.
Nöjdhetsgaranti – Du betalar när du är nöjd!
Vi har
• Utbildad personal • F-skattsedel
• Företagsförsäkring

Alltid till hands
w w w.dalah ande r. se

e-post: info@dalahander.se
org.nr: 769625-4171
073-532 37 23 • 070-308 12 74

inredning

present

café

Tors–Fre 14–18 Lör–Sön 11–16
Sturängsgattu 6, Tällberg 0247-503 22
tallbergslevabobutik.blogspot.com

Språkintresserad?
Sök till teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildningen
Mera info:
www.vastanviksfhs.se
tel 0247-641 30
vastanvik@sdrf.se
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ÅTERBRUKAREN
Vi riktar strålkastaren mot människor som ser gamla material och föremål
med nya ögon – till glädje för sig själva, andra och miljön. Här berättar vi om
Sara Sjöberg i Våmhus, Mora, som tillverkar smycken av äkta människohår
– ett återbruk som förmodligen vidgar dina hantverksvyer.
En affärshemlighet. Varje gång som
Sara plockar fram en hårfläta för att färdigställa ett smycke, hjälper hon till att föra ett
unikt kulturarv vidare.
– Förr var hårarbeten ett sätt att försörja
sig vid sidan av jordbruket. Hur man utförde
hantverket var en affärshemlighet och så är
det än i dag, berättar Sara.
Kunskapen om denna Våmhustradition förs
endast vidare till byborna eller de som har en
historisk koppling till byn. I dag finns ett tjugotal aktiva hårkullor i Våmhus.
Hår väcker känslor. Vissa blir nyfikna
på Saras hantverk och vill veta mer, andra blir
provocerade.
– Förvisso är jag hårkulla i sjätte generationen, men jag tycker inte att hår är ett mer
provocerande material än läder.
Hår är vattenavstötande, miljövänligt och väldigt slitstarkt. Av smyckesbeställarnas hår
knypplar Sara olika mönster som hon dekorerar
med halvädelstenar, metaller och träkulor.
Resultatet blir konstfulla halsband, armband,
ringar, broscher och diadem.
Hår som minne. Det händer att Sara får
gamla hårlockar och hårsmycken till skänks.
– Hår berättar om vår historia. Förr i tiden,
när man inte kunde fotografera sina nära och
kära, då tog man hår som minne. Närmare än
så kan man väl inte komma sina släktingar?
Styrkan sitter i håret. Sara är kulturvetare och intresserar sig för olika kulturers
förhållningssätt till hår.
– Inte sällan gäller det tabun. I Sverige skulle
anständiga kvinnor skyla håret. Det var brukligt
på landsbygden ända in på 1900-talet, säger
Sara och berättar att människan återbrukat hår
till smycken och peruker i årtusenden.

harsmycken.se
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sätergläntan hemslöjdens gård

UTBILDNINGAR

SmidE SömNAd TRä väv

KURSER ÅRET OM
SLöjd Och hANTvERK

BUTIKEN HAR ÖPPET
tis-tors 11-18, fre 11-16

UR KURSKATALOGEN
5 mars-24 april
Distanskurs
Folkliga textila tekniker
Anna-Karin Lindberg & Carina Olsson
9-15 mars 2015
Din första tröja på stickmaskin
Kerstin Löfgren
16-20 mars 2015
Vadmal och ylletyger - igår och idag
Marie Ekstedt Bjersing & Elin Kindberg
Fler kurser finns på vår hemsida! Välkomna!

Konstnär?
Konstnär?
Konstnär?
Konstnär?

Då
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anmäla
sig
Då
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det
dags
Dåär
detdags
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att anmäla
anmäla sig
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Då är det dags att anmäla
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konstutställningen
som
lockade
till
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som
lockade
till konstutställningen som lockade
till konstutställningen
som lockade
4000
besökare
4000
Nusnäs
fjol.
4000besökare
besökaretill
tillNusnäs
Nusnäs iiifjol.
fjol.
4000 besökare till Nusnäs i fjol.
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på
facebookgruppen
Se
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påfacebookgruppen
facebookgruppen
Se
all
Se
allinfo
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på
facebookgruppen
”Konstpromenad
vid
Siljans
Strand”,
”Konstpromenad
vidSiljans
Siljans
Strand”,
”Konstpromenad vid
Strand”,
”Konstpromenad
vid
Siljans
Strand”,
eller
maila
3xmagnus@gmail.com
eller
maila
3xmagnus@gmail.com
förför
eller
maila
3xmagnus@gmail.com
för
eller maila 3xmagnus@gmail.com
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merinformation
information
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anmälan.
mer
och
anmälan.
mer
information
och
anmälan.
mer information och anmälan.
Varmtvälkomna,
välkomna, utställare
utställare
besökare!
Varmt
som
besökare!
Varmt
välkomna,
utställaresom
som
besökare!

Varmt välkomna, utställare som besökare!
Ditt besök stödjer Nusnäs IF!

Dittbesök
besökstödjer
stödjerNusnäs
Nusnäs IF!
IF!
Ditt

Ditt besök stödjer Nusnäs IF!

0247-645 70 info@saterglantan.se www.saterglantan.se

Design • Dekoratör • Bokbinderi • Allmän kurs
Keramik • Kreativt entreprenörskap • Metall

Bokbinderi • Keramik • Silversmide • Fotografi
Skriva • Pappersmarmorering • Illustration

Leksands folkhögskola - en kreativ dynamisk
mötesplats med moderna utbildningar inom
hantverk, form & design och entreprenörskap.
Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper
och
utforska
ditt
konstnärliga
uttryck.
Ge dig en tid fylld av överraskande möten
som stärker och lyfter din utveckling!

En sommarkurs kan bli en utmaning och
inspiration. Utforska hantverk, konstnärligt
uttryck tillsammans med andra som är
intresserade av samma sak som du. Du får
möjlighet att prova på något nytt, fördjupa dig
i något du känner för. Här hittar du kurser för
nybörjare, fortsättnings- och fördjupningskurser
för avancerade/yrkesverksamma inom hantverk,
konsthantverk, form och design. Välkommen!

Ansök senast 15 april!

Anmälan senast 1 maj!

Box 281 793 26 Leksand Tel. 0247-648 00
www.leksandsfolkhogskola.se
info@leksandsfolkhogskola.se

Box 281 793 26 Leksand Tel. 0247-648 00
www.leksandsakademin.se
info@leksandsfolkhogskola.se
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Saras Smaker

Exklusivt för Dalalivs läsare bjuder den frilansande matkreatören och
smakskaparen Sara Nyström i Insjön på en säsongsanpassad måltid:
– Den här rätten passar dig som ska ladda upp inför Vasaloppet eller som
vill ha något varmt i magen innan du beger dig ut i naturen. En rätt med
italienska smaker som är lätt att tillaga och goda brödsticks därtill.

Spenatfettuccine med frikadeller
i mustig tomatsås
400 g nötfärs
1 gul lök, finhackad
1 dl havregryn
1 ägg
1 dl mjölk
1 tsk salt
6 varv m svartpepparkvarnen
500 ml krossade tomater
1 röd lök, hackad
2 vitlöksklyftor, rivna
1 msk oregano
1 msk basilika
2 dl vitt vin
6 soltorkade tomater
1 msk honung
2 msk smör
salt & svartpeppar
400 g spenatfettuccine
3 msk olivolja
150 g färsk spenat
svarta oliver
ruccola
parmesan, färskriven
Låt havregryn svälla i mjölk
och ägg i cirka 10 minuter.
Lägg i finhackad gul lök, salt
och svartpeppar. Vänd till sist
i nötfärsen, blanda ordentlig
och forma till stora köttbullar,
”frikadeller”. Låt stå i kylen i
30 minuter.
Koka ihop tomater med röd
lök, vitlök, vin, oregano, basilika och soltorkade tomater.
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Låt sjuda på låg temperatur i
25 minuter. Tillsätt honungen
och smöret och mixa såsen
slät med en stavmixer. Smaka
av med salt och svartpeppar.
Lägg ned frikadellerna i den
heta tomatsåsen. Låt sjuda i
cirka 15 minuter på medelhög
temperatur.
Koka pastan i lättsaltat
vatten. När pastan kokat
färdigt häller du av vattnet
och blandar pastan med färsk
spenat och olivolja i kastrullen.
Serveras tillsammans med
frikadeller och ruccola i en
djup tallrik. Toppa med oliver
och rikligt med riven parmesan!

Sticks på dinkelmjöl och bovete
Blir cirka 60 sticks
25 g jäst
250 g mjölk, kall
200 g dinkelmjöl

Använd en matberedare till
hjälp. Smula ned jästen i
mjölken och rör tills att jästen
smält. Häll i dinkelmjölet och
arbeta degen i 8 minuter på
låg hastighet. Låt sedan vila
under bakduk i 40 minuter.
150 g dinkelmjöl
60 g krossat bovete
25 g linfrön
50 g pumpafrön
10 g flingsalt
30 g olivolja

Blanda ned samtliga ingredienser i den första degen.
Arbeta degen i ytterligare 10
minuter på låg hastighet. Låt
degen jäsa under en bakduk i
60 minuter. Dela sedan degen
i två lika stora delar. Kavla ut
så tunt som möjligt, till cirka
1-2 mm. Mjöla in bakbordet
med lite dinkelmjöl så att
degen inte fastnar. Skär ut
sticks på 2 cm x 10 cm.
Lägg dem på en bakplåtsklädd ugnsplåt och grädda i
175 grader i 20 minuter eller
tills de fått en fin gyllenbrun
färg. Låt svalna på galler och
förvara sedan torrt. Goda att
äta med saltat smör och en
lagrad ost!

ITALIENSKA
SMAKER

SARAS SMAKER

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

WÅLSTEDTS GÅRDSBUTIK

I Hagen, Dala-Floda, driver tre generationer Wålstedt ett KRAV-godkänt lantbruk
samt en gårdsbutik.
– I första hand säljer vi det som vi
själva odlar och producerar här på gården, som grönsaker, ägg och lammkött.
Här finns också nybakat surdegsbröd och
ett stort ekologiskt och
närproducerat sortiment
av mjöl, gryn, saft,
sylt och ostar med mera,
berättar Meta Wålstedt.
walstedtsgard.se

FRÅN MURBOANNAS MEJERI

Av dagsfärsk mjölk från gårdens kor tillverkar
Murboanna flera sorters ostar samt smör som
kärnats på traditionellt sätt. Mejeriet ligger i den
lilla byn Koppslahyttan i Borlänge.
murboannasost.se

”Men akta dig för krögare,
de vakta på din pung.
De se du dricker trögare,
när du blir mätt och tung.”
Erik Axel Karlfeldt

BAKA MED SYSTER SURDEG

Cecilia Karlsson Janeröd bjuder in grupper
till surdegsbak i sitt hemmabageri Falun.
Under den fem timmar långa kvällsaktiviteten
bakar man med ekologiska råvaror, fikar och äter
surdegspizza kring bakbordet medan degen jäser.
Med sig hem får man recept, surdegsstarter för
råg och vete samt ett tiotal nygräddade bröd.
Det går även att handla bröd direkt från bageriet
– se hemsidan för aktuella öppettider.
systersurdeg.se

SÄSONGENS SMAK

I pågående citrustid har Yvonne Björ på Björgårdens Syltmakeri i Övre Gärdsjö, Rättvik, kokat marmelad på äpplen, apelsiner, kardemumma och ingefära.
– Jag tillverkar hantverksmässig sylt, saft och marmelad med lokala
huvudråvaror. Äpplena i marmeladen har jag plockat på gårdar i byarna här
runt omkring, berättar Yvonne.
bjorgarden.se
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EN PLATS I MÅNGAS HJÄRTAN
Bo, äta och uppleva
– nära till allt på Korstäppans Herrgård

Weekendpaket
Festmiddag
Halvpension

Stora eller små möten
i genuin miljö
– boka hos oss

En smakfull träffpunkt
Restaurang med ny à la carte.

Öppen ons-lör 18-21

Varmt välkommen till oss!
korstappan.se • bokning@korstappan.se • 0247-123 10 • Leksand
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Vi trycker
Dalaliv!

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

Välkommen till systrarna
Holding i Siljansnäs

etabl. 1925

Björkbergsvägen 67
0247-222 79 • 0708-85 08 68
vastibyns.se • vastibyns@gmail.com

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

Kvalitetsmöbler till
hemmets alla rum

Titta in i vår
lilla butik!
Tyger och annat
smått & gott!

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Välkommen in i vårt
nybyggda möbelvaruhus!

Följ oss på
facebook

SDR_GAVAN

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

Gåvan

www.itkomponenter.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Må-fre 8-17, lö 10-14
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Järnavägen 11 • Tel 0247-140 65
Åkerö centrum (brevid Posten) LEKSAND
Öppettider: Mån-fre 10.00-18.00

EN HELG I MITT

Rättvik

DEN PRISADE FÖRETAGAREN ANNA KARIN
TYSKHAGEN BJUDER DALALIVS LÄSARE PÅ
EN HELG I SITT RÄTTVIK. NÄR SOLEN SKINER,
SNÖN GNISTRAR OCH ISEN VILAR PÅ SILJAN
VILL ANNA KARIN HINNA MED MÅNGA OLIKA
AKTIVITETER MED SIN FAMILJ. EN RIKTIG
”TURBOHELG” SOM HON SJÄLV BESKRIVER DEN.

FREDAG
Jag älskar choklad och mitt Rättvik är som en
ask fylld av härliga praliner – som ett eldorado
för livsnjutare året om! Här är nära till allt och
här finns allt som jag behöver. Ibland fyller jag
på med inspiration från andra underbara ställen – att resa är ett av mina stora intressen.
Men efter ett par dagar blir hemlängtan för
stor. Känslan när jag kommer med bilen utför
Söderåsbacken och ser Siljan breda ut sig
bland de blånande bergen är oslagbar. Då är
jag hemma!
Jag ser alltid till att fylla helgerna med
saker som ger energi, och med familj och
vänner i fokus. Hos oss är alltid kaffepannan
på (om vi är hemma) men vi är kända för att
ha en fullspäckad agenda. Min man och jag
driver företaget Dala Ledstång & Snickeri, vi
är båda födda och uppvuxna i Rättvik och har
släktingarna i närheten. Våra barn Oscar, 15 år,
och Carla, 10 år, är med i olika idrottsföreningar. Är vi inte på ishockeymatch på helgerna, så
är vi på matcher i innebandy och fotboll eller
på fiolspelningar.
När fredagen kommer vill jag ha fredagsmys.
Då går vi på Rättvik Bowling & Krog och äter
gott och bowlar. Hamburgaren rekommenderas
varmt och självklart blir det många strikes!

de marshmallows. På vägen hem tittar jag in på
Handslaget och Rättviks Hemslöjd vid Torget.
Den här lördagen samlas vi flera familjer vid
Persborgs brygga och grillar korv och åker skridskor. En isbana brukar plogas upp från hamnen
i Vikarbyn till hamnen i Rättvik. På vägen stannar
vi till vid restaurang Sjövillan och tar en glühwein
och varm choklad med marshmallows. De vintrar
då det finns ett isberg vid Långbryggan måste
det inspekteras innan vi tar oss hemåt där bastun väntar.

LÖRDAG

SÖNDAG

Lördagen börjar med en tidig löptur längs
Siljans strand förbi Rättviks kyrka och vidare
förbi Templet. När jag kommer hem tar det
lååång tid att äta frukost och läsa tidningen.
Därefter blir det en shoppingtur till Nittsjö
keramik där jag handlar ett par Nittsjömuggar.
På Dala Choklad köper jag dalahästar i vit, ljus
och mörk choklad och en påse chokladdoppa-

Söndagen tillbringas i Rättviks slalombacke. Här
är så mysigt och man träffar alltid vänner som
bor här eller vänner som är hemma och hälsar
på! Att fika i toppstugan är ett måste! Innan
söndagen är över hinner Jörgen och jag med ett
pass på Koppjärks Hälsocenter. Nu är både kropp
och själ laddade för ännu en spännande och rolig
arbetsvecka!
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Familjen Tyskhagen är en aktiv familj.
Här tar Anna Karin en skridskotur på
Siljans is tillsammans med maken
Jörgen och dottern Carla.

Anna Karin är stolt över att Rättvik
har sin egen ”chokladeria”. Hon är
stamkund hos Åsa Eriksson på
Dala Choklad som tillverkar handgjorda
praliner, chokladkakor, bräck med olika
smaker och många andra godsaker.
Anna Karin handlar en påse chokladdoppade marshmallows till helgens utflykt.
dalachoklad.se

På Nittsjö Keramik,
ett av landets äldsta
hantverksföretag,
fyller Anna Karin på
med koppar till servisen
där hemma.
Fabriksbutiken är fylld
av härlig keramik av
andra sortering!
nittsjokeramik.se
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I en stuga vid Torget ligger butikerna
Handslaget och Rättviks Hemslöjd.
Anna Karin är galen i hantverk och
har sytt dräktdelar både till sig själv
och dottern. Här träffar hon trähantverkaren Åsa Luthman som tillverkat
den kronprydda asken.
handslaget.nu

rattvikshemslojd.se

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK

ÖPPETTIDER
VARDAG 10-18, LÖRDAG 10-14
Rättviks Slöjd AB, Torget, 795 30 Rättvik • 0248-100 86
www.rattvikshemslojd.se • info@rattvikshemslojd.se

Är du sugen på att träna i
en lugn och trevlig atmosfär?
Med engagerade tränare och personal som ser till ditt behov
och sätter service högt? Då ska du komma förbi oss på
Life ’n’ Joy i Leksand eller Rättvik! Vi bjuder alltid på en
god kopp kaffe, visar dig runt i våra lokaler och informerar
om vad vi kan erbjuda just dig.
Life ’N’ Joy
Ring oss och boka in ett besök.
Gym och hälsa
Varmt välkommen till oss!

www.lifenjoy.se ∙ Leksand 0247-122 15, 073-567 73 02 ∙ Rättvik 0248-36 44 44, 070-428 20 09
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Kropp
& själ
KOPPLA AV I KOPPARKAR

Ta en promenad eller en skidtur kring Fryksås
gamla fäbodmiljö och sjunk sedan ned i ett kurbad
på Smidgårdens Fäbodrelax. På loftet erbjuds spabehandlingar och i relaxavdelningen väntar
inomhuspool, jetstream och vedeldad bastu.
smidgarden.se

EN NATURLIG LOOK

Att allt fler börjar fundera över hårvårdsprodukters innehåll – det är något som Salong EKO i
Mora märker av:
– Vi arbetar med milda ekologiska produkter
som är skonsamma både för dig och miljön.
Våra hårfärger är ekologiska till 95 procent och
fria från ammoniak och parabener, berättar
salongsägarinnan Hanna Wallner.
salongeko.se

MÅLA MED STÅHL

Han kallas vår tids Anders Zorn och i sommar
har du återigen möjlighet att delta i hans
uppskattade målarkurser i Leksand.
– Vi kommer att måla mest utomhus i olja
och akvarell, säger Anders Ståhl som bjuder
in till kurser hemma i ateljén i juni och på
Axel Munthes Hildasholm under vecka 31.
andersstahl.se

nn!PÅ MASESGÅRDEN
ViSMAKA

Det klassiska hälsohemmet vid Siljan har samlat sina bästa recept i en bildrik kokbok. Varma och kalla rätter med spännande
kryddningar och oväntade kombinationer. Masesgården delar
också med sig av sin filosofi och bjuder på nyttiga tips!
masesgarden.se
Vad vill du läsa om i Dalaliv? Mejla ditt tips senast 31 mars 2015
till info@dalaliv.se - bland de inkomna förslagen lottar vi ut tre
vinnare som får varsin kokbok från Masesgården. Lycka till!

3322

Välkommen hälsar
19:e–21:a generationen Åkerblad!
Förmånliga priser & paket hela året.
Besök hotellets nya SPA-avdelning under
en spaweekend eller en dag.
Se vår hemsida för hela utbudet, vi ses...

.

0247-508 00 • Tällberg • www.akerblads.se
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Hudvårdssalongen För Dig
Behandlingsdagar: Tisdagar, torsdagar och fredagar
Butiken öppen: Onsdagar 10-18 och lördagar 11-14

Gruvgatan 5 | 791 62 Falun | 023-721 09 23 | www.fordighb.se

VÄLKOMMEN TILL

VI ERBJUDER DIG SOM KUND KOMPETENS, VALFRIHET OCH OMTANKE.
Det viktigaste för oss är att du känner dig väl omhändertagen när du besöker oss.

Varmt välkommen önskar Anna med personal!
Gruvgatan 1 | 791 62 Falun | 023-702 26 90 | www.wiborgsoptik.se
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TÄPP LARS TANKAR

VM-drömmar
Har du någon gång i ditt liv drömt om att få
komma först i VM, Vasaloppet eller skidtävlingen på skolan? Det har jag, fast bara i två
sekunder eller så lång tid som det tar för
tanken att gå runt två varv i huvudet och för
känslan att sprida sig i min kropp. Sedan gick
det över.
Mina sportinsatser sträcker sig så långt som
att jag i ettan, tvåan och trean upptäckte att
om jag var med i skolans skidtävling fick jag
åka hem direkt efter att jag gått i mål. Mitt
allra första lopp bröt jag efter 100 meter, då
delade sig spåret och jag visste inte vilket av
dem jag skulle ta. Jag gjorde ett ”lappkast”
och vände tillbaka till starten utan att passera
mål och blev på goda grunder diskvalificerad.
Som tioåring fick jag följa med mina morföräldrar upp till Sälen för att serva en amerikansk bekant som skulle åka Vasaloppet. Jag
blev väckt klockan fyra på morgonen, mådde
illa och kallsvettades hela vägen upp till Sälen.
Behållningen för mig den morgonen var en
starkt överförfriskad man som klätt ut sig till
Gustav Vasa och ragglade omkring bland alla
åkare. Resten av dagen frös jag om fötterna
och blev glad när vår amerikanske vän hade
brutit staven redan vid Smågan. Jag trodde
han skulle bryta. Nu gjorde han inte det, min
morfar ordnade fram en ny stav och fram på
eftermiddagen stod jag där både uttråkad och
stelfrusen vid målet i Mora och tog emot en
helt slut amerikan. Jag förundrades då över
att någon bemödar sig med att åka över ett
halvt jordklot för att nästan arbeta ihjäl sig
på skidor mellan Sälen och Mora.
Idag beundrar jag alla de som finner passion
i att åka Vasaloppet. Jag sitter i fåtöljen
framför teven och gråter av det storslagna
när starten går. Fraset av skidor mot snön och
alla förväntningar hos åkarna. I skolan blev jag
alltid vald sist när det skulle väljas fotbollslag
på gymnastiklektionerna. Jag förstår mina
klasskompisar till fullo, jag skulle inte heller vilja
ha med någon med så lite motivation i ett fotbollslag. När alla barn rusade efter bollen åt ena
hållet vände jag mig sakta och gick i samma

riktning. När bollen for åt andra hållet vände jag
igen och gick åt samma håll.
I somras träffade jag Eira som vikarierade för
min gymnastiklärare när jag gick i tredje klass.
Hon slängde upp grinden till fäboden och med
ett glatt leende frågade hon: ”Minns du vad du
sa till mig när jag kom till skolan och ni skulle
hoppa längdhopp?”. I och med att det handlade om sport, hade det fallit ur mitt minne
och hon började berätta. ”När jag berättade
för er barn, att ni skulle hoppa längdhopp på
gymnastiken kom du fram till mig och förklarade att gymnastik var det värsta du visste.
Jag övertalade dig att du kunde vara med
och kratta sanden när de andra hoppade. Du
krattade en stund men efter några hopp satte
du dig i gräset och försvann med blicken långt
i fjärran. När jag frågade dig vad du tänkte på
svarade du: Tänk om man hade en fäbodvall
och en get att mjölka.”
Det har nu gått över trettio år sedan jag gick i
trean och drömde. Nu har jag en egen fäbodvall och egna getter. Längdhoppsträningen jag
fick i skolan har jag faktiskt nytta av när jag
ska hoppa över forsande bäckar om sommaren, höjdhoppsträningen sitter fint när jag ska
över en gärdesgård och 60 meter löpning behövs när en get kommit innanför stängslet och
äter upp kakorna för mina gäster. Det finns ju
så många sätt att utöva sport på.

Täpp Lars Arnesson
Inspiratör, talare, skinnskräddare
och fäbodbrukare från Malung.
tapplars.se
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Helgkurser i

Prova-på-smide
25–26 april & 9–10 maj i Borlänge
Kl. 9–17 med avbrott för lunch & fika.

Weekend i Tällberg
Byt vardagsjäkt mot sköna,
rofyllda dagar i Tällberg.
2 dygn från 1.995:- per person
i dubbelrum med frukostbuffé
och trerätters middag.
1 dygn från 1.245:-

Det krävs ingen förkunskap av smide då vi går igenom
grunderna. Räckning (sträcka ut), breddning, vridning,
mm. Har du smidit förut och har en del kunskap så kan du
också utveckla dina kunskaper genom att gå denna kurs.

1 900 kr/person
inkl. material, kol, lunch & fika

Intresserad? Ring 070-206 96 28
eller maila info@carinassmedja.se

BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90

Kulturen är en
omistlig del
av Dalalivet!

Kulturföreningen Paraden, som är en del av
Riksteatern, har nu i 20 år erbjudit det mesta
– från Pettsson & Findus till Lars Noréns svartaste dramatik. Det tänker vi fortsätta med!
Så här ser programmet ut för våren 2015 med
reservation för signalfel och nedrivna kontaktledningar. Mer utförlig annons kommer i
magasinet.cc inför varje föreställning.

Carinas Smedja
www.carinassmedja.se

15/2 KL. 18.00 SVEASALEN, LEKSAND

”Dödsdansen” Strindbergs världsberömda äktenskapsdrama med Johannes Brost, Görel Crona och Henrik
Norman i rollerna.

10/3 KL. 19.00 SVEASALEN, LEKSAND

”Rut & Ragnar” & ”Tant Blomma” Dalateatern spelar
två underfundiga enaktare med manus av Kristina Lugn.

27/3 KL. 19.00 SOCKIS, SILJANSNÄS

”Jag kommer härifrån” En varm, humoristisk berättelse
om identitet, uppgörelse och sökande efter gemenskap.
Arr. Paraden och Kulturbanken, Siljansnäs i samarbete.
19/4 KL. 13.00 LOKAL: SE KOMMANDE ANNONS
”Solapan” en föreställning från Tyst Teater som spelas
på teckenspråk med inspelat svenskt tal.
Arr. Dalarnas Dövas Förening i samarbete med Paraden.

4/5 KL. 19.00 SVEASALEN, LEKSAND

”Jag är Sarah” Naket, roligt och ärligt om livet som
dövblind, av och med Sarah Remgren. Spelas på teckenspråk. Tolkas till svenska. Arr. Dalarnas Dövas Förening
i samarbete med Paraden.
.....och så blir det barnteater hela vecka 29. Vi börjar
13 juli med en klassiker: Djurlåtar med James Hollingworth,
Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog...

36

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
Skitkul
EN MÖRKARE HIMMEL

boktips

ÖPPNAS I HÄNDELSE
AV MIN DÖD

Jungstedt
& Eliassen

Liane Moriarty

Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag

Arguineguin, Playa
del Inglés, Maspalomas… Vart är vi på väg?
Ja, Gran Canaria så klart, där
nu detta erfarna författarpar
förlägger handlingen i en ny
kriminalserie. Hög igenkänning
och med stor skicklighet för
intriger. En svensk journalist, en
norsk ämbetsman och en lokal
polis jagar en gärningsman
som har försmak för arrangerade mord. Fortsättning följer
garanterat… (Lina)

Cecilia lever, tillsynes, ett perfekt
familjeliv. Tess blir bedragen av
sin man. Rachel lever för sitt
barnbarn. Otroligt smart väver
författarinnan samman de olika
karaktärerna. Jag sträckläser
för att förstå sambanden; roas
av den gnutta cynism som
skymtar, undrar över hemligheten som ligger dold. En
roman som berör de klassiska
känslorna av skam, skuld, kärlek och rädsla. Tänkvärd! (Lina)

KONSTEN ATT HÖRA
HJÄRTSLAG

ALLT OM YOGA

Jan-Philipp Sendker

Tukan förlag

Bokförlaget Forum

En omtumlande,
varm och färgstark
historia vecklar ut sig den dag
Julia hittar ett kärleksbrev från
sin far till en okänd kvinna. Kan
detta brev vara anledningen till
hans plötsliga försvinnande?
Julias sökande efter sin far
leder henne från New York till
Bangkok för att sedan hamna
i Burma. Miljöskildring och porträttering gör detta till njutbar
läsning. (Lina)

Kerstin Linnartz
En vacker yogabok
som förmedlar en
holistisk syn på
yoga. Jag uppskattar den tydliga kapitelindelningen från syfte och övningar till andning och
meditation. Läs hela eller bara
dina favoritavsnitt. För novisen
ges tydliga instruktioner, för
experten finns det extra utmaningar och framför allt; du kan
göra det hemma! Varför inte
precis just nu? (Lina)

Pocketfavorit I SAMARBETE MED

EVA-LOTTS KÖK
- KÄRLEKEN TILL
MAMMAS MAT

Eva-Lott Långberg
Eva-Lotts senaste
alster är just vad
titeln säger – en kärleksförklaring. Kärleken till det kulinariska
arvet, till vällagad husmanskost, till råvaran, till enkelheten
och estetiken. Pedagogiskt
upplagd och vackra bilder
och jag känner hur det riktigt
vattnas i munnen när jag ska
försöka välja vilken rätt jag
vill laga härnäst. (Alexander)

Från Dalarna
POJKEN SOM LÄSTE
JULES VERNE

Almudena Grandes
Norstedts

Tioårige Nino börjar
ana att han inte
vill göra som förväntat – att
följa sin fars fotspår som
civilgardist, i ett Spanien ännu
infekterat av inbördeskriget.
När han en dag träffar skogvaktaren Pepe, gläntar den
oväntade vänskapen på dörren
till en värld av litteratur och
oliktänkande. Och Nino märker
hur ”verkligheten” raseras.
Jag reser i tiden genom Ninos
ögon. Fantastisk! (Alexander)

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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MÖT DALAFOTOGRAFEN SOM GÄRNA TAR MED
KAMERAN PÅ LÅNGVÄGA ÄVENTYR. RESOR TILL
ANTARKTIS, KUBA, FALKLANDSÖARNA OCH INDIEN
HAR DET BLAND ANNAT BLIVIT. LITE KURIOSA
ÄR ATT HAN UNDER 30 ÅR (!) FOTOGRAFERADE
PRODUKTERNA TILL CLAS OHLSONS KATALOGER.

NAMN
Lars Dahlström
YRKE
Fotograf, egen företagare inom
film-, reklam- och dokumentärfoto
HEMSIDA
larsdahlstrom.se
Därför blev jag fotograf

Som ung engagerade jag mig i fotoklubbar i
Borlänge och Gagnef. Det var den tidens fotoutbildning och där fick jag beröm och kritik vilket
var utvecklande. Sedan dess har det rullat på –
nu har jag fotat i 40 år. I dag finner jag många
motiv bland arbetande människor i industrimiljöer.
Under åren har jag medverkat i flera bokprojekt,
boken ”Människan och stålet” heter den senaste.

Det glömmer jag aldrig

I början av min karriär jobbade jag åt bildbyråer
och fick möjlighet att resa runt i världen. Jag
minns när jag körde bil mitt ute i ingenstans i
Arizona, USA. Långt framme på vägen såg jag
en husbil komma körandes emot mig. När den
passerade upptäckte jag att det var Chad, en
amerikansk fotografkollega. Den händelsen känns
osannolik! Ett annat minne är från Sovjettiden
då jag skulle resa längs Transsibiriska järnvägen.
Innan jag klev ombord tåget i Moskva plåtade
jag resenärer på stationen. Precis när jag skulle
knäppa av en bild tog en militär tag i mig och
drog i väg med mig. Som tur är lyckades jag
slita mig loss och springa därifrån.

Här fångar du bra bilder

Fina, kalla vinterdagar kan du åka till forsarna
i Dala-Floda och Björbo och fotografera där
isen är öppen i älven. Tidigt om våren fångar
du ett annorlunda landskap vid de stora fälten
i Vikmanshyttan, Hedemora. Att åka till Vika,
Stjärnsund och Kloster är också givande, där är
även arkitekturen en annan. Men för att hitta de
bästa motiven behöver du egentligen inte åka
så långt – de bästa motiven kan finnas runt din
egen husknut!
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I ALBUMET

Dalatraditioner med en tvist i samarbete med Nils Olssons Hemslöjd.
Modellen heter Johanna Hanses.

Ståtlig
Bild urkungsörn
kommande projekt i samarbete
i dalaskogarna.
med Rio to Dorotea och Dalaliv.
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På tapeten
3.
1.

2.

DALARNA MODERN COLLECTION (1)

I samarbete med Svensk Form Dalarna,
Innordica Design och Magasinet Falun har ett
gäng kvinnliga designers tagit fram en kollektion
med dalainspirerade produkter. I kollektionen
hittar vi Mikaela Willers keramikmuggar,
Angelica Erikssons t-shirts och shoppingbagar,
Susanne Beskows rosensjal, Lisa Staffas fiskedrag, Britt-Marie Nilssons kurbitstatuering, Linn
Sunds och Lina Nilssons laptopfodral och Nanni
Holéns skärbräda. Håll utkik, kollektionen kommer
att säljas i ett flertal butiker under året!
dalarnamodern.se
NORRGÅRDEN HAR NYA ÄGARE (2)

På gruvområdet i Falun huserar sedan sex år
tillbaka Norrgården Inredning. Sedan slutet av
januari drivs butiken av paret Carina och
Marcus Ljungqvist.
– Det här känns jättespännande! Vi kommer
att fortsätta i samma anda som tidigare ägare, säger Carina.
Sortimentet är en mix av gamla möbler samt
kläder och produkter från bland andra VILA
Clothes, House Doctor och Olsen & Jensen.
Några nya leverantörer kommer också att pre40

senteras under våren. Verksamheten ska kombinera parets respektive intressen. Därför kommer
Marcus, som tidigare varit professionell cyklist,
att ha ett showroom med försäljning av cyklar
från Focus och Univega med flera.
– Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna,
säger Carina och berättar att man även kommer att bjuda in till kundkvällar och aktiviteter.
norrgardeninredning.se
LENA PÅ NY ADRESS (3)

Under flera år drev Lena Wikman butiken
Lokgården i Leksandsbyn Mjälgen. Nu har hon
ändrat inriktning och flyttat in i en ny lokal.
– Jag satsar nu på mitt eget måleri och på
att ta fram egna produkter, berättar Lena och
välkomnar till Hantverkaregatan 5 i centrala
Leksand där hon har ateljé och showroom.
lenawikmandesign.se
DALFOLK TÄNDER GÄRDET

På initiativ av ett gäng dalfolk med hotellägaren Salka Börjeson Eynon i spetsen, ska
Gärdet i Stockholm lysas upp av tusentals
marschaller den 25 mars. Tändningen på Gärdet blir Salkas tredje insamling. Två marschall-

KULLA

5.

MAS
6.

tändningar i Gropen, Leksand, inbringade
hundratusentals kronor till behövande.
– På Gärdet tänker vi oss att 20 000
marschaller ska brinna. Och varje marschall
tänder ett hopp för en elev i Sydafrika genom
Star For Life:s unika metod, berättar Salka.
Mycket spännande utlovas samma kväll, bland
annat kommer den välkände kocken Fredrik
Ericsson att servera tusen portioner soppa.
starforlife.se
MARSALA ÅRETS FÄRG (5)

”Karismatisk och smakfull som italienskt vin
och indisk krydda.” Så beskrivs 18-1438
Marsala som utsetts till årets färg av Pantone,
ett av världens främsta färgsystem.

SVERIGES STÖRSTA
DEJTINGSAJT
100 % GRATIS!

LOVE LAST FOREVER (6)

Se och hör Mando Diao framföra den officiella
VM-låten Love Last Forever under invigningen
av skid-VM i Falun 18 februari. I skaran invigningsartister finns även Kalle Moraeus, LaGaylia
Frazier, Maria Keohane, Maria Zeniou, Miss Li
och Orsa spelmän. Dessutom kan du njuta av
fyrverkeri och folkdansare från hela Dalarna.
falun2015.com

WWW.HAPPYPANCAKE.COM
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Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

TURISTBYRÅN I DALA-FLODA
Stora vägen 47
0241-223 00

INSJÖN
IITTALA OUTLET
Hjultorget 28
0247-79 80 10

BORLÄNGE

LEKSAND

ANNAS HEM
Hantverksbyn 7
0243-191 50
BORLÄNGE TURISTBYRÅ
Sveagatan 1
0771-62 62 62
CAFÉ PEACE & LOVE
Borganäsvägen 39
0243-154 14
ÖNSKEHUSET
Bragegallerian 4
0243-185 40

GÅRDSCAFÉET
Norsgatan 19
0247-132 60
LANTLIV
Hantverkaregatan 4
0247-343 20
LEKSAND TOURIST CENTER
Norsgatan 27 E
0248-79 72 00
LEKSANDS HEMSLÖJD
Kyrkallén 1
0247-100 46
SILJANS KONDITORI
Sparbanksgatan 5
0247-150 70

FALUN
BYXSHOPEN
Holmgatan 13
023-133 11
DECORIA
Slaggatan 6 E
023-166 00
FALU TURISTBYRÅ
Trotzgatan 10-12
0771-62 62 62
FIRST HOTEL GRAND
Trotzgatan 9–11
023-794 880
GRUVGATAN 13
Gruvgatan 13
023-132 12

CAFÉ ZORN
Vasagatan 34 C
0250-150 20
MORA HEMSLÖJD
Kyrkogatan 4
0250-102 25
MORA TOURIST CENTER
Köpmannagatan 3 A
0248-79 72 00
STIL
Kyrkogatan 21
0250-164 40

GAGNEF

ORSA

GAGNEFS TURISTBYRÅ
Lindberghallen
0771-62 62 62
HELENAS VÄXTHUS
Fagervägen 2
0241-104 24

ORSA TOURIST CENTER
Dalagatan 1
0248-79 72 00
SALUHALLEN I ORSA
Kaplansgatan 13
073-819 17 91

MORA

RÄTTVIK
FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
Storgatan 6
0248-124 00
FRICKS KONDITORI
HSB-gatan 1 A
0248-133 36
HOTELL LERDALSHÖJDEN
Mickelsgatan
0248-511 50
RÄTTVIK TOURIST CENTER
Riksvägen 40
0248-79 72 00
SÖRLINS BOKHANDEL
Storgatan 12
0248-104 11

SÅGMYRA
BUBBLEROOM OUTLET
023-702 26 70
LAGER 157
023-391 57
SCORETT OUTLET
010-498 00 00
TREND & TRADITION
023-596 60
Tidstrandsvägen 1

TÄLLBERG
QUALITY SPA & RESORT
DALECARLIA
Tällgårdsgattu 20
0247-891 00
ÅKERBLADS
Sjögattu 2
0247-508 00
MILLAMOLLIS
Siljansvägen 461
0247-503 00
TÄLLBERGS LEVA & BO
Sturängsgattu 6
0247-503 22

Dalaliv finns även i ett flertal
butiker och på caféer och
hotell i Falun, Borlänge, Gagnef, Leksand, Rättvik, Mora
och Orsa. Detta samt tidigare
nummer av Dalaliv finns som
e-magasin på dalaliv.se.

MODERN FORM
BASERAD PÅ
TRADITIONELL
KUNSKAP

Kom och fira
påsken med vår
uppskattade brunch!
Påskdagen sön 5 april kl. 11.00
Annandag påsk mån 6 april kl. 11.00

225 kr/person

Ring för att boka 0247-500 00

Varmt välkomna i vårsolen!

Nästa nummer

WWW.BRITTAIDALARNA.SE

KREATIVA

Mikaela Willers
& Anna-Lena
Rågfälts

Ylva Fahlberg
är Zorngårdens
nya husfru

ÅTERBRUKAREN
JENNIE GÖR
SMYCKEN AV
PLÅTBURKAR

Vi hälsar på i ett Faluhem

Rikard Westman, elvisphoto

Porträtt

…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i april !

4433

ÖPPET
1 oktober-31 mars

Onsdag
& Fredag
10-18
Torsdag
10-20
Lördag
10-15

För nya behov, dem framsteg föda,
ej gammal form och skönhet döda!

År 1904 grundades Leksands Hemslöjd av konstnären Gustaf Ankarcrona. Han var
bevarare i den meningen att han såg sig som räddare av ett försvinnande kulturarv.
Samtidigt betonade han nödvändigheten av att bygga vidare på detta, att förnya på
gammal grund. Än idag jobbar vi för att förnya, samtidigt som vi för gamla traditioner
och tekniker vidare in i framtiden.
las ibland för Spelmansmössor då det ofta var spelmän som använde dessa. Under
februari och mars uppmärksammar vi den stickade mössan och har nu tagit fram en
ny variant. Du kan själv designa din unika mössa med hjälp av de 60 färger Rauma
sättning. Välkommen in!

hantverk • form • design • estbl. 1904

WEBSHOP w w w. l e k s a n d s h e m s l o j d . s e

Gustaf Ankarcrona

