DET SKÖNA LIVET I HJÄRTAT AV DALARNA
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Ord på vägen:
Fredrik Swahn

MALIN LIDÉN I TÄLLBERG:

Min tid är nu

Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

PORTRÄTT MARITHA GUNNARSSON:

Med byggnadsvård i händer
och hjärta
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Semmeltiden varar
fram till påska!

Välkommen till Rättviks
godaste mötesplats!
Mat- & fikabröd från eget
bageri samt pajer, sallader,
varma & kalla smörgåsar,
tårtor & smörgåstårtor
för alla tillfällen.

Vi har även
kaffesemlor,
vaniljsemlor,
grodsemlor &
semmeltårtor.
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Torget, Rättvik ∙ 0248-133 36 ∙ frickskonditori.se

Unga men inte dumma
Håll hårt i årets första magasin som är sprängfyllt av skaparkraft och dalaenergi. Strax innan tryck uppenbarade sig också en
röd tråd genom sidorna: Behållningen av att ta lärdom av unga
människor.
Såväl byggnadsvårdaren Maritha Gunnarsson i Hedemora som
skomakaren Per-Anders Björklund i Ludvika/Falun vittnar om stor
miljömedvetenhet bland deras yngsta kunder. Den grupp av kunder
på skomakeriet som växer mest är faktiskt modemedvetna killar
från 16 år och uppåt! Det gläder oss att den yngre generationen
vill kämpa för en friskare planet. Låt oss följa dem tätt i hälarna!
Även när det gäller att öka sitt eget välmående kan vi ta lärdom
av de unga. Årets första kåsör, artisten Fredrik Swahn, lyfter fram
ungdomarna som modiga förebilder. Och att det kan vara givande
att locka fram förmågor och talanger man visade som barn - det
föreslår Malin Lidén som vi hälsat på i Tällberg.

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

Ha en fortsatt fin vinter! Och fortsätt att läsa Dalaliv.
Åsa Pellas & Lina Rörvall

Åsa Pellas

Lina Rörvall

INNEHÅLL
6
8
14
19
20
24

ÄN SÅ ÄR DET VINTER
DALALIV HÄLSAR PÅ
PORTRÄTT
ÅTERBRUKAREN
KREATIVA
SARAS SMAKER

27 SKAFFERIET
28 KROPP & SJÄL
31 ORD PÅ VÄGEN:
FREDRIK SWAHN
33 BOKTIPS
36 I ALBUMET
38 INTRESSEKLUBBEN
40 PÅ TAPETEN
43 HÄMTA DALALIV HÄR
43 NÄSTA NUMMER

Omslagsbild
Foto: Lina Rörvall
Modell: Malin Lidén
Upplaga
10 000 ex.
Tryck
Wasa-tryck
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert (C4)
och frankera med 28 kr
i porto. Lägg det i ett
kuvert och skicka till Dalaliv.
Adress
Dalaliv
Beckoxvägen 11
793 32 Leksand
Vill du synas i Dalaliv?
Eller behöver du hjälp med
trycksaker? Kontakta:
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
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Smidgården Fryksås

Dam- & herrskrädderi

Stugor g Fäbodrelax g Mat g Café g Våfflor

Boka vår fäbodrelax året om, med
eller utan SPA-behandling.

Café- och matservering
tisdag-söndag 9 febr-3 april

Sömnad av folkdräkter och
kläder till bröllop och fest
Kurser i sömnad

Övriga tider öppet för bokningar.
Bo i våra fina stugor med självhushåll.
Skidspår inpå knuten!

Välkommen att kontakta
mig för tidsbokning!
Tasbäck 20, Siljansnäs | 073-180 36 02

Köksserien från Morakniv®
finns att köpa på Zornmuséet i
Mora och i Cerveras butiker.
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Fryksås fäbod, 0250-342 14 g www.smidgarden.se

silver
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

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

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

Vi trycker
Dalaliv!

VARMT FRÅN SVEA

etabl. 1925

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

Vardagar 10-18 - Lördagar 10-15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80
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Än så är det
Krama ur det sista av vintern — på vår allt ljusare väg mot
våren bjuder vi här på några handplockade säsongstips.

KULLOR KRING FINGRET

På Franska Rivieran designar guld- och silversmeden
Claes Callman smycken som han sedan tillverkar hemma
i smedjan i Mora. I huvudsak handlar det om smycken
med lokal eller historisk anknytning, som denna Zornring.
Anders Zorn ritade originalet under en tågresa i början
av förra sekelskiftet och bar den på sitt lillfinger.
Ringen tillverkas i silver eller i
rött guld och det finns många
olika stenar att välja bland,
till exempel glas, porfyr, rubin,
smaragd…
claesguldsilver.se

ÄKTA SKINN SKA
DET VARA

Inget värmer så skönt som
ett äkta lamm- eller fårskinn.
På Ål-Kilens fårgård, mellan
Insjön och Djurås, föder
familjen Bergfors upp
Gotlandsfår, Svensk Finull
och Leicesterkorsningar.
Säg hej till fåren och handla
skinn, skinnhantverk och
ullgarn i gårdsbutiken.
beol.se

VÄRMANDE FRÅN
DALA-FLODA

På Mössverksta’n i DalaFloda tillverkas pannband
och mössor i flera material,
till exempel ull och päls.
Varumärket heter Fun Wear
och kollektionerna tillverkas
i små serier och med stor
omtanke om miljön.
funwear.se

FONDUE PÅ HÖG HÖJD

Samla dina vänner kring en
väldoftande gryta – boka
foundeafton på toppen av
berget Solklinten. I Romme
Alpins toppstuga serveras
ni fondue med oxfilé och
en mängd läckra tillbehör
(vegetariskt alt. finns).
Transport med bandvagn
uppför och nedför berget
ingår i upplevelsen.
rommealpin.se
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BÄRHJÄLP

Fjällvärlden är en stor inspirationskälla för fotografen och
textilkonstnären Pierina Jonasson
i Bjursås. Hennes gamla pjäxor är
motivet på denna bricka i björkfanér. Fler storlekar och motiv
finns på Handslaget i Rättvik.
pierina.se

Färgstarkt, to!kroli
& u n ik t

gt

I DIN DESIGN

Få upp värmen i fingrarna med hjälp av
handarbete. Träskofabriken i Oxberg, Dala
Clogs, säljer mönsterdelar som du själv
får brodera eller dekorera på önskat sätt.
När du är nöjd med resultatet skickar du
delarna åter till Dala Clogs som monterar
dem på ett par träskor i din storlek.
dalaclogs.se

ENGELSKA
ROSOR

Till hälften glaserad
karaff i keramik med
gammaldags porslinsdekor. Tillverkas
av Björn Eriksson
och Monika Roboz
på Karlsbyhedens
Krukmakeri utanför
Falun. Finns även
med rosa rosor.
karlsbyhedenskrukmakeri.se

VINTERGATANS KAFFE,
TE OCH CHOKLAD

I en gammal handelsbod i Insjön erbjuder
Madeleine Benerius livets godsaker. Här
hittar du bland Joe’s Tea från London
— prisbelönade ekologiska
teblandningar i olika
smaker. Teet levereras
i behållare av majsstärkelse som släpper
ut mer smak ur
brygden.
vintergatans.se

STICKAT
STOPPAT
SYTT
Tiskbergsv.7, Falun ∙ 070-532 56 57 ∙ visiblewool@gmail.com

www.visiblewool.com
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Min tid är nu
Trots att jorden hunnit snurra femtio varv runt solen sedan Malin Lidén
föddes, är det först nu som hon upplever att bitarna faller på plats.
— Jag är stenbock och det sägs ju att såna behöver många år för
att ta sig upp på bergets topp.
88

Malin Lidén trampar upp nya spår. Nu satsar hon på sitt
måleri och på att hjälpa människor finna sin egen kraft.
99

ylan griper genast tag i kinderna
när vi kliver ur bilen på Holgattu i
Tällberg. Det är en av vinterns kallaste dagar och snön knarrar under
kängorna när vi passerar in genom
timmergårdens portlider för att
hälsa på hos Malin. Vi träffar henne på Gästgården vilken visar sig bli en av tre hållplatser
under intervjun.
Snyggt solbränd, just hemkommen från födelsedagsresan till ett femtio grader varmare Sri
Lanka, tar hon emot oss med ett stort leende
på förstukvisten. Vi hinner knappt ta av oss
ytterkläderna innan vi springer runt på husesyn.
Malin förklarar att hon jobbat som inredare
under många år, och det tvivlar vi inte på.
HITTA DIN KRAFT
Gästgården är fantastiskt fin och fungerar som
kursgård för hennes nystartade företag, Inside
by Malin Lidén, och familjeföretaget Mindhouse
Park. Här har arrangerats workshops i yoga,
skrivande, Vedic Art med mera och på tunet har
man samlat deltagare till internationella konvent.
Årets aktiviteter planeras nu för fullt.
— Just nu är jag inne i ett stim, det är nu
det händer för mig. Genom konst och design,
workshops och resor vill jag jobba med
människor, få dem att växa och hitta sin egen
kraft. Bland annat genom ”Let Go Experiment”,
en workshop jag ska hålla tillsammans med
min kollega Mikael Källman från Falun. Andra
workshops jag planerar är ”Paint til Ya Faint”,
där vi jobbar med bild som uttryck, och ”Walk
Inside”, där deltagarna får komma i kontakt
med sitt inre.
KOMMER FRÅN KONSTEN
Efter en fika far vi genom byn till hennes
ateljé. Malin är uppvuxen i ett konstnärshem

10

med två skapande föräldrar. Pappan jobbade
med abstrakta motiv och inspirerades bland
annat av rymden. Malins mamma, konstnärinnan Edna Cers, är en av hennes största
förebilder.
— She´s a free spirit, utbrister Malin. Hon är
82 år och reser över hela världen. Nyligen högg
hon i marmor i Italien och innan det besökte
hon Singapore med sin pojkvän. Just nu spelas
det in en dokumentärfilm om henne, så ja, hon
är en mycket spännande person.
Det var en inbjudan från mamma Edna som
fick Malin att greppa penslarna på allvar.
— För ett år sedan frågade hon om jag ville
göra en utställning tillsammans med henne och
jag tackade ja. Kanske mest för hennes skull…
Malin gillade idén. Tänkte att hon då äntligen
skulle få användning för några stora omålade dukar som stod och väntade på henne i
ateljén.
— Det gick över förväntan, vi fick fin respons och jag sålde riktigt bra. Utställningen
blev verkligen ett startskott för mitt måleri.
Så i det stora hela ser jag det som att min
mamma gjorde mig en ”tjänst”.

NATUREN GER PERSPEKTIV
Malin målar i akryl, stort och innerligt. Barfota
kliver hon runt på en duk på golvet medan hon
sprayar färg och berättar att motivet återspeglar landskapet utanför vardagsrumsfönstret där hemma — vyn över Siljan, bergen och
himlen. Familjens bostad blir således vår tredje
hållplats och där passar vi på att fotografera
Malin med en målning under armen.
— Mina bilder är 80 procent himmel och 20
procent land. Jag tror att det påverkar oss
i våra liv att ögat kan nå långt, ropar Malin
medan hon pulsar fram och tillbaka genom
snön utanför villan som familjen lät bygga för
fem år sedan.
Naturen är viktig för Malin. Hon är uppvuxen
omringad av orörd skog i en gammal skola i
Lundsbrunn, Västergötland.
— Att vara nära naturen är en ständig källa
till nya perspektiv, säger Malin och berättar
om ytterligare en person som inspirerat henne
mycket, kvantfysikern Amit Goswami.
— I boken ”Quantum Creativity” beskriver
han hur du genom att titta på vad du tyckte
om att göra som barn, kan finna din livsuppgift. Det stämmer på mig. Och det stämmer
väl också på er?

Malin Lidén

FAMILJ Maken Anders, barnen Milo och Misa
DRÖMMER OM Längre meditationer med ett
stillat sinne
EN LEDIG DAG Hänger med min familj och
är i skogen
PÄRLA I DALARNA Styggforsen och alla
naturväsen som bor där
BESÖK Malins butik och galleri Inside,
Hantverksbyn 6, Borlänge
FACEBOOK Malin Lidén INSTAGRAM lidenmalin
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Möt våren hos oss!

DAY HOME | TINE K | BRUKA DESIGN | SYSTER P | BUD TO ROSE
SAINT TROPEZ | BY BURIN | HOUSE DOCTOR | RIF DESIGN M.FL
Hantverkareg 4, Leksand 0247-343 20 Webshop: www.lantlivinredning.se
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LUNCH FIKA JUICEBAR BRUNCH
AFTER WORK À LA CARTE BAR

Till Mora återvänder
du gärna om du
inte redan bor här
förstås

Vårshopping i Mora

Vårmodet är här. Butikerna är fyllda med inspiration
för hela familjen. Ta en paus i shoppingen på några av
våra mysiga restauranger och caféer.

morakopstad.se

mo

Nu smygöppnar

Lin & Krita
(f.d. Gruvgatan 13 Möbler & Inredning)

sin lilla butik i Falun

Tisdag 16/2 kl. 11–18

Här finner du bl.a. kalkfärg av märkena Vintage Paint &
Kalklitir, linnetextil m.m. Fler nyheter kommer under våren.
Hitta hit: Gammelvägen 16 - Falun
(Handelshuset Övre Norslund, ovanpå Dalviks Kvarn)
Öppettider: Tisdagar 14-18, torsdagar 11-15.
Vill du besöka butiken en annan dag/tid, ring 070-521 08 02
Följ gärna Lin & Krita på
och
(www.linokrita.se Hemsida/Webbshop öppnar under våren)

Varmt välkommen!/AnnSophie
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PORTRÄTT

Med byggnadsvård i händer
och hjärta
14

I DET GAMLA APOTEKET VID DALARNAS ÄLDSTA TORG, I DALARNAS ÄLDSTA STAD, BLANDAS
DOFTEN AV LINOLJA OCH NYBRYGGT KAFFE. DALALIV BESÖKER KLASSISKA BYGGVAROR OCH
CAFÉ WAHLMAN FÖR ATT TRÄFFA MARITHA GUNNARSSON, KVINNAN BAKOM HEDEMORAS NYA
BESÖKSMÅL.
Maritha drömmer om att skapa ett centrum för
byggnadsvård i södra Dalarna. Och hon är på
god väg. I gamla apoteket öppnade hon förra
året dörrarna till en byggnadsvårdsbutik och
ett café. De nya verksamheterna har fått Stora
Torget i Hedemora att leva upp. Butiken lockar
tillresta gäster och lokalbefolkningen har börjat
strömma till caféet. Kommunen har placerat en
fontän på torget och i den angränsande Apoteksparken har man planterat medicinalväxter.
Där kan man sommartid fika i skuggan av en
flera hundra år gammal ek.
Lika orubblig och trygg som ekens stam,
lika tryggt kan kunderna luta sig mot Marithas
kunskaper om byggnadsvård.
— Vår specialgren är fönsterrenovering,
säger Maritha. Bland annat har vi jobbat med
By kyrka, Skogaholms herrgård på Skansen
och många privatbostäder. Just nu håller vi
på med en herrgård i Uppland där vi renoverar
200 fönsterbågar som levereras till oss i fem
omgångar.
Husägare innan arton

Att renovera gamla byggnader var hennes
barndomsdröm. Sitt allra första hus köpte hon
redan som 17-åring.
— Mäklaren sa att det inte var någon idé att
släppa in mig och min pojkvän på visningen,
han tyckte att vi var alldeles för unga. Det
slutade med att min mamma fick skriva på
kontraktet, minns Maritha.
Sedan dess har hon köpt flera hus som hon
renoverat, hyrt ut eller sålt. Marithas kunskaper
bygger på egna erfarenheter. Hon har även lärt
sig mycket av förra generationens hantverkare.
Klassiska Byggvaror är ett familjeföretag.
Här arbetar två döttrar och sambon Fredrik
Jansson.
— När vi träffades jobbade han på järnhandeln så han fick visa att han dög först. Jag
lät honom snickra på min vind och han blev
godkänd, berättar Maritha och ler åt minnet.
Sedan blir hon allvarligare:
— Inte långt efter att vi fått barn drabbades

Fredrik av en hjärnblödning. Det såg riktigt illa
ut men tack och lov kom han snabbt under
behandling och i dag mår han bra. Händelsen
ledde till att han sa upp sig från sitt gamla
jobb och började jobba med mig i stället.

”Det gäller att tänka
om, kasta inte ut
det som är gammalt
eller trasigt.”
Bullar och beslag

Vi sitter framför en av caféets två eldstäder.
Strax är det lunchdags och allt fler gäster kommer in på caféet som fått namn efter Hedemorasonen och arkitekten Lars Israel Wahlman
(1870—1952). Maritha värnar om det lokala,
om bygdens historia och vad som serveras på
caféet. Av lokala råvaror tillagar och bakar man
maträtter som pajer, sallader och soppor samt
mat- och fikabröd. En hel del är rawfood.
När det börjar bli ont om sittplatser lämnar
vi våra platser framför öppna spisen och
går in i butiken. Här finns det mesta inom
byggnadsvård: pigment, linolja, penslar, beslag,
handsmidd spik, belysning, emaljskyltar, lås,
handtryckta tapeter, handfat och kranar i
gammal stil…
— Det gäller att tänka om, kasta inte ut
det som är gammalt eller trasigt. Ett lås som
inte fungerar går att fixa med ny nyckel eller
fjäder. Det är roligt att se att den yngre målgruppen kommer stort. Kunder i 30-årsåldern
är väldigt miljömedvetna och tänker långsiktigt.
Många köper miljövänlig isolering av oss. Visst
är det dyrare än glasfiber men den här målgruppen tycker att en ren miljö är viktigare.
Ge gamla fönster en chans

Längst in i butiken ligger verkstaden. Förutom
fönsterrenovering tar man också emot andra
uppdrag, som en gjutjärnsspis som ska svär15

tas, en lampa som ska få ny sladd och ett
isskåp som precis målats om.
— Det känns som att vi kommer att ha
mycket jobb framöver. Folk blir mer och mer
miljömedvetna. Vad gäller fönster så luras folk
inte längre av marknadsföringskampanjer som
utlovar stora energibesparingar. Det är billigare
att renovera en gammal fönsterbåge och sätta
in nytt energiglas, än att byta ut hela fönstret.
Vill man spara energi är det bättre att byta
tätningslister då och då och se till att väggarna är isolerade ända upp till tak.
Moderna färger är inte heller bra för vare
sig plånbok eller miljö.

— Plastfärger spricker och skapar fickor där
väta tränger in och gör att trä ruttnar. Linoljefärger håller träet friskt. Linoljan är dessutom dryg, så även om literpriset är högre blir
den billigare i längden.
Till butiken kommer kunder för att få goda
råd, och hantverkare som vill byta erfarenheter.
Goda rekommendationer ger nya uppdrag.
Butiken är också en viktig inkörsport.
— Vi lägger ned mycket tid på att möta kunderna och visa dem hur de ska göra. Man ska
inte vara snål, det lönar sig att vara generös.
klassiskabyggvaror.se

AKTUELLT
Dekorativt måleri 4/4,
Byggnadsvårdsdag 6/5
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Papiljott Leksand

Din frisör
vid Siljan
BRÖLLOP & BAL
VARDAG & FEST

Frisör Maria Bröms 0247-152 05
Brömsgårdarna Sparbanksgatan 4 E Leksand

En personlig butik i en
unik miljö vid Falu gruva.
Välkommen!

/Carina & Marcus Ljungqvist
Krongårdsvägen 16

023-702 24 40

norrgardeninredning.se
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Smart. Snygg. Lyxig.

Nya Hyundai Tucson

TUCSON FINNS FR�N

214 900 kr

Br�nslef�rbrukning vid blandad k�rning 6,3 l/100 km, CO2 147 g/km

Måndag-torsdag 7.15–18, fredag 7.15–17, lördag 10–14. Lunchstängt 12-13

Ring eller besök oss på Limsjöänget 5, telefon 0247-125 50.

Välkommen in till oss!
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ÅTERBRUKAREN
Dalaliv fortsätter att rikta strålkastaren mot personer som ser gamla material och
föremål med nya ögon – till glädje för sig själva, andra och miljön. Här presenterar
vi Per-Anders Björkman – en av landets yngsta reparationsskomakarmästare.
Reparationer är grundpelaren.
Att vårda och laga är framtidens melodi. I Falun
och Ludvika hjälper familjen Björkman dig med lagningar, skoförhöjningar och lästningar med mera.
– Det mesta klarar vi av, lovar Per-Anders.
Vi är inga skräddare men kan även fixa trasiga
dragkedjor, fickor och byta foder i skinnjackor.
Att köpa välgjorda skor lönar sig i längden.
Men det är inte alltid lätt att veta vilka som
håller måttet.
– Kvalitet kommer inte nödvändigtvis med
priset. Jag ser mycket fusk på marknaden, till
exempel håller herrskor mycket jämnare kvalitet än
damskor. Ställ frågor om material, tillverkning och
användningsområde! Hittar du välgjorda skor och
sköter dem rätt så kan du använda dem hela livet.
Pumps, dräktskor, vandringskängor...
Björkmans tillverkar skor helt efter kundens önskemål. Arbetet görs för hand eller med hjälp av
maskiner.
– Vi har ett stort lager av vegetabiliskt garvat
skinn och läder som vi huvudsakligen köper från
ett svensk garveri. Sulläder köper vi från ett
tyskt garveri, där restprodukterna från garvningen
används som gödsel till blommor. Hela grunden
i vårt yrke är ju naturmaterial och vi använder i
största utsträckning miljövänliga material, säger
Per-Anders och berättar att man som första
skomakeriverkstad i Dalarna erhållit Avfall Sveriges miljöcertifiering, ”Miljönären”.
Skomakare i tre generationer.
Per-Anders är uppvuxen i en skomakarfamilj och
har gått som lärling hos sina föräldrar.
– Min farfar var också skomakare. Han startade sin karriär redan på 1930-talet. Då bodde han
i Nusnäs, Mora, och gick i lära hos tre skomarkarbröder i Färnäs. Farfar cyklade runt i grannbyarna
och hämtade upp jobb åt skomakarna.
Björkmans Skor har funnits i Ludvika sedan
1965 och efter att ha märkt en växande skara
kunder från Falun öppnade man i höstas en filial
på Åsgatan i centrala Falun.
bjorkmansskomakeri.se
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KREATIVA

Varje vår och höst åker Maliin Stoor till
Norge för att styla nio Harley Davidsonbutiker. Uppdraget är ett av många i
hennes yrke som stylist och merchandiser.
— Jag har en fulltecknad kalender
tack vare att jag har många ben att stå
på, säger Maliin som även designar egna
produkter och inreder privata och
offentliga miljöer.
qreate.se

Foto Petra Bindell

Det vilar något ”Lisbeth Salanderskt” över
Maliins coola look. Personligen gillar hon den
råa, industriella stilen. Men hon besitter en
värdefull talang – förmågan att få företag
och varumärken att sticka ut vilken stil de än
representerar.
— Jag är bra på att läsa av uppdraget för
att sedan skapa det som kunden är ute efter.
Jag har stor kännedom om olika stilar och för
att skapa en ”wow”-effekt tänker jag gärna
utanför boxen.
Går inte den konstnärliga friheten förlorad när
man måste följa ett företags grafiska manér?
— Jo, det är så klart en utmaning, men jag
tycker att jag nästan blir mer kreativ när resultatet måste falla inom vissa ramar. Och helt
bakbunden är jag inte utan försöker vara så
spännande som möjligt med de förutsättningar
som ges.
Maliin har jobbat hårt för att nå dit hon är i
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Foto Helena Blom

Maliin Stoor

dag. Karriären startade redan för 26 år sedan
på Hennes & Mauritz, där hon var med och
startade upp klädkedjans butiker i New York,
London och Wien. Nästa år firar hon tio år
som egen företagare och på meritlistan finns
uppdragsgivare som PUB och Levi's. Just nu
jobbar hon med olika företagskampanjer, styling av miljöer till bilder och reklamfilmer och
som utbildare vid Entreprenörskolans distansutbildning inom visual merchandising.
— Till skillnad mot en dekoratör har en visual
merchandiser ett bredare uppdrag. Det gäller
att tänka snyggt OCH att tänka försäljning. Du
ska inte bara skylta och styla utan även planera kampanjer och ha koll på siffror.
Resor världen över fyller Maliin med ny
inspiration. Allra helst besöker hon den stora
branschmässan ”Retail Design Collective” i New
York för att ta del av de senaste trenderna.
Shopping är hon dålig på — hon kollar hellre
in skyltfönster och produktexponering.
— Minst en gång om året reser jag till en
storstad. Gärna till Paris för att gå på inredningsmässan ”Maison & Objet”. Jag älskar att
uppleva butiker, caféer, folk och tunnelbanestationer i sällskap med min kamera. Bilderna
hjälper mig sedan att få igång tankarna när
jag startar upp ett nytt projekt.
I Borlänge har Maliin sin studio och butik,
Maliins Stoore, där hon säljer egendesignade
träföremål och unika plagg som hon köper
in från en sömmerska i Bulgarien. I sitt jobb
omges Maliin av prylar och föremål varje dag.
Men själv är hon ingen prydnadsmänniska.
— Nej, det kan man inte säga. Ju mer jag jobbar med inredning, desto mer plockar jag bort
här hemma, skrattar Maliin.

En del människor väntar på sin chans.
Hos oss skapar du den!
KURSSTARTER HÖSTEN 2016

- CERTIFIERAD
BUTIKSCHEF
- CERTIFIERAD
VISUAL
MERCHANDISER

Fotograf: Malin Wijk

Bokbinderi • Broderi • Keramik
Silversmide • Foto • Illustration
Skriva • Pappersmarmorering
Möbeltapetsering • Seminarier
En sommarkurs kan bli en utmaning
och inspiration. Utforska hantverk,
konstnärligt uttryck tillsammans
med andra som är intresserade av
samma sak. Välj bland kurser för
nybörjare och fortsättnings- eller
fördjupningskurser för avancerade
och yrkesverksamma inom hantverk,
konsthantverk, form och design.
Välkommen!

Anmälan senast 1 maj!
Vill du kombinera studier med arbete kan
våra distansutbildningar vara något för dig.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Leksands Folkhögskola
0247-369 60
entreprenorskolan.com

En del av Leksands folkhögskola! Tel. 0247-648 00
www.leksandsakademin.se info@leksandsfolkhogskola.se
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KREATIVA

Kjell Janson
Dalaliv tar dig med till Kråkberg i Mora
för att träffa Kjell Janson, en av landets
främsta glaskonstnärer och en av få som
lyckats utomlands. Kjell är även keramiker
och väntar med spänning på att se
resultatet av jobbresan till Kina i höstas.
kjelljanson.nu
I en tidigare mekanisk verkstad inryms Kjell
Jansons konstnärliga verksamhet. Miljön är
imponerande och läget perfekt. Riksväg 70
passerar precis utanför vilket ger många
Stockholmskunder anledning att titta in till eller
från fjällen. Kjells verk har blivit samlarobjekt, det mesta han tillverkar är unikat.
I ett mörklagt rum visar han exempel på
sandgjutet glas med inkapslade detaljer.
— De senaste tio åren har jag ägnat mig åt
glas till 90 procent. Som konstnär har man ju
ett återkommande formspråk, oavsett material,
och för mig har det blivit kroppar och ansikten, berättar Kjell och visar hur socklar med
LED-belysning ger pjäserna extra visuell effekt.
Det är fascinerande att titta in i glaset
från olika vinklar. På nära håll upptäcker man
luftbubblor som ger glaset liv. I ateljén gör
Kjell sandformar som han tar med till Bergdala
Glasbruk i småländska Glasriket.
— Där är jag med och häller glas i formarna.
Temperaturen på glaset är cirka 1 100 grader
så hela proceduren måste göras i ett visst tem-
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po. Efter gjutningen kyls glaset ned i fyra dygn
innan det slipas och poleras, förklarar han.
Kjell har också lång erfarenhet som keramiker. ”Gröna vågen” tog honom till Mora 1980,
där han under många år drev krukmakeri i Lisselbys hantverksby. Tillverkning av bruksföremål
ersattes med tiden av mer fria former, som
överdimensionerade frukter och torson med
vingar som man kan se exempel på i galleriet.
Med en nyligen genomförd arbetsresa till
Kina startar Kjell en ny serie bruksföremål,
skulpturer och drejade krukor i porslin.
— Jag har varit i Jingdezhen, ”porslinets
vagga”, där man har tusenårig tradition av
porslinstillverkning. Dit kommer konstnärer från
hela världen för att jobba i stadens verkstäder. Men porslinsleran de använder var verkligen svår att jobba i. Det tog mig en vecka att
vänja mig, även fast jag drejat i så många år.
I mars får jag hem resultaten och då vill jag
också göra en utställning av produktionen.
Kring midsommar planerar Kjell att återvända till verkstaden i Jingdezhen. Resor är
viktiga för honom.
— Reser man inte blir man ganska platt.
Resor ger influenser och insikt i hur andra
människor har det, säger han och kollar återigen till elden i kaminen. Det tar en stund att
få upp värmen i den gamla byggnaden där
han ska tillbringa dagen med att packa inför
helgens utställning av glas på annan ort.
— Det är tungt att kånka runt på glas, så ju
äldre jag blir, desto mer funderar jag på att
börja måla. Det är så skönt att jag får göra
precis som jag vill. Jag kommer bara fortsätta
jobba så länge det känns kul. Visst, jag får
ingen månadslön men det här är ju ett sätt att
leva, säger Kjell som i egenskap av ordförande
för "Konst runt Siljan" hälsar dig välkommen till
årets konstrunda 5—8 maj.

f
Onsdag
till Fredag

10-18

Lördag

10-15

Leksands Hemslöjd
startade sin verksamhet år 1904. Än idag
följer vi företagets
grundare Gustaf
Ankarcronas motto:

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

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

Måndag
och Tisdag
stängt t.o.m.
1 april
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Saras Smaker
Ingen lyckad utflykt utan en smaskig matsäck. Dalalivs egen kock, Sara
Nyström, bjuder på tre goda tips till vinterpicknicken. Så packa ryggsäcken
med kycklingwraps, värmande citron- och chilibuljong samt bars med nötter
och choklad! Den friska buljongen kan också serveras som varmrätt.
Tillsätt finstrimlade rotfrukter, lax och räkor och vips är middagen fixad!

Kycklingwraps med rödbetsröra
och fetaost
(4 stycken)
4 tortillabröd (modell större)
2 ugnsbakade kycklingfiléer
2 dl grovriven rå rödbeta
1 dl grovriven morot
1 dl grovrivet grönt äpple
1,5 dl turkisk yoghurt
1 riven vitlöksklyfta
1 tsk citron
salt
cayennepeppar
4 hela romansalladsblad
150 g fetaost
svartpeppar

Riv rödbeta, morot och äpple
grovt och lägg i en skål. Blanda
med yoghurt och smaka av
med vitlök, citron, salt och ett
stänk med cayennepeppar.
Låt stå kallt tills servering.
Placera ett romansalladsblad
i mitten på varje tortillabröd.
Lägg på tunt skurna skivor av
kycklingfilén, en halv filé per
bröd. Fördela rödbetsröran
jämnt över kycklingen. Smula
över fetaosten och avsluta
med några drag med svartpepparkvarnen. Vik ihop bröden
till wraps och slå in i folie.

Citron- och chilibuljong

(1 liter)
8 dl grönsaksbuljong
saft från 1 citron
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saft från 1 lime
1 msk riven ingefära
1 pressad vitlöksklyfta
1 finhackad röd chili
4 finhackade salladslökar
1 msk hackad koriander
salt

stelna helt. Skär kakan i centimetertjocka skivor och lägg
i burk som kan förslutas helt.
Förvara i kylen.

Koka upp grönsaksbuljongen
med saft från citron och lime,
riven ingefära och pressad
vitlök. Sänk temperaturen
och låt buljongen sjuda i 10
minuter. Ta bort kastrullen
från plattan och tillsätt röd
chili, salladslök och koriander.
Smaka av med lite salt. Häll
upp i en termos.

Choklad- och nötbar

400 g mörk choklad (70 %)
2 msk rapsolja
1 dl grädde
4 dl blandade nötter
2 dl russin
1 krm salt
Smält chokladen i ett vattenbad på spisen. När den är helt
nedsmält tillsätter du först
rapsoljan och sedan grädden.
Rör ordentligt. Blanda sedan
i nötter (t ex cashew-, para-,
hassel-, jord-, macadamiaeller pistagenöt), russin och
salt. Häll över smeten i en
brödform klädd med smörpapper. Fördela smeten jämnt.
Ställ svalt och låt chokladen

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

FIXA
VINTER _
PICKNICK
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Smaka på höjden!
Vad sägs om vila, lugn och fantastisk mat på Lerdalshöjden i vackra Rättvik? Mitt i
dalanaturen, med milsvid utsikt över Siljan. Tillsammans med vår granne Bruntegården
ger vi er matupplevelser med råvaror från vårt lokala skafferi, mysigt boende och genuin
avkoppling. Välkommen till oss för en härlig weekend!

Boka på

Weekendpaket

info@lerdalshojden.se
eller 0248-511 50

1 995 kr /person*

– 2 nätter i dubbelr um
ankomst
– Ett glas mousserande vin och praliner på rummet vid
ng
restaura
vår
i
g
rsmidda
trerätte
kvällen:
– Första
– Andra kvällen: avsmak ningsmeny på Bruntegården
– Tillgång till vår relax med bubbelpool och bastu
– Lån av badrock och tofflor
– Frukostbuffé
*Erbjudandet gäller exklusive dryck och i mån av plats.

BEST WESTERN Hotell Lerdalshöjden
Mickelsgatan, Rättvik | info@lerdalshojden.se | 0248-511 50

26

MORA CHOKLAD

Skafferiet
“Idag ska vi
smeka upp
ett kök.”

Vem kan motstå en chokladpralin? Kolla in
Mora Choklads utbud av godsaker i ljus eller
mörk choklad och många härliga fyllningar.
Kanske blir pralinen "Zorn" din favorit?
En mörk pralin med ljus hasselnötstryffel
smaksatt med whisky.
morachoklad.se

Ernst Kirchsteiger

MED OLLES MÖNSTER
Kökshandduk från Almedahls
med mönster av Olle Eksell
(1918—2007), tecknare och
grafisk formgivare från Insjön.
Detta motiv och många andra
hittar du på Dalarnas Hemslöjd
vid Stora torget i Falun.
dalarnashemslojd.se

PEPPES BARNMAT

En bra ”matstart” utan tillsatser önskar
Rättviksparet Giuseppe Perriccia och Maria
Frääs alla barn. Därför har de tagit fram
ekologiska, färska och allergianpassade maträtter som tillverkas i Sverige. Barnmaten är
dessutom helt fri från ägg, gluten och mjölk.
peppesbarnmat.se

Lägg lökskal på
huvudet när du
hackar lök
så slipper
du tårarna.

BLI EN I ”BAKULAGET”

SAHLINS BRYGGHUS

På Tunaslätten bryggs öl i hantverksmässig skala. Bryggeriet är
inhyst på en gård med anor från
medeltiden. Här folkölet Blonde
Ale (3,5 %) med blommig arom.
sahlinsbrygghus.com

Ta chansen att lära dig ett gammalt
hantverk under ledning av kunniga bagare
— baka kavelbulle på traditionellt sätt hos
Rättviks Tunnbrödsbageri. Om du bara vill
njuta av nygräddat tunnbröd besöker du
bageriets handelsbod där du även hittar
andra delikatesser från Dalarna.
tuttul.nu
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Kropp
& själ

SKÖNHETSVÅRD I VANSBRO

I vackra Västerdalarna har det prisade e-handelsföretaget Lyko sin lagerbutik. Här hittar du hårvårdsprodukter av välkända varumärken till bra priser. Vid butiken
finns även Lykos frisersalong samt hudvårdssalong och
makeupstudio där både killar och tjejer kan boka tid
för privat makeup- och hudvårdsrådgivning.
lyko.se

TA HJÄLP AV MAKING SPACE
SUNDA SYNDER

Ett perfekt mellanmål som dessutom är 100 %
ekologiskt, glutenfritt, sockerfritt och helt utan
tillsatser. Dalarna Raw smakar som en chokladboll och innehåller fikon, cashewnötter, kakao,
kokosflingor och kaffe. Tillverkas i Falun och
säljs på Café Peace and Love i Borlänge.
facebook.com/dalarnaraw

”FRAMGÅNG ÄR ATT FINNA
VAD DU ÄR AVSEDD ATT
BLI, OCH SEDAN GÖRA
DET SOM BEHÖVS.”

Dags att rensa i röran där hemma? Feng
shui-konsulten Eva Nylander I Rättvik kavlar
gärna upp ärmarna och hjälper dig att röja.
Eva älskar ordning
och reda och vet att
det är ett oslagbart
sätt att frigöra tid,
utrymme och energi.
Konsultationen ger
dig bland annat
tips på praktiska
lösningar och hur du
skapar ett vilsamt,
lättstädat och vackert hem.
makingspace.se

Epiktetos (55—135)

HÅLL HUVUDET
KALLT

Bastumössa i bomull och
lin från Pialin. Blöt mössan i kallt vatten så kyler
den huvudet i bastun.
Du kan också bära den
torr i utomhusjacuzzin
eller torr/blöt när du gör
en hårinpackning.
Återförsäljare i Dalarna
är Tällbergs Hemslöjd.
pialin.se
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BLOMMAR I BADRUMMET

Necessär och sminkväska från familjen
Jobs textiltryckeri vid Siljan. Gör ett besök i verkstaden och se klassiska mönster som Rabarber, Tistel och Folklore
tryckas med varsam hand. I butiken
säljs tygerna på metervara och som
kuddar, tofflor och väskor med mera.
jobshandtryck.se

Alltid brA pris

på eKO.
Håll utkik
efter pilen!
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Den lantliga inredningsbutiken
som speglar 1800- och 1900-talet

Möt
våren hos
Annas

Animo
HelhetsHälsa
-för ett liv i balans!

Är du trött, stressad, spänd
eller kanske gravid?
Jag skräddarsyr en behandling
för dina speciella behov.
- Klassisk djupgående och
behandlande massage
- Terapeutisk gravidmassage
- Kost- och näringsrådgivning
- Öronakupunktur

Ta med annonsen och få
20 % rabatt på en valfri
behandling vid första besöket!

Hantverksbyn, Borlänge
0243-191 50 • www.annashem.com

annas-hem.blogspot.se

Du får din behandling i en
lugn och rogivande miljö.
För mer information och tidsbokning:
Monika Strömberg, Animo HelhetsHälsa
Kompanivägen 13, Falun ∙ 076-833 39 40

Det är lätt att älska
Leksands kulturhus
Bibliotek & Museum & Arkiv
Utställningar av högsta klass
Bildcafé & museibutik
Vi gör livet spännande och
intressant, lärorikt och roligt
– året runt.
Vårens program hittar
du på vår hemsida!
www.leksand.se
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ORD PÅ VÄGEN: FREDRIK SWAHN

Låt lusten att prova
vara starkare än
rädslan att misslyckas
Jag sitter på tåget på väg hem efter en dag
med arbetet på nya cd:n ”Connect”. Jag är på
väg till min yngsta dotter Vilmas teateruppspel
där jag tidigare varit och pratat om att våga.
Att fråga sig vad är det värsta som kan hända? Att våga höras och synas.
Ungdomarna är så modiga som vågar utmana sina rädslor, provar nytt och går utanför
sina trygghetsgränser. Men gör jag det själv?
Blir man som vuxen bekväm, trygg och slutar
utvecklas? ”Det funkar”, ”jo, men jag bor ju
här”, ”det här är mitt jobb”, ”jag brukar inte
åka skidor” eller vad det nu är för bekväm
vardag vi inte vill utmana för att riskera tappa
kontrollen en stund.
Men är det inte där livet börjar? När vi kliver
ur illusionen av att ha kontroll och börjar se allt
livet faktiskt bjuder oss - om vi bara vågar öppna oss för det. Är det inte då vi verkligen känner oss levande? När vi släpper kontrollen och
hittar balansen mellan trygghet och utmaning.

Hur kan du oftare
känna dig så som du
älskar att känna dig?
Jag vill visa hur det senaste halvåret har
utvecklat sig för mig — på ett område där
jag ville gå vidare men hade fastnat i gamla
hjulspår. Det var när jag i somras vågade
arrangera en retreat i Stjärnsund tillsammans
med superhärliga ledare som jag själv inspireras av. Efteråt kände jag: ”Wow, så här vill
jag känna mig oftare i mitt liv”. Jag hade varit
med och skapat skillnad för människor, själv
blivit påfylld, utvecklats, känt kontakt, lekfullhet, kreativitet och närvaro. Varit i min kropp,
röst och själ och dessutom tjänat lite pengar
på det. Det var så min röstworkshop ”You are
the Voice" skapades.
Jag har alltid brottats med att jag tycker
att så mycket är kul i livet. Och jag har lättare
att säga ja än nej. Här fick jag plötsligt ett
forum där jag kunde leva ut, både som sångpedagog, inspiratör, låtskrivare, allsångsledare

och mindfulnessinstruktör. En vecka efter att
jag hade berättat för mina vänner om min
längtan och rädsla för att dra igång ytterligare ett projekt i mitt liv, så hör dans- och
rörelseledaren Misty Tripoli från ”Live2love”
av sig. Hon vill att jag ska komma till hennes
retreat i Dominikanska Republiken med min
röstworkshop. ”Jaaaaaaa!” För att testa konceptet en gång inför resan, ordnade jag en
lokal i Stockholm och genom att dela eventet
på Facebook lyckades jag få 120 deltagare!
Nu har jag fått mersmak och har planerat
in tre nya workshops i vår. Sen lovar jag att
sjunga järnet med alla i Smedjan i Stjärnsund
i sommar!
Med de här orden hoppas jag att du ska
kunna inspireras till att våga gå lite utanför
din trygghetszon. Känna efter när och var du
faktiskt känner dig riktigt levande. Hur kan du
oftare känna dig så som du älskar att känna
dig? Oavsett på vilket område i livet det gäller:
Låt lusten att prova vara starkare än rädslan
att misslyckas!

fredrikswahn.se
You are the Voice
Gävle 6/3
Stockholm 7/3
Borlänge – för datum se hemsidan
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BLI
MEDLEM

100%
gratis
dejting
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Linas &
Alexanders
boktips

Presenttips

FISK & SKALDJUR

LJUSET VI INTE SER

DÄR VÄGARNA MÖTS

Tommy Myllymäki

Anthony Doerr

Tommy Kinnunen

Natur & Kultur

Bookmark

Norstedts

Werner växer upp
på ett barnhem i
andra världskrigets
Tyskland. När han värvas till
Hitlerjugend är hans förhoppning ingenjörsstudier; istället
väntar en brutal verklighet. Den
blinda flickan Marie-Laure lever
samtidigt i det ockuperade
Paris. Hon och hennes far
tvingas på flykt och hamnar
hos släktingar i kuststaden
Saint-Malo. En oerhört vacker
roman om människan, snarare
än kriget. Sträckläsning! (Lina)

Barnmorskan Maria
kommer till byn.
Ung, utan egna
barn och oönskad. Så inleds
berättelsen om tre generationer finska kvinnor – starka,
egensinniga, men inte alltid
omtyckta. Vi får följa dem genom livets prövningar, genom
kriget, genom barnen. Men
någonstans döljs en djup hemlighet. Nästan 100 år efter att
barnmorskan kom till byn uppdagar dottern det som tigits
ihjäl alla dessa år. (Alexander)

Snabbfixad lax
med inlagd paprika
och kronärtskocka, fetaost,
toppad med citronskal och
basilika – kan det vara något?
Denna oerhört vackra bok
innehåller allt från enkla recept
till avancerade rätter, alla
med en sak gemensamt: De är
aptitretande! Recepten delas
in per fisksort och inleds med
att Tommy visar hur man filear
på ett enkelt och tydligt sätt.
(Alexander)

VINTERSTÄNGT

MARINA BELLEZZA

PARADISBADEN

Jörn Lier Horst

Silvia Avallone

Akli Tadjer

Lind & Co

Natur & Kultur

Sekwa

I samband med inbrott i sommarstugor utanför Stavern
hittas ett lik. William Wisting
utreder mordet som verkar ha
koppling till narkotikasmuggling från öst. När arbetet går
framåt, verkar han själv ha
en närmare koppling till fallet
än han önskat. En välskriven
kriminalroman med rafflande
uppgörelse och en närvaro
som ger känslan av att själv
sitta med i utredningsarbetet.
(Alexander)

Vid foten av alperna lever Marina och
Andrea i ett Italien,
avfolkat och ekonomiskt drabbat. Marina är häpnadsväckande vacker, redo att gå över lik
för att bli popstjärna. Hennes
barndomskärlek, Andrea, när
en längtan att gå i sin farfars
fotspår som hårt arbetande mjölkbonde. Mitt i deras
respektive sökande dras de
likt magneter till varandra, in i
en kärleksstorm lika stark som
omöjlig. (Alexander)

Adèle är begravningsentrepenör,
hennes väninna
Lydia sminkar lik. Deras morbida humor har inte direkt
positiv inverkan på kärlekslivet.
Men livet vänder; på en fest
träffar Adèle den vackre Léo,
som efter en olycka har förlorat synen och är massör på
Paradisbaden. Adèle kan inte
sluta tänka på Léo och bokar
en massagetid i hopp om att
förbli ”osedd”. Men vad kan
en blind man egentligen ”se”?
Tänkvärd njutning! (Lina)

I SAMARBETE MED
Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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Insjövägen 50, 793 33 Leksand
0247-146 00

w w w. m o s k o g e n . c o m • i n f o @ m o s k o g e n . c o m

BUBBLA • MYS • BADA
RELAXA • KONFERERA
ÄT & DRICK GOTT

Välkommen till oss

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22

HANTVERKSBYN
HEMSLÖJDEN
ÖPPEN VARJE DAG
KL. 10.00-16.00

i Rättvik

Wärdshuset serverar
lunchbuffé
varje dag från kl. 11.00-15.00
À la carte
varje dag från kl. 11.00-19.00

Vårnyheter på väg in i butiken bl. a.
servetter med Jobstryck från Duni & mycket mer.

BRA MAT TILL BRA PRIS VARJE DAG
0248-302 50
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www.dalawardshus.se

Vi sätter guldkant
på bröllopsdagen
– proffsfoto ingår i priset
vid heldagshyra!

Nova Limousine
Vi kan även allt inom trycksaker!
023-663 00 00 • www.novalimo.se3 5

I ALBUMET
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LÄNGE TRODDE JAE PEARS I STORA SKEDVI ATT
DRÖMMEN OM ATT BLI FOTOGRAF VAR OUPPNÅELIG.
NU, EFTER FLERA ÅR INOM YRKET, UTVECKLAR HON
ETT HELT NYTT KONCEPT I VILKET HON FÅNGAR DEN
FANTASTISKA PERSON SOM DU ÄR.

NAMN
Jae Pears
YRKE
Fotograf och inspiratör
HEMSIDA
belove.se
Hur blev du fotograf?
Under min högskoleutbildning inom grafisk design
fotade vi en hel del och jag älskade det. Dock hade
jag fått för mig att det var otroligt svårt att bli
fotograf så jag var på väg att ge upp. När jag undrade vad jag skulle hitta på i stället, frågade en vän
vad jag brann för. Jag svarade att jag älskar att
fota och han sa: ”Men gör det då, gör det du älskar
även om du är rädd för det”. Då tog jag steget. Jag
började dela mina bilder på Facebook och det dröjde inte länge förrän folk hörde av sig med uppdrag.
Kameran är ett bra redskap för det jag vill uttrycka
och jag inspireras av att fota utomhus.

Vad handlar ditt nya koncept om?
De senaste tre åren har jag jobbat med att ta fram
"Shine Sessions". Då fotar jag dig i en miljö som du
själv valt samtidigt som vi för ett samtal om dig.
Det handlar om att hitta din strålglans och hur du
kan finna lycka i din vardag. Jag tror att vi föds till
den här världen med vetskap om att vi är fantastiska. Men vetskapen kan skalas bort med åren, så
bilderna blir som en spegling av ditt inre. När du
tittar på dem blir du påmind om hur lysande du är.

Berätta om några "Shine Sessions"
du genomfört!
Jag har fotat i dalaskogen bland gyllene löv. Jag har
fotat en naken gravid kvinna i soluppgången på ett
indiskt berg. Och en engelsk sångerska i Stockholm,
en sommarmorgon klockan tre, när bara vi och slottets högvakt var vakna. Jag lägger själ och hjärta i
varje fotosession, på genomförande, för- och efterarbete. Ibland kan man se snygga porträttbilder men
märker att det finns en spänning i kroppen. Därför
behöver jag kanske ta flera hundra bilder för att
personen ska våga slappna av fullständigt. Varje bild
jag levererar ska vara ett konstverk, det ska kännas
”wow” när man tittar på den.
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I nästa nummer kan du läsa om konstklubben Skatorna. Vill du också berätta om din ”intresseklubb”? Mejla till info@dalaliv.se.

INTRESSEKLUBBEN
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Bli inte rädd om du ser ett gäng nakna kvinnor kuta över
vägen mellan byarna Hagen och Gärde sent en fredagskväll.
Det är bara medlemmar ur Häradsbygdens Ångbastuförening
som svalkat sig i tjärnen. Dalaliv har pratat med Anna Christie
Andrén i Leksand som är initiativtagare till Damernas Afton.

Berätta, när ses ni och vilka är det
som dyker upp?
— Fyra gånger per år välkomnar vi alla
kvinnor som vill basta och umgås under
fyra timmar. Det brukar komma kvinnor
i alla åldrar mellan 18 och 80. Vi pratar
om allt möjligt: Vad som händer på jobbet, skvaller, någon ny hälsogrej man läst
om i tidningen… Det blir mycket skratt,
folk bjuder verkligen på sig och man
känner stor samhörighet. Det har hänt att
jag inte känt igen folk som hejat på mig
på stan eftersom de haft kläder på sig…
Bastun är nyrenoverad och det finns gott
om utrymme, omkring tjugo rumpor får
plats i värmen. Hur står ni ut i värmen?
— Vi sitter inte så länge inne i bastun
utan rör oss in och ut för att duscha,
äta eller dricka. Alla tar med något att
bjuda på, det blir som ett knytkalas med
kex, ost, frukt, sallad och salami som vi
dukar upp i skenet av kandelabrar. När vi
vill svalka oss går vi till Kattloka, den lilla

Häradsbygdens Ångbastuförening

tjärnen på andra sidan vägen. Det är så
härligt när man kommer upp ur det iskalla
vattnet! På vintern, när tjärnen frusit,
rullar vi oss i snön. Det är ännu kallare,
det biter i skinnet på ett helt annat sätt.
Sen är det ju så att en ångbastu inte blir
lika varm som en torrbastu. Den håller
bara 40 till 47 grader men kan upplevas
som varmare eftersom ånga sprutas in
då och då och gör huden våt.
Det sägs ju att bastubadare lever längre.
— Ja, det är verkligen hälsosamt. Efter
att ha badat bastu känner jag mig grundad, jordad och helt avslappnad. Och så
är det härligt att se alla vackra kvinnor
som badar i tjärnen vid fullmåne. Tack
till alla ideella krafter som gör bastandet
möjligt! Dw som renoverat och som tar in
ved, klyver den och eldar i flera timmar
för att vi ska få det skönt, hälsar Anna.
På lördagar kan både damer och herrar
basta. Läs mer på Facebooksidan.

Så mycket mer
än gardiner.

Vi fixar god mat till festen!
Vad sägs om helstekt gris
på Rältavis? Vi har flera
menyer och erbjuder såväl
catering som gårdskrog.

en riktig tygaffär

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Varmt välkommen
att höra av dig till oss!
Rältagården i Djura
raltagarden.se • 0241-300 47

PotteryJo
Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

Gåvan

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

Tällberg har blivit ett besöksmål rikare då bildkonstnären och keramikern Ulla Corin öppnat
showroom på Drantgården. Ulla har gjort en
slutspurt i yrkeslivet för att satsa på konsten
— i våras tog hon kandidatexamen från Konstfack. I sitt showroom visar hon målningar i
akvarell och akryl, blyertsteckningar, grafik,
keramik samt skulpturala objekt.
På Drantgården finns sedan tidigare metallkonsthantverkaren Emma Billbäcks butik och
verkstad. Emma jobbar med egendesignade
smycken, skulpturer och offentlig utsmyckning.
Hennes utbildning är lång och gedigen, bland
annat gick hon ut som bästa elev från Statens
Hantverks- och Konstindustriskola i Oslo.
ullacorin.se, emmassilver.se

hantverk och design av hög kvalitet.
— Jag har valt att satsa på småskalighet
och har bjudit in olika gästhantverkare för att
få en bredd på materialen. Just nu har vi åtta
gästhantverkare inom textil, smide, ull, silver,
trä, keramik samt mathantverk av olika slag. Vi
har även ett fotogalleri där du kan köpa bilder
i form av lösa blad, inramade fotografier och
vykort, berättar Eva som driver butiken tillsammans med sambon och hobbyfotografen Göran
Persson.
Eva själv jobbar sedan lång tid tillbaka med
trådslöjd under varumärket TrådFORM. I butiken
finns en arbetshörna där du kan se henne
böja järntråd till konstfulla växtstöd, smycken,
takkronor och mycket mer.
Facebook: Butik FORMaveva

SERENDIPITY BY C (2)

ALCAZAR 19 FEBRUARI (5)

Håll ögonen på Carina Sundberg i Borlänge
vars illustrationer nu tar den internationella
modevärlden med storm.
— Uppdragen är ju lite hemliga men en sak
jag kan berätta är att jag återigen ska göra
Peace & Love-festivalens affisch, avslöjar hon.
Carinas illustrationer, som den lilla kullan på
bilden, finns på tavlor, anteckningsböcker och
vykort och säljs i hennes egen webbshop.
serendipitybyc.se

Glitter, glamour och discohits utlovas när Andreas Lundstedt, Tess Merkel och Lina Hedlund
kommer till FaluKuriren Arena med sin hyllade
show ”Disco Defenders”.
visitdalarna.se

NY PÅ DRANTGÅRDEN (1)

LIN & KRITA (3)

Ann-Sophie Kättström, som tidigare drev
butiken Gruvgatan 13, startar ny verksamhet i
Övre Norslund i Falun. I februari öppnar hon där
en liten butik med linnetextilier och miljövänliga
färger från danska Vintage Paint och isländska
Kalklitir. Steg två blir en webbshop och steg
tre målningskurser och workshops. Ann-Sophie
hoppas att alla tre delar är igång i maj. I samma hus flyttar det också in en möbelsnickare
som hon kommer att samarbeta med. Läs mer
om Lin & Krita på Facebook och Instagram.
SAMLAR HANTVERK OCH DESIGN I SMEDJEBACKEN (4)

I slutet av november öppnade Eva Gustafsson
”Butik FORMaveva” på Vasagatan 21 i centrala
Smedjebacken. I butikslokalen, som ligger strategiskt vid genomfartsleden, erbjuder hon en
blandning av egna alster samt annat svenskt
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DALECARLIA MUSIC AWARD 24 MARS (6)

Upplev med egna öron när Dalarnas bästa
prestationer i musikindustrin koras i en rad
olika nomineringsklasser, bland annat 2015 års
artist, band, låt, album och folkmusik. Det blir
en spännande kväll med livemusik, mingel och
mat på Magasinet i Falun.
dalecarliamusicawards.com
1.

3.

4.

2.
5.

6.

ANNA TERNHEIM 12 MARS
DALECARLIA MUSIC AWARDS 24 MARS
CLASH OF NATIONS, EFTERFEST 1-2 APRIL
JOHN LINDBERG TRIO 9 APRIL
SILVANA IMAM 16 APRIL
MELISSA HORN 20 APRIL
CHEFS NIGHT 30 APRIL
TIMO SJUNGER TED 21 MAJ
INFO OCH BILJETTER MAGASINETFALUN.SE
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Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

BORLÄNGE
ANNAS HEM
CAFÉ PEACE & LOVE
ÖNSKEHUSET

FALUN
BYXSHOPEN
BUTIK & GALLERI STORSTEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

LEKSAND

TÄLLBERG

GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

QUALITY SPA & RESORT DALECARLIA
ÅKERBLADS
MILLAMOLLIS
TÄLLBERGS LEVA & BO

MORA

TURISTBYRÅER

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
STIL

ORSA

AVESTA, BORLÄNGE, FALUN,
GAGNEF, HEDEMORA, IDRE,
LEKSAND, LUDVIKA, MALUNG,
MORA, ORSA, RÄTTVIK, SÄLEN,
SÄTER, VANSBRO OCH ÄLVDALEN.

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

HELENAS VÄXTHUS

RÄTTVIK

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

INSJÖN

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

Detta samt tidigare nummer
av Dalaliv finns att läsa på
dalaliv.se.

IITTALA OUTLET

Nästa nummer
DALALIV HÄLSAR PÅ

Ewa Wikner
Grahnström
i Borlänge

KREATIVA

Monica
Langwe
& Åsa
Luthman

I ALBUMET
HÅKAN OLSÉN
VISAR SINA
BÄSTA BILDER

…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i april 2016!
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Nyheter
varje
vecka!

stilimora.nu

Kyrkogatan 21, Mora

0250-164 40

