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hittar du stort utbud av
kläder från Oleana och

nygårdsanna

nygårdanna bilder; fotograf Carl Bengtsson

WEBSHOP www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 11:00-18:00 Lördag 11:00-14:00

På Leksands Hemslöjd

Släpp idéerna loss
I takt med ökat takdropp och ljusare dagar har även jag väckts ur
min vinterdvala. De mörka månaderna saktade ner min drivkraft, men
kanske mognade ett och annat tankefrö ändå? För nu har jag lovat
mig själv att verkställa flera av de idéer jag så länge burit på.
Jag ska nog lita på det som en klok vän sa: ”Du kan. Du måste bara
bestämma dig.”
En idé är en barnbok som just nu illustreras av konstnären Lena
Wikman, en annan idé var att dra nytta av det stora kontaktnät som
jag byggt upp under åren. Resultatet blev möjligheten att följa med
på ”Gulddagar”, inspirerande och innehållsrika utflykter i Dalarna.
Premiärturen gick till Mora i februari. Läs mer om kommande Gulddagar längre fram i detta nummer.
Under 2018 ger vi ut tre gratisnummer. Förutom detta vårnummer
kommer det ut ett sommarnummer före midsommar och ett vinternummer före jul. Vi vill passa på att tacka alla annonsörer som gör
det möjligt att ge läsarna ett samlat utbud av upplevelser och shopping i Dalarna. Tipsa oss gärna om personer, produkter och platser
som du vill läsa om i kommande magasin.
I det här numret bekantar du dig med guldsmedsparet Claes och
Annica Callman i Mora samt Louise Norström i Abborrberg, Ludvika.
Stjärnfloristen Gunnar Kaj från Stora Tuna bjuder på blomstrande
tips och Anja Hjelte, ny föremålsantikvarie på Dalarnas äldsta auktionsbyrå, ger tips och råd inför ditt auktionsbesök. Dessutom har
vi sammanställt en guide med loppisar, antik- och vintagebutiker i
Dalarna – perfekt inför kommande utflykter på dalavägarna.
Vi önskar dig en lika vacker vår som den vinter vi fick! Och fortsätt att läsa Dalaliv.
Åsa Pellas med Lina Rörvall
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Säsongsmix
Nyheter och handplockade favoriter från
några av Dalarnas alla fina företag.

VACKER VAS

Blomvas ”Hedria” i ljusgrönt glas
från danska Lene Bjerre Design.
onskehuset.se

TRADITIONSBÄRARE

Armband med glaspärlor och renskinn efter
gamla dalamönster. Här ”Margreta” ur Tällbergsserien. Tillverkas av Iris Hörnström i Dala-Järna.
minnas.com

GJORT AV JADE

Halsband av nefrit jade, en
grönfärgad ädelsten från
Sibirien. Tillverkas vid Falu
Gruva av Marita Ahlqvist.
Instagram: Vintagesmycken

FANTASIFULL

Konstkort och prints med insekter
av Anna Daniels original i akvarell.
annadaniels.se

PIFFA MED
KUDDAR
OCH GARDINER

Ett vårtips från
syateljén på Kol &
Rosors Verkstad
är mönstret
”Herbarium” från
Ljungbergs Textil.
Det klassiska mönstret är formgivet
av Stig Lindberg.
Instagram:
kolrosorsverkstad
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STRILAR LJUS

Taklampa i rotting. Modellen
”Maja” från PR Home finns
i tre storlekar och i svart
eller natur.
lantlivinredning.se

ÄGGSKALSMÖNSTRAD

Ny dalainspirerad serie från keramiker
Pernilla Nordman i Falun. Fyll ljusskålen
med det du gillar!
studiokurbits.se

HELVIT HARE

En klassiker från
Nittsjö Keramik i
modern tappning.
Formgiven av
Thomas Hellström.
nittsjo.se

KLASSIKER I TRÄDGÅRDEN

PONCHO I ALPACKA

Värm axlarna med en poncho av sydamerikansk
alpacka-ull. Stickas i ett tjugotal olika färger av
Karin Dahlkvist i Vikarbyn.
Facebook: Handslaget i Rättvik

Fåtölj A2 från Grythyttan Stålmöbler.
En trotjänare med lång livslängd och
rogivande svikt.
lidensmobler.se
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Ripsmattan Karin

finns att köpa hos
Carl Larsson-gården och Matts Mattor

Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15

Mode · Inredning
Fika & mat
Mode Eva
Beauty Chambre
Önskehuset
Irmas Café & Kök
Aspelins
Synsam
Fastighetsbyrån
Swedbank
Bankomat kontantcenter

VARDAGAR 10–18 • LÖRDAGAR 10–15
Borlänge Centrum · bragegallerian.se

DINA MÖJLIGHETERS RINGAR

En trädgårdsupplevelse från
vår till höst

Vårpremiär
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Med kunden i centrum sedan 1903

Varmt välkommen!

Sveagatan 3 ∙ Borlänge Centrum
0243-21 16 39 ∙ Vard 10–18 ∙ Lör 10–15

MÅN–FRE 10 –18 ∙ LÖR–SÖN 10 –16
www.basnatradgard.nu ∙ 070-210 06 42
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DALALIV HÄLSAR PÅ

NAMN Louise Norström BOR Abborrberg, Ludvika FAMILJ Sambo Johan Stenman
och sonen Arvid YRKE Lärare OANAD TALANG Kan leta vatten med slagruta
DJUPA DALEN Ligger i skogen längs Nittkvarnsvägen mellan Abborrberg och Tallbacken.
Skyltning saknas så fråga dig fram. Från vägen en promenad på ett par kilometer in i skogen.
AKTUELL Utställningen ”Bara jag” visas på Galleri Detroit i Stockholm, 18—23 maj,
samt på Glasgalleriet i Ludvika, 30 juni—14 juli. Jobbar med Vägkröksdansen och Abborrbergs
lanthandel under Dan Andersson-veckan, 28 juli—5 augusti. INSTAGRAM Abborrbergs Louise
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DALALIV HÄLSAR PÅ

Bland de blånande bergen
Om man väljer att bo mitt i skogen,
långt från samhällets bekvämligheter,
bör man vara lite handlingskraftig. Som
Louise Norström i Abborrberg, en liten
finnby i ”Dan Andersson-land”.
— Här kan man inte sitta och längta
efter att något ska hända, här får man
hitta på saker själv, säger Louise som
nu jobbar med en kommande konstutställning.
Dalaliv tar dig med till Abborrberg, en av
Grangärde finnmarks största och äldsta byar.
Som alla finnbyar är även denna by högt
belägen. Vägskyltar vittnar ännu om det
finskspråkiga arvet, som Mylimaks och
Hakalam. Efter att kört förbi Louises hus vid
första försöket, hamnar vi äntligen i hennes
kök där hon bjuder på te och fröknäcke.
— Jovisst är Abborrberg en liten by, här
finns bara 27 bofasta vilket är fantastiskt
ändå för vi bor ju mitt i obygden, säger Louise
som bor med sambon Johan och sonen Arvid i
ett hus som hennes farmor tidigare bott i.
Gamle Tim, en engelsk springerspaniel,
slumrar på en trasmatta på golvet, och
foxterriern Sippa Jansson sover gott på kökssoffan medan familjens två katter håller sig på
avstånd. Det är sportlov och Louise är ledig

från lärarjobbet på skolan i Nyhammar, samma
skola som hon själv gick i som barn. Nu är hon
kollega med sin tidigare klassföreståndare.
— Min egen skoltid var jobbig. Jag växte upp
i Västansjö, en by med Bullerbykänsla och med
mormor och mostrar som närmaste grannar.
Jag lärde mig läsa tidigt och böcker blev viktiga i mitt liv. Men när jag började skolan kände
jag mig som ett UFO. Jag bar ärvda kläder
och lyssnade på helt annan musik jämfört med
de andra barnen. Hemma lyssnade vi alltid på
Evert Taube och Janis Joplin, pappas musiksmak, medan klasskamraterna gillade Lili &
Susie. Jag var en udda fågel och valde att fly
från verkligheten genom att läsa och skriva
dikter och berättelser. Jag blev kreativ helt
enkelt! Det var först när jag började estetisk
linje på gymnasiet som jag förstod att jag alls
inte var annorlunda, där träffade jag min rätta
flock.
VILL VISA MÅNGFALDEN
Efter skolgången följde en tid då Louise var
orolig i själen. Hon bar på en rastlöshet och
flyttade runt mycket.
— Jag hade lite kli, lite skav, men bestämde
mig för att gå en konstutbildning på Fornby
folkhögskola i Borlänge. Idag har jag inte tid
att måla längre men jag har upptäckt möjligheterna med Instagram och fotar mycket.
9

Jag har många idéer och känsla för bildkomposition, men har saknat de tekniska kunskaperna. Som tur är får jag hjälp av Johan Bodin
på Wizworks, han lär mig bildredigering och
hur jag ska hantera min systemkamera.
Den som följer Louise på Instagram, kontot
heter ”Abborrbergs Louise”, får ta del av
hennes liv i byn, som små poetiska dagboksanteckningar i ord och bild. Tillsammans med
gymnasievännen Åsa Ekman jobbar hon nu
med mixed media-utställningen ”Bara jag”.
— Jag har fotograferat nakna kvinnor, allt
från elitidrottare till mormödrar, för att visa
mångfalden. Kvinnokroppar är intressanta och
vackra, de är livbärande och föränderliga på
ett annat sätt än manskroppar. Åsa gör sedan
illustrationer och tecknar mönster med tusch
på mina svartvita bilder.
ENGAGERAD I BYN
En hel del turister hittar till Abborrberg på
somrarna. Framför allt under den i år 30-årsjubilerande Dan Andersson-veckan som arrangeras första veckan i augusti. En av hans
diktade figurer, Karis Janken, hade en stuga
i Abborrberg.
— Under festivalveckan arrangerar vi ”Vägkröksdansen” med dans och musik. För att vara
mitt ute i ingenstans kommer det förvånansvärt mycket folk. Dock märks det att det är
ett generationsskifte på gång, för det är inte
så många som dansar längre. Under veckan
öppnar vi också upp den hundra år gamla
lanthandeln. Vi är några kvinnor i byn som
turas om att stå där och sälja lokalt hantverk,

Louise i Abborrbergs hundra år gamla lanthandel
som du kan besöka under sommarens Dan
Andersson-vecka.
10

hemrökt falukorv, karameller och fika. Under
Vägkröksdansen har vi öppet ända till midnatt
om det är mycket folk, berättar Louise som
läst mycket av den berömda författaren och
poeten och också jobbat som sommarguide i
Luossa-stugan, Dan Andersons minnesstuga.
HINNER TÄNKA FÄRDIGT
Louise uppskattar att få komma hem till sin
lilla by efter en lång arbetsdag.
– När jag kommer hem till Abborrberg hinner
jag tänka färdigt, för det finns inte så mycket som stör. Fast visst kan jag ha en himla
lappsjuka ibland. Den kommer och går, men
man kan ju inte flytta ifrån sig själv. Det krävs
att man är engagerad när man bor så här,
förklarar Louise som är sekreterare i byalaget
där hennes sambo är ordförande.
Byborna är måna om att vårda gamla traditioner och byggnader, som Folkets hus som
använts som biograf för folket i finnmarken.
Eller det lilla posthuset vid genomfartsvägen,
en samlingsplats med brevlådor, bänkar och en
kamin som man förr turades om att elda i så
att det skulle vara varmt och skönt när posten
kom.
Abborrberg må vara en ensligt belägen
plats, men figurerar man på sociala medier
så finns den stora världen alltid inom räckhåll.
Louise berättar om kärleken till sina två hästar,
Tinken och Tuva Granrot, och om hur den sistnämnda kom till gården.
— Jag hade mist en häst och Tinken behövde en ny kamrat. Då var det en kille som
hörde av sig till mig via Instagram. Han hade
läst mina inlägg och frågade om jag ville köpa
hans föl som fötts under en gran på en ö i
Stockholms skärgård.

MAGISKT I DJUPA DALEN
Djur och natur är viktiga ingredienser i Louises
liv. Abborrberg ligger i närheten av Tansenreviret där det finns gott om vargar.
— De rör sig i byn och i skogen runt byn.
Jag har fått riktiga ”åkturer” på hästarna när
jag varit ute och ridit. Och igår gick lodjuret
förbi, man får räkna med sådana besök när
man valt att bo så här. Djuren fanns ju här
före oss, var ska de annars vara om inte i
skogen?

Louise berättar om en spännande plats som
hon gärna rider eller promenerar till, Djupa
dalen, som ligger ett par kilometer från byn.
— Det är magiskt där! Om det inte bor troll
där så vet jag inte var de annars skulle bo.
När jag var liten var jag säker på att Djupa
dalen var trollens hem. Där rinner vatten längs
ett berg, på skuggsidan av en dalgång. Om
vintrarna fryser vattnet till is och beroende på
vädret och hur isen smälter bildas olika färger.
Isen kan dröja sig kvar till slutet av maj. Och
ljudet när vattendropparna ekar mellan istapparna är så vackert.

Till utställningen ”Bara jag” har Louise fotat nakna
kvinnor, allt från elitidrottare till mormödrar, för att
visa mångfalden.

I Grangärde finnmark har Louise funnit sin plats
på jorden. Bilden till vänster visar isformationerna
i Djupa dalen, ett naturligt konstverk som kan
dröja sig kvar till sent på våren.
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Vi bygger mest
fiber i Dalarna

dalaenergi.se

Inte som alla andra!

VARD 10–19 • LÖR 10–16 • SÖN 11–16 • HEMKÖP 8–22
Vid riksväg 70 i Insjön
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Välkommen till en
modebutik med
personlig service
och stort utbud.
DAM & HERR

PIPOOLS BAZAAR • ILSE JACOBSEN
VILA • ODD MOLLY • SOYA • IN WEAR
PART TWO • NEWHOUSE • MASAI
JOFAMA • SEBAGO • LINDHBERG MM

Varmt välkommen!
Gårds Caféet / GC BAR & LOUNGE
Norsgatan 19, Leksand
0247-132 60 • www.gardscafe.se
Följ oss på Instagram och Facebook
Mån-tor 8-22, fre 8-02, lör 9.30-02

Norsgatan 24, Leksand ∙ 0247-129 00
Följ oss på Instagram och Facebook för
aktuella erbjudanden och öppettider.
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KREATIVA

Ylva Skarp
Leksand har blivit ett besöksmål rikare.
Kalligrafen och formgivaren Ylva Skarp
är en av företagarna som flyttat in i de
gamla magasinen vid järnvägsstationen.
Ylva Skarp är utbildad vid Roehampton Institute
i London och har arbetat professionellt med
kalligrafi i många år. Från skapandet i Leksand
sträcker sig hennes marknad långt utanför
Sveriges gränser. Dels ger hon ut egna produkter och dels anlitas hon som formgivare av
små och stora uppdragsgivare, bland andra Clas
Ohlson och Åhléns. Och många designers och
inredare har inspirerats av hennes karaktäristiska formspråk i en mestadels svartvit
färgskala. Nu testar hon nya idéer och möjligheter i en nybyggd studio.
– Här vill jag få utlopp för min kreativitet! Jag
trodde att jag var klar med att driva butik men
studion blev så snygg att det vore synd att inte
släppa in folk, säger Ylva.
I Studio Skarp säljs produkter ur Ylva Skarp
Collection, som grafiska prints, t-shirts, kuddar,
brickor och keramik med mera.

– Jag vill erbjuda något för alla, kunder i alla
åldrar uppskattar min design. Jag säljer också
unika grejer som bara finns här, bland annat
originalmålningar med ett högre pris.
Det är kalligrafin som är Ylvas uttryckssätt,
hennes konstnärliga grund och trygghet.
– Helst vill jag vara i ateljén och jobba, där
ligger min begåvning. Ibland längtar jag tillbaka
till tiden när jag gjorde allt för hand, säger Ylva
som startade i liten skala i en ateljé hemma på
gården.
Studion ligger på vinden i ett hundra år
gammalt järnvägsmagasin och vid renoveringen
av den unika miljön har hyresvärden bevarat så
mycket som möjligt av interiören. Träväggar,
högt i tak, synliga takbjälkar…
– Det är en sådan himla skön känsla i det
här rummet. Jag vill att folk ska samlas här, för
företagsevent till exempel. I april planerar jag
en workshop där man får prova på kalligrafi.
Men det finns inga krav på att prestera – alla
mår bra av att jobba lite kreativt, tror Ylva som
snart får tillgång till vindens andra halva, hennes
nya ateljé.
På samma adress, Stationsgatan 6, ryms
också caféet Kaffemagasinet och i grannhuset
finns en yogastudio samt en keramikverkstad
som öppnar senare i år. Till Studio Skarp är du
välkommen fredagar och lördagar i vår, med
utökade öppettider under påsk och under
konstrundan Konst Runt Siljan i maj.
ylvaskarp.se
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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG
PB HOME ∙ DAY BIRGER ET MIKKELSEN ∙ ERNST
COOEE ∙ TELL ME MORE ∙ DBKD ∙ YLVA SKARP
TINE K ∙ VOLUSPA ∙ MADAM STOLTZ ∙ BOEL & JAN
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
MATEUS ∙ SOAKED IN LUXORY ∙ TWIST & TANGO
med flera...

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

Nu ännu
större butik!

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

Upplevelser & NJUTNING
Hjärtat av Dalarna | Tällberg

Dalecarlia Hotel & Spa vid Siljan

Den
Den oemotståndliga
oemotståndliga vyn
vyn över
över vackra
vackra Siljan
Siljan finns
finns med
med överallt
överallt och
och ger
ger ro,
ro, kraft
kraft och
och
inspiration
på
många
plan.
Ingen
dag
är
den
andra
lik,
Siljansbygden
ändrar
inspiration på många plan. Ingen dag är den andra lik, Siljansbygden ändrar skepnad
skepnad
ii takt
takt med
med väder,
väder, vind
vind och
och säsong.
säsong. Precis
Precis som
som vi
vi på
på Dalecarlia
Dalecarlia –– vi
vi finns
finns här
här för
för alla
alla
ändåmål,
oavsett
om
du
är
här
på
familjesemester,
som
spagäst
eller
på
konferens.
ändåmål, oavsett om du är här på familjesemester, som spagäst eller på konferens.
Uppge Dalaliv och få 100 kr rabatt på din bokning gjord innan 2018-05-30
Uppge Dalaliv och få 100 kr rabatt på din bokning gjord innan 2018-05-30

QUALITY
QUALITY HOTEL
HOTEL
Dalecarlia
Dalecarlia
Quality
Quality Hotel
Hotel Dalecarlia
Dalecarlia || Tällgårdsgattu
Tällgårdsgattu 21
21 || 79370
79370 || Tällberg
Tällberg || 0247-89100
0247-89100 || Dalecarlia.se
Dalecarlia.se

DALECARLIA
DALECARLIA

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

Tyger från bl a
Morris
Sanderson
Designers Guild
Nadja Wedin
Swaffer

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

Björkbergsdörren Räcker
Vi tillverkar dörrar
i gammal traditionell stil

händerna
inte till?

Fritidshusägare
Vi hjälper dig med
värme på/av, tillsyn,
städning m.m.

Vi erbjuder tjänster till
privatpersoner & företag
Städning, fönsterputsning, flytthjälp, flyttstädning,
trädgårdsarbete, häckklippning, trädbeskärning, slyröjning och trädfällning.

RUTAVDRAG!
Björkberg Brogärdet 3, Leksand ◆ 0247-144 11

www.bjorkbergsdorren.net

Alltid till hands
073-532 37 23 | dalahander.se | info@dalahander.se
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Tar vara
på livets
goda
MORAPARET ANNICA OCH CLAES CALLMAN
DRIVER CLAES GULD & SILVER MEN SMIDER
OCKSÅ MÅNGA NYA PLANER, BLAND ANNAT
STARTAR DE EN VINHANDEL SENARE I ÅR.
Klockan är nio på förmiddagen när jag parkerar utanför Claes Guld & Silver i Norets by
i Mora. Jag är precis i tid till den intervju jag
bokat med den välkände dalaguldsmeden och
i bilen har jag formulerat frågeställningar och
funderat över textens utformning. När jag kliver
in i butiken välkomnas jag av Claes och hans
fru Annica och dras genast med i ett samtal
om smycken och keramik, vin och bilar och
resor till franska Rivieran.
Paret sprudlar av berättelser och det går
snart upp för mig att de gör det mesta tillsammans: skapar, reser, jagar och driver guldoch silversmedjan där Annica är butiksansvarig
och Claes ansvarar för design och tillverkning.
Liksom sin man har även Annica en konstnärlig
talang. Hon målar, syr och har varit art director
på en reklambyrå.
Redan i unga år visste Claes att han ville
hålla på med hantverk och design. Och han
minns hur det kommer sig att han valde just
guldsmedsyrket.
— Jag var tonåring och hade hål i örat. Mitt
örhänge gick sönder och jag sa till mamma
att jag skulle laga det själv och behövde en
tång. ”Du kan inte laga det”, utbrast hon och
då fick jag mitt livs första och enda raseriutbrott. ”Jag ska laga mitt eget örhänge!” skrek
jag och rusade ned för trappen där en tavla
18

PORTRÄTT

Annica och Claes vid firmans pick-up och en ombyggd mangel som serverar vin ur 15-litersflaskor.
19

trillade ned på mitt huvud och gick sönder. Så
jag lagade tavlan först och sen lagade jag örhänget och på den vägen är det. Jag gick som
lärling hos en guldsmed i Mora och studerade
fyra år på Köpenhamns tekniska skola, en av
världens bästa skolor för guldsmeder på den
tiden.
Smider nytt av gamla fynd

I sitt skapande väcker Claes liv i gamla
mönster och former. Bland annat har han tagit
fram vikingasmycken från Siljansbygden och
historiska smycken från andra delar av världen.
Serien ”Övdalim 1285” är ett exempel på Claes
intresse för bygdens historia. Smyckena bär
mönster från Älvdalens kyrkhärbre daterat
1285, en av landets äldsta timmerbyggnader.
Claes tillverkar även ”Siljansringen” med en
sten från respektive kommun runt Siljan samt
den sensuella ”Zornringen”.
— Anders Zorn designade och lät tillverka
en liknande ring i början av förra sekelskiftet
efter att ha sett en ring med en nymf och
en faun. Zorn bar den på sitt lillfinger, kanske
för att han lindade kvinnorna runt lillfingret,
gissar Annica och berättar att originalringen
försvann 1981. Claes har sedan, med hjälp av

Zornmuseets fotografier, skulpterat fram en
ring liknande den som Zorn bar.
Det är inte svårt att förälska sig i smyckeserierna som exponeras i butikens glasskåp.
Jag kikar på serien ”Kurbits”, som är en av
hans äldsta, och ”Solen” som Claes tog fram
nyligen, när vintern var som kallast.
— Det brukar börja med att äldre damer
kommer in och köper av mig. Sedan vill deras
barn och barnbarn ha samma. Jag omarbetar
även gamla smycken efter kundens önskemål.
Guld är värdefullt och materialet går att använda hur många gånger som helst, så varför
inte göra om en gammal bismarckkedja som
inte längre är en populär modell, tipsar Claes.
Världens största Nittsjö-samling?

Huset som är familjen Callmans guldbutik och
bostad har tidigare varit Konsumbutik. En
del av lokalen, det tidigare charkuteriet, har
inretts till ett dalarum, en viktig samlingsplats
i huset. Här står en stor matgrupp och längs
ena väggen tronar en hög kamin, nästan som
en Moraklocka, intill ett stort skåp som visar
sig innehålla en skatt – familjens Moradräkter.
I rummet finns också en mängd vaser, skålar,
muggar, fat och figurer från Nittsjö Keramik.
— De finns i alla rum och i alla skåp, säkert
över tusen olika föremål. Jag tror att jag kan
ha världens största Nittsjö-samling! Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle samla på
något och eftersom min farfar, Carl Callman,
var målare på Nittsjö Keramik föll sig intresset
naturligt, säger Claes.
Frankofiler

Annica i guldbutiken. Här bär hon ”Palmlilja”
örhängen och armband samt hänget ”Kurbits Mon
Chèri” med inspiration från ett kröningsmåleri på
ett brännvinsskåp i Lima.
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Vi lämnar butiken och går in i ett garage med
högt i tak och stora portar. På den stora ytan
tillåts hela familjen släppa loss sin kreativitet.
Här har dottern sin fotostudio och sonen sitt
trumset. Ett par veteranbilar står på vintervila
liksom en mängd växter, bland annat olivträd,
lavendel och ett par gigantiska agave. Kanske
påminner växterna paret om miljön vid Medelhavet dit de återvänder varje vår, till Antibes
på franska Rivieran.
— Vi är riktiga frankofiler! Alla mina smycken
har jag designat där och jag gör förarbeten i
min ambulerande verkstad. Efter en god lunch
och ett glas rosé är det lätt att vara kreativ
i den miljön, så kravlöst. Det är det som är

själva grejen med att resa dit, tycker Claes.
Paret har rest runt till Frankrikes alla vindistrikt och ska nu börja importera viner.
— I år startar vi Baccus Vinhandel med
uteslutande franska viner. Under våren ska vi
besöka flera vingårdar och vi kommer att rikta
in oss på stora flaskor till fester och bröllop,
berättar Annica och visar in i ett stort öppet
kök innanför garaget.
— Här blir det sortimentsprovning och matlagning och i källaren finns en vinkällare med
plats för 8 000 vinflaskor. Claes har byggt
det mesta själv och de vackra inredningsdetaljerna, som gamla dörrar och trappräcken,
kommer från rivningshus.
Jagar ripa, orre och tjäder

Fågeljakt är ett annat stort intresse som
paret har gemensamt. De tillbringar gärna tid
i jaktstugan på en Morafäbod, en stuga som
blev deras av en slump.
— Tidigare när vi jagade eller åkte skidor
brukade vi ställa bilen i närheten av stugan.
En dag kom stugägarna in i butiken då frun
tappat en diamant i sin ring. De sa att de sett
vår bil vid flera tillfällen och frågade om vi
ville låna stugan över påsken. Det ville vi och
eftersom vi trivdes där så fick vi sen möjlighet
att köpa den.
På fäboden odlar Annica grönsaker och
kryddor. Claes bygger gärna och har gjort ett
utedass i två våningar med panoramafönster.
Han har även byggt en vinkällare och en ”kökskyrka” med vedeldad ugn för pizzabak. Under
vintermånaderna kan de njuta av summan av
sina intressen. Då dukar de gärna upp middagar framför kaminen i dalarummet, äter gryta
med rödvinskokt tjäder eller stekt ripa och
dricker franska viner — omgivna av guldsmycken och världens kanske största Nittsjö-samling.
Det är sådant man gör när man är livsnjutare.

Smedens arbetsplats har inte ändrats sedan
vikingatiden, säger Claes som du kan se jobba i
verkstaden längst in i butiken.

Claes och Annika Callman
BOR Norets by, Mora
FAMILJ Barnen Anemone och Soni,
fågelhundarna Salise och Rosé
YRKE Driver Claes Guld & Silver
INTRESSEN Frankrike, vin, mat, kultur, historia,
jakt och vackra ting
AKTUELLA Startar Baccus Vinhandel i vår
HEMSIDOR claesguldsilver.se, baccuswine.se

Vintervilan är över. Claes drar bort skynket från
sportbilen, en Mercedes 190 sl av 1961 års modell.
Renoverad av Claes och testkörd ett varv runt
Siljan innan paret for ner till franska Rivieran.
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Lidéns Möbler
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

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

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15
Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115

Alsbo Ägg AB

Glada påskhälsningar
från din lokala
äggleverantör

VI HAR ÖPPET
ONS-TOR 11-18
FRE 11-17 · LÖR 11-15

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

Kvalité & Tradition sedan 1963

Vi utför kulturmålning & byggnadsvård
– tillsammans har våra 7 målare mer än 185 års erfarenhet!
Vi har diplomerade färgsättare i butiken som hjälper dig
med färg & tapeter. Vi har stans största tapetutbud!

Ivarshyttevägen 14, Hedemora

0225-125 42

ericssonsmaleri.se
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Lilla
önskelistan

1

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

1 DEN FÖRSTA CYKELN

Cykel av märket Focus till den yngsta nybörjaren, perfekt att öva upp
balansen på. Säljs via före detta
proffscyklisten Marcus Ljungqvist,
KBK Bikes, vid Falu Gruva.
kbkbikes.se

2

2 ROSIG VÅRMÖSSA

Mössa av ekologisk bomullsjersey/
elastan från Lewa i Dalarna. Finns
med svart eller vit botten och
tillverkas i storlekar från cirka tre
månader till nio år.
Facebook: Lewa i Dalarna

3

5

3 HÄSTBITEN

Bitring i flera färger av livsmedelsklassad silikon. Se hemsidan för
återförsäljare i Dalarna.
pufz.se

4 SITT FINT

4

Svarvad pinnstol i oljad björk av
slöjdare Göran Westling. Finns i två
storlekar för barn, sitthöjd 25 eller
30 cm.
dalarnashemslojd.se

5 KLASSIKER

I Borlängeföretaget CTH Ericsons
barnkollektion finns många snygga
kepsar, här modellen Lorentz Jr.
Estate Blue.
cthericson.se

6 SOV SÖTT

Handsytt ”babynest” i mjukt bomullstyg med vadderade kanter och
botten. Kan placeras i sängen eller
barnvagnen.
wayofagge.se
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6

Succémässan
är tillbaka
i år igen!

Vårkänslor!

400 m2 shopping i Smedjebacken.
Kläder för både honom och henne
från välkända varumärken.

Dalarnas största
bomässa

14-15 april
i Barken Arena
Smedjebacken!

Tareq Taylor
lagar mat på
söndagen

Linda
Schillén
lördag+söndag

Mats Asplund
föreläser om
pelargoner
lördag+söndag

Vi presenterar årets nyheter löpande i Väsman Runt!

Kurser/Workshops
Bed & Breakfast

Risgatan 2, Smedjebacken • 0240-700 33
brödernabergströms.se

Björkströms
skor
etablerad 1889

Ett levande museum!
Välkommen att besöka en av
Sveriges äldsta skobutiker
- med senast nytt!

För öppettider och kurser se

www.vavgladje.se

Vävglädje
Ateljé & butik

Hyttvägen 23, Sunnansjö, 0240-914 69

Tor-fre 10–15, lör 10–13
Extraöppet under påsken
Bärkevägen 35, Söderbärke . 0240-65 00 19

bjorkstromsskor.se
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Behöver du fixa fasaden
men vet inte hur?
Vår fasadexpert vet allt om fasader och kan
hjälpa dig att besikta och analysera din fasad
samt rekommendera lämpliga åtgärder.
Vill ni ha hjälp med färgsättning?
Kontakta vår inredningsexpert.
Boka tid
med vår
fasadexpert
Micke!
Colorama Leksand
Leksandsvägen 3
0247-100 64
leksand@colorama.se

Öppettider:
Vardagar 8–18
Lördag 10–14
Söndag Stängt

Colorama Leksand
#coloramaleksand

LEKSAND

Leksand fyller 700 år!

Jubileumsfest
29 aug–1 sep 2018
leksand.se/700
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FABRIKSBUTIK

Se tillverkningen
i vår smedja
i Leksand!

HEMBAKT FIKA I MAGASINSMILJÖ!
PRESENTER, CHOKLAD, KAFFE M M
ATT GE BORT ELLER KÖPA HEM.

LEKSAND
G:a Siljansnäsv. 20

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

khsmide.se

Ons–fre kl 9–17, lör–sön kl 11–17
Stationsgatan 6, Leksand
www.kaffemagasinetleksand.se

holymoly15b

Holy Moly
EN MIX AV GAMMALT & NYTT

Vintage Mobler Kuriosa

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

Ons-fre 12–18, lör 12–15
Norsgatan 15 b · Leksand · 070-608 13 02
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Vi investerar i
framtida tillväxt
Det är kreativitet och drivkraft som skapar
nya och växande företag. Företag som ser
möjligheter, satsar och expanderar. Men för
att lyckas med en satsning behövs det ofta
mer än en stark vilja och en god affärsidé.
Det behövs också kapital och i många fall
även goda råd från erfarna rådgivare, det
finns hos oss på Almi.
På Almi kan vi det här med företagande.
Vi erbjuder lån och affärsutveckling samt
investerar riskkapital i tillväxtföretag.
Kontakta oss via almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00 för att se hur vi kan
arbeta ihop.

GUIDE 2018

LOPPISAR,
ANTIK- &
VINTAGEBUTIKER
Känslan att hitta en vackert nött
gammal stol, en fin klänning som
vill dansa några somrar till eller
en tavla som blir ”pricken över i”
på en sovrumsvägg. Varsågod,
här får du fem sidor med loppisar,
antik- och vintagebutiker i Dalarna.
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GUIDE 2018

LOPPISAR, ANTIK& VINTAGEBUTIKER

Orsa

Rättvik

Vansbro

Leksand
Gagnef
Borlänge
Säter

Kommuner:
Borlänge
1. RASTA & FYNDA AB I DUVNÄS
2. TA TILL VARA-BUTIKEN BORLÄNGE
Falun
3. FALU ANTIK & BYGGNADSVÅRDSHANDEL
Gagnef
4. LOPPISHALLEN I GAGNEF
5. TULAVIPPAN
Hedemora
6. NYGAMMALT SECOND HAND
Orsa
7. RETURBUTIKEN
Leksand
8. PINGSTKYRKANS SECOND HAND PMU
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Falun

Hedemora

9. BK:S GAMMALT & NYTT
10. MÖTESPLATS KUPAN
11. ANDERSSONSKANS KALLE
12. SKOLHUSBODEN
Rättvik
13. ERIKSHJÄLPEN RÄTTVIK
14. RÄTTVIKS ANTIK
15. SPADER MADAME RETRO VINTAGE
16. GÄRDSJÖ ANTIK
Säter
17. FÄGGEBY ANTIKBOD & BYGGNADSVÅRD
18. STASSBACKENS DIVERSEHANDEL
19. DALARNAS ANTIKBOD
Vansbro
20. ERIKSHJÄLPEN DALA-JÄRNA

1. RASTA & FYNDA AB
I DUVNÄS

2. TA TILL VARABUTIKEN BORLÄNGE

Gimsbärke 326, Borlänge
072-540 04 00
Tis–fre 12–17, lör–sön 11–16

Svetsgränd 2, Borlänge
Mån–fre 9–16
borlange.se/tatillvara

Stor Loppis 500 m²
Antikt
Kuriosa
Återbruk
Café
Du hyr - Vi säljer

Ta Till Vara är en guldgruva för dig som
vill shoppa second hand och som tycker
om att handla saker som säljs först efter
att en varm hand lagts på produkten.
Här hittar du soffor, hyllor, klänningar,
byxor, snygga skärp, originella lampor
med mera. Vi är dessutom bäst i världen
på återbruk enligt Avfall Sverige!

3. FALU ANTIK & BYGG-		
NADSVÅRDSHANDEL

4. LOPPISHALLEN
I GAGNEF

Krongårdsvägen 11, Falu Gruva, Falun
Tis–fre 11–17, lör 11–15.30
faluantik.se

Mojevägen 5, Gagnef, 072-708 68 93
Tis–ons, fre 10–18, lör 10–17, sön 10–16
Instagram: Loppishallen i Gagnef

Gammalt och genuint för hus, hem och
trädgård. Antika möbler, textilier, lampor,
smide, allmoge, glas och porslin samt
kuriosa. Design och vintagekläder med de
rätta tillbehören, från 1920- till 1970-tal.
Återbrukslager med dörrar och fönster.
Gjuthuset med uthus och stall vid Falu
Gruva, öppet alla dagar, maj–sep.

Ny ägare sedan 2017. Vi har över hundra
hyllor med loppisprylar samt många
möbler. Kolla bland annat in vår uppskattade retrohylla! Hos oss kan du hyra
din egen hylla eller sälja dina möbler på
provision. Varmt välkommen!
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5. TULAVIPPAN
Östtjärna 110 Djurås,
070-419 32 17
Mån–fre 12–17, lör–sön 10–15
Facebook: Tulavippan i Gagnef

Kraftgatan 8, Hedemora
0225-347 05
Mån–tor 10–17, ons 10–18, fre 10–12

Loppis, antikt och kuriosa i före detta
Gagnefs Folkets hus. Nytt och gammalt!
Fikaservering. Under lördagar i juni, juli
och augusti även bakluckeloppis.

Nygammalt är Hedemora kommuns
second hand-butik och är en del av
Mini Maxi Utvecklingscenter.
Vi har ett brett utbud med husgeråd,
kläder, textil, böcker/media, möbler med
mera. Ta gärna en fika när du besöker
oss. Vi har människan och miljön i fokus!

7. RETURBUTIKEN

8. PINGSTKYRKANS
SECOND HAND PMU

Kung Gustafs väg 4, Orsa
0250-552 406
Mån–fre 10–18

Mitt i hjärtat av Orsa hittar du vår
trevliga returbutik. På dryga 250 m²
finns allt man kan behöva till ett hem,
och lite till…
Vi har kunder från när och fjärran.
Välkommen in!
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6. NYGAMMALT
SECOND HAND

Backåkersvägen 1, Leksand
Ons 14–18, lör 10–14
pmu.se

Tänk nytt – köp begagnat! Leksands stora second hand-butik vid södra infarten
där allt överskott går till bistånd och
socialt arbete. Butiken drivs av Pingstförsamlingen i Leksand i samarbete med
PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete. Vi tar tacksamt emot gåvor du
vill skänka!

9. BK:S
GAMMALT & NYTT
Insjövägen 56, Insjön
070-361 37 85
blåklockan.com

10. MÖTESPLATS KUPAN
Leksandsvägen 14, Leksand
072-703 81 55
Ons–tor 12–18, fre 12–17, lör 10–14

Gammalt, nytt och nött i form av loppisprylar, antikt och kuriosa. Ja, det mesta
mellan himmel och jord hittar du i den
500 m² stora försäljningslokalen. Bland
prylarna finns också souvenirer och delar
till folkdräkter. Här kan du även hyra en
egen hylla! För aktuella öppettider se
Instagram: bksgammaltochnytt

Här kan du handla kläder, prylar och
möbler samt ta en kopp fika. Röda
Korsets uppdrag är att finnas till för att
förhindra och lindra mänskligt lidande,
både här hemma och utanför vårt lands
gränser. Välkommen!

11. ANDERSSONSKANS
KALLE

12. SKOLHUSBODEN

Norsgatan 15, Leksand
Tel. 070-992 62 55
Instagram: Anderssonskanskalle

Västannor Skolhusvägen 17, Leksand
0247-335 56
Sön fr o m 10/5 11–14. Jun–aug
tis–tor 15–18. Med reserv. för ändringar.

Gamla ting till både man och fruga,
jag har butiken där begagnat får duga.
Kanske en blus eller något till ditt hus?
Välkommen till butiken med en skön
blandning av vintage och kuriosa!
För öppettider se Instagram:
Anderssonskanskalle och Facebook:
Butik Anderssonskans Kalle

En liten antikaffär inrymd i byns gamla
skola från 1800-talet. Här finns antika
möbler, gamla textilier, allmogeföremål
med härlig patina, prydnadssaker, glas
och porslin. Vi driver affären för vårt
höga nöjes skull och för vår kärlek till
gamla saker. Utanför ord. tider kan du
ringa, är vi hemma så öppnar vi gärna!
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13. ERIKSHJÄLPEN
RÄTTVIK
Reparatörv 5, Rättvik, 0248-102 64
Ons 12–18, lör 10–14
erikshjalpen.se

Storgatan 7, Rättvik
070-795 00 80, 070-232 73 15
Tis–fre 11–17, lör 11–14
Instagram: rattviks_antik

Handla hållbart och gör världen bättre!
Inför varje öppetdag fylls butiken med
unika, skänkta varor – allt från fåtöljer
och serviser till klänningar och vinylspelare. I butiken finns också ett mysigt
kafé. Allt överskott går till sociala och
humanitära insatser för barn i Sverige
och utomlands.

Rättviks Antik har en mångårig historia.
Här hittar du böcker, glas, allmoge,
möbler, kuriosa och textilier med mera.
På Instagram lägger vi fortlöpande upp
bilder på vårt sortiment. Under sommarmånaderna har vi även öppet måndagar.
Välkommen in och se föremål från
svunnen tid, från 1700-talet och framåt.

15. SPADER MADAME
RETRO VINTAGE
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14. RÄTTVIKS ANTIK

16. GÄRDSJÖ ANTIK

Öja Tyskv. 3, Vikarbyn, 070-606 86 89
Sommartid öppet kl. 12–16
spadermadame.se

Övre Gärdsjö landsväg 58, Rättvik
0248-144 95, 070-862 38 20
Kontakta oss för aktuella öppettider.
gardsjoantik.se

Nostalgi, minnen och upplevelser finner
du hos oss. Vår butik är fylld med unika
kläder, prylar och möbler från förra sekelskiftet fram till 1970-talet med fokus
på 1940- till 1970-talet. Varje plagg,
varje sak har en historia att berätta.
Vi vill dela denna historia vidare, låta
allt få en andra chans.

På en genuin dalagård i Övre Gärdsjö
(väg 301 mot Edsbyn 9 km från Rättvik) säljes möbler, folkkonst, kultur- och
bruksföremål, allmoge, byggnadsvård,
Nittsjö-keramik, textilier, dräktdelar, kuriosa, böcker och loppis från fem sekler
till humana priser. Stor website. Skickar
även med post eller bussgods.

17. FÄGGEBY ANTIKBOD
& BYGGNADSVÅRD

18. STASSBACKENS
DIVERSEHANDEL

Kasseby 12, Stora Skedvi, 070-552 83 70
Mån–fre 11–18, lör 11–15
faggebyantikbod.se

Stassbacken, Stora Skedvi
076-028 84 34
facebook.com/stassbacken

Välkommen till vår butik. Vi säljer
möbler, bruksföremål, glas, porslin och
andra inredningsdetaljer. Byggnadsvård:
dörrar, fönster, lås, beslag, gångjärn,
krokar med mera. Se vår hemsida för
karta och aktuella öppettider.

Stassbackens diversehandel finner du
längs rikväg 69 mellan Hedemora och
Falun. Här hittar du det mesta från spårskruv till möbler, gammalt som nytt, i en
gammaldags lantlig miljö i gårdens
lillstuga. Följ mig på sociala medier för
öppettider.

19. DALARNAS
ANTIKBOD

20. ERIKSHJÄLPEN
DALA-JÄRNA

Bergslagsgatan 36, Säter, 076-777 77 91
Söndagar 10–14
Facebook: Dalarnas Antikbod

Industriv. 15, Dala-Järna, 0281-201 72
Ons 15–18, lör 10–14
erikshjalpen.se/store/dala-jarna/

Hos oss finner ni exklusiva antikviteter
som kristallkronor, porslin, allmoge,
samlarsaker med mera. Vi satsar på
kvalité och har ett stort utbud. Vi finns
även på Instagram: Dalarnas Antikbod.
Välkomna!

Välkommen till vår välfyllda butik!
Din handling gör skillnad. Vi säljer möbler, hem- och hushållsföremål, textilier,
kläder, böcker med mera.
Butiken drivs i samarbete med Källartorpskyrkan i Dala-Järna och Erikshjälpen
Second Hand butiker i Huskvarna.
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Vi sätter
smak på
Falun.

Säsongens råvaror visar vägen till
storslagna matupplevelser. Vad
sägs om lunch mitt i världsarvet på
Geschwornergården, säsongstapas på
Smak Tapas och Deli eller mat, fika och
lokal öl på bryggan i Faluån?

Välkommen till våra restauranger!
SMAKOCHMERA.SE

CERTIFICATE OF
EXCELLENCE

Stöp ljus
tillsammans!
Sturehofs Krukmakeri

Oleana
Dalarnas Hemslöjd
Stora Torget
791 71 Falun
023-151 31
dalarnashemslojd@telia.com

Ta med vännerna och tillbringa fem timmar i
vårt ljusstöperi. Mat och dryck ingår i aktiviteten.
Med dig hem har du minst 30 raka ljus och
ett grenljus. Boka nu! Gäller våren mars–maj.

Falu Ljusstöperi & Butik
023-634 55 . Bondegatan 19, Falun (Gruvrondellen)
För butikens öppettider, se www.faluljus.se

Kvalitet, kultur
& kompetens

Gjuthuset med uthus & stall, Falu Gruva.

inredning ∙ möbler ∙ kläder
smycken ∙ hantverk

Gjuthuset
Krongårdsvägen 16 vid FALU Gruva
023-702 24 40 norrgardeninredning.se

faluantik.se · info@faluantik.se
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WEBSHOP www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 11:00-18:00 Lördag 11:00-14:00

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

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar vi strålkastaren mot personer som ser
gamla material och föremål med nya ögon — till glädje för sig själva,
andra och miljön. I årets första Dalaliv uppmärksammar vi Anja Hjelte
som är föremålsantikvarie på Dalarnas Auktionsbyrå.
På Dalarnas äldsta auktionsbyrå, mitt i Borlänge, byter en mängd möbler, konst och
föremål ägare varje månad.
— Det kan vara ett par tusen föremål på en
månadsauktion så det är en stor apparat innan
föremålskatalogen kan publiceras på nätet.
Mellan auktionerna varvas hembesök och värderingar med fotografering, katalogisering och
packning, berättar Anja som tidigare jobbat på
Norrköpings Auktionsverk.
Visningarna och auktionerna besöks av
människor i alla åldrar.
— Samlare kan stå i timmar och rota bland
klockor, mynt, knivar, frimärken och Märklin-tåg! Här samsas trågskåp och kärlhyllor
med modernare designmöbler. Konst fyller
väggarna och montrarna dignar av bruks- och
prydnadsföremål.

Rensa och sälj
Anja tycker att alla borde prova på att gå på
auktion. Själv känner hon att hon hamnat på
helt rätt plats.
— Jag kan verkligen rättfärdiga mitt jobb.
De här grejerna är bra klimatval för de är
ju redan tillverkade. Umgås bara med grejer
som du tycker om! Resten kan du lämna in på
auktion och tjäna en slant på. De allra flesta
har något säljbart i sitt hem – men kanske inte
det du tror! Ofta visar det sig att det förgyllda
”rokokouret” är en 1900-talskopia värd 300
kronor medan ett oansenligt, gammalt och
slitet föremål kan vara den riktiga guldklimpen.
Rekordförsäljningen på vår auktionsbyrå var en
dalahäst som klubbades för 195 000 kronor!
dalarnasauktionsbyra.se

Ta vara på kvinnokraften
Vad är klokt att handla idag? Vad ska man
hålla utkik efter?
— Välkända bruksföremål som stått sig i
decennier kommer att fortsätta hålla, allt från
bestick och porslin till möbler. Och högkvalitativa föremål, som brännförgyllda ljusstakar och
speglar med sekler bakom sig. Hellre en antik
möbel tillverkad av en snickarmästare än en
anonym nytillverkad. Den antika är värd lika
mycket idag som imorgon. Sedan tycker jag
att det är kul att vi har så mycket allmoge,
dalmålningar och fina skåp. Unna dig också
guldsmycken eftersom de aldrig minskar i
värde. Tänk vad häftigt att köpa en svensktillverkad förlovningsring med diamant från
1920-talet! Jag vill också framhäva äldre
textilier — den kvaliteten går knappast att få
tag på idag. Kökshanddukar med broderade
monogram och handvävda linnelakan med
knypplade spetsar är exempel på kvinnokraft
som inte ska gå förlorad!
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vår nya design viking!
annaviktoria.se

@annaviktoriadesign
AV_annons_dalaliv.indd 1

2018-02-22 18:54

Vårnytt hos

Tant SOFIA.se

En folkhögskoleutbildning på 100% varav 50% på distans

Ny textilkurs på
Fornby Folkhögskola
START HÖSTEN 2018
Läs mer på fornby.se
och sök redan idag!
En överraskning i varje
leverans när du handlar
före 20 april
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Inredning för dig och din vän!

PAPPERSFROSSA!
Upptäck vårt unika sortiment på www.djurabok.se

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

www.facebook.com/FotografMariaHjort
Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu
INSTAGRAM:
Fotografmariahjort
Butiken är öppen: Vardagar
kl 10 – 18 • Lördagar kl 10 – 14

Bröllop 2018

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

Bröllop ♥ Gravid ♥ Nyfödd
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Saras Smaker
Det finns alltid enkla lösningar... Denna fräscha och våriga
pastarätt kan tillagas med färdigköpta färska lasagneplattor eller
pasta som du själv gör från grunden. Medan pastadegen vilar i
kylen kan du förbereda såsen och primörerna. Buon appetito!

ÖPPEN LASAGNE MED VÅRPRIMÖRER & PARMESANSÅS
(4 portioner)
PASTA FRÅN GRUNDEN
2,5 dl durumvete + lite till
utkavling
2 ägg (mellanstora)
1 msk olivolja
Häll mjöl i en stor bunke. Gör
en grop i mitten och knäck
i äggen. Tillsätt olivolja och
blanda väl med gaffel. Stjälp
upp pastadegen på en arbetsyta. Arbeta degen smidig med
hjälp av händerna i minst 10
minuter. Plasta in degen ordentligt och låt vila i kylen 30
minuter. Mjöla arbetsytan och
dela pastadegen i 4 delar.
Kavla ut varje del till långa
remsor, cirka 10 cm x 50 cm
med hjälp av brödkavel (om
du inte har pastamaskin). Dela
varje remsa i 3 delar, totalt
blir det 12 lasagneplattor.
Lägg plattorna på en plastad
bricka, plasta in och låt stå
tills tillagning.
PARMESANSÅS
25 g smör
0,5 dl vetemjöl
2 dl vitt vin
3 dl gräddmjölk
1 vitlöksklyfta, pressad
100 g riven parmesan
salt & cayennepeppar
42

Smält smör i en kastrull. Häll
i mjöl. Vispa med ballongvisp
så att det ej bränner fast i
botten. Tillsätt vin och sänk
temperaturen något, stormkoka ej. Var noga med att
röra i botten hela tiden. Tillsätt gräddmjölk och vitlök. Låt
sjuda i 20 minuter. Rör under
tiden. Låt den rivna parmesanen smälta ner i såsen.
Smaka av med lite salt och
ett stänk cayennepeppar.
VÅRPRIMÖRER
1 knippe grön sparris
1 knippe vårlök
8 rädisor
2 morötter
50 g persilja
1 vitlöksklyfta
skal från 1 citron
saft från ½ citron
2 msk olivolja
1,5 dl hela rostade mandlar
salt & svartpeppar
ruccola & hyvlad parmesan
till garnering
Tvätta primörerna och skär
dem i mindre bitar: sparris
och vårlök i 3 cm långa bitar,
rädisor i tunna skivor, moroten
hyvlas i långa remsor med
hjälp av potatisskalare. Lägg
allt i en bunke. Hacka ner
persilja, pressa ner vitlöksklyftan och tillsätt citronskal och
citronsaft. Ringla över olivolja
och låt marinera en stund.

Grovhacka de hela mandlarna
och lägg i separat skål.
MONTERING
Håll parmesansåsen varm så
att den är klar för montering
av lasagnen. Koka upp vatten
och salt i en stor kastrull.
Lägg i pastaplattorna försiktigt när vattnet kokar, 6 åt
gången så att de ej klibbar
ihop. Koka pastan i 4 minuter.
Lyft upp med hålslev. Värm
primörerna snabbt i en stekpanna, max 1 minut, med lite
salt och svartpeppar. Lägg en
pastaplatta på varje tallrik.
Varva sedan primörer, parmesansås och pastaplattor tills
du använt tre plattor på varje
tallrik. Toppa med primörer,
hackade mandlar, ruccola,
hyvlad parmesan, olivolja och
svartpeppar.

VEGETARISKT
MED VÅRPRIMÖRER
Recept Sara Nyström
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Ingrid Marie, gravitationskraft
eller kunskap?
Kunskap förändrar.

Yrkeshögskoleutbildning - en direktväg till arbete!

En yrkeshögskoleutbildning ger dig aktuell och efterfrågad
kompetens. Den kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.
Yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2018:
• IT-infrastrukturspecialist Borlänge, 400 Yh-poäng
• Medicinsk sekreterare Falun, 400 Yh-poäng
• Tandsköterska Falun, 325 Yh-poäng

Folkbildning

Studieservice
Vi erbjuder er grupp/förening utveckling av idéer, nätverksbyggande, hjälp med marknadsföring, administrativt och
ekonomiskt stöd.
Öppen kursverksamhet
Vårt kursutbud riktar sig till allmänheten och vi erbjuder
kurser inom många ämnesområden, t.ex. språk, estetiska
ämnen och ekonomi.
Forskningsföreläsningar
Vi vill bidra till att öka intresset för ny och spännande forskning som görs vid universitet och högskolor.
Vi anordnar ett flertal forskningsföreläsningar runt om i
Dalarna under 2018.

Personalutbildning/Företagsuppdrag

Är du företagare och vill hitta rätt utbildning för din personal?
Vi skräddarsyr utbildningarna efter ert behov: Språk, IT,
personalutveckling mm.
Aktuellt våren 2018 är kursen Molntjänster.
Ett säkert tillvägagångssätt att hantera viktig datainformation
- välkommen till framtiden.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Folkuniversitetet Dalarna
Slaggatan 8, 791 71 Falun
023-140 90, info.falun@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/dalarna

Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Ovanliga hus till vanliga priser

Nu finns vi
även i Dalarna
!

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

Anders Henriksson

TELEFON

070-609 99 90

SOCIALA MEDIER

@intressantahus

WEBB

intressantahus.se

45

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

Handla smart, handla lokalt!
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lokal-mat.se • facebook.com/lokalmat.handlasmart

Skafferiet
GALET GOD

Handgjord tupp i mörk
eller ljus choklad från
Dala Choklad i Rättvik.
dalachoklad.se

DALKULLA GLASS

Pistage, choklad, ägglikör… Bjud på
gräddglass tillverkad i Hedemora efter
italienskt originalrecept. Grundsortiment
med tio smaker samt säsongsvarianter.
farksvarukompaniet.se

FRISKT PÅ FLASKA
SKEDVI BRÖD

I Stora Skedvi tillverkas tunt och
knaprigt knäckebröd med lätt rostade
toner. Brödet bakas för hand av bland
annat ekologiskt rågmjöl och gräddas
i vedeldade ugnar.
skedvibrod.se

Vatten är väl ändå den bästa måltidsdrycken? Kolsyrat vatten med
smak av citron och lime i fin butelj.
morabryggeri.se

VÅRFEST MED
KÄNDA KOCKAR 25_26/5
Räfsnäsgården i Ludvika bjuder in till matshower
i trädgården. Låt dig inspireras av David Holzmann
och lakritskocken Douglas R. Spiik som deltagit
i Dessertmästarna på Kanal 5. Tillsammans
tillagar de rätter med sifoner och flytande kväve.
Provsmakning och mat till försäljning.
rafsnasgarden.se

MEXIKANSKA SMAKER

Paret Marcus Säljgård och Olivia Ortiz serverar
traditionell mexikansk mat från sin foodtruck, bland
annat smakrika burritos och quesadillas. Håll utkik
efter ekipaget på Dalarnas evenemang framöver.
Facebook: La Cholita Foodtruck
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VÅRNYHETER FRÅN

leva & bo

inredning present café
Tor–fre 14–18 lör–sön 11–16. Öppet alla helgdagar.
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
levaobo.com
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Vardagar 10–18, lördagar 10–15
TORGET 7, LEKSAND - 0247-346 80

Hedens Lustgård
• Egen odling av utplanteringsväxter
• Amplar, perenner, rosor, buskar & träd
• Återförsäljare av Hasselfors
jordar & gödsel

Välkommen!
Sven & Birgitta Stiko

Vardagar 10-18 • Lördagar 10-14
0247-210 34 • Heden Brändavägen 31
(Dala-järnavägen, 4 km söder om Leksand)

VÅRINSPIRATION

Foto Charlotte Gawell

Gunnar Kaj

Foto Charlotte Gawell

Gunnar Kaj är blomsterkonstnären från Stora
Tuna som håller kurser och föredrag, ger ut
böcker och skapar uppmärksammade utställningar. Under många år ansvarade han också
för blomsterarrangemangen på Nobelbanketten. I sommar är Gunnar aktuell med ”Mellan
björk och bambu”, en utställning med japanskt
tema i Kvarnen, Sundborn.
kaj.se

Foto Charlotte Gawell

Kungsängsliljor och sparris från grönsaksdisken. Ur Gunnars bok ”Blommande rum”
(Norstedts förlag).

Några vårlökar av pärlhyacint får blomma ut på
festbordet i finaste kaffekoppen med guldkant
och fot. Från en vårutställning på Skoklosters
slott. Det var bara några få plusgrader i slottssalarna, så blommorna höll sig länge.
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Fest i Stocksholms stadshus med en dekor
som ursprungligen gjordes för Nobelbanketten.
Anemoner i glasrör med magneter i botten.
Tunn metallskiva under linneduken håller blommorna på plats.

TIPS INFÖR PÅSK
Det finns ju många fina
vårblommor att köpa i kruka. Var inte rädd att lyfta
ur lökarna ur krukan, plocka
isär dem och sätta ihop
dem på nya dekorativa
sätt. Här små narcisser på
silverbricka i fjolårsgräs.
Krasse är enkelt att odla själv från frö. Så
många frön så att du kan kosta på dig att
använda hela rankor som på bilden. De håller
sig länge i vas.

Jag gillar att hålla gamla traditionella gröna
kunskaper vid liv. Den här enkla girlanden från
förr, som man fäster ihop av syrénblad, lär jag
gärna ut när jag håller kurser.
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Butiken flyttar!

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

7 juni öppnar vi på
Sturegatan 34 i Falun

Unikt • Kvalitet • Svenskt
Med den rätta känslan
Öppet första och andra helgen i månaden.
Tor–fre 11.30–17, lör 11–15

VÅRKÄNSLOR
HOS
[SNART SOMMAR]

HOLMGATAN 13, FALUN
BYXSHOPEN.SE

52

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

www.dalarnasmuseum.se

Välkommen till
Museibutiken!

NY BOK:
ODLARLIV
PÅ KNIVA
TRÄDGÅRD!

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

•

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

Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUN
Fri entré. Öppettider tis-fre 10-17, lör-sön 12-17

Annons Dalaliv.indd 1

2018-02-26 07:44:42

En oas i världsarvet Falun
LUNCHBUFFÉ • TRÄDGÅRDSKAFÉ • KONFERENS • BRÖLLOP • KALAS

Staberg 63, 791 96 Falun. Tel 023– 770 770, info@stabergskrog.se, facebook.com/stabergskrog
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Det här tyget är vävt i
Frankrike för Pirjoblå i
Siljansnäs.
Till din nya vårklänning?

Jag hjälper dig att hitta en egen stil med underbara tyger från hela världen. Allt handskräddat
i min ateljé i Gassarvet. Just nu har jag fantastiska tyger att välja bland. Ring för öppettider.

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

ORD PÅ VÄGEN: ANNA ROSENGREN

Den vackra drivkraften
I Dalarna har jag mitt hjärta. Här finns de
saker jag värderar högst i livet: min familj och
mina vänner, förstås, men också fina minnen
och min framtid. Jag har valt Dalarna och jag
är glad över att leva och utvecklas i en del av
världen som både har en intressant historia
och en ljus framtid.
Här, i landet med de blånande bergen, de
vackra miljöerna, den ständigt närvarande
musiken, finns en kärlek till skönheten. Det är
en miljö och en kultur som format skickliga
hantverkare som i sin tur skapat vackra ting,
ofta verktyg för vardagen, som de världskända
knivarna från Mora, ibland lekfulla som hästarna från Nusnäs och ibland i oväntade material
som de smycken som tillverkas i Våmhus av
hårkullor. Samma miljöer och kultur ger oss
idag Pappelinas mattor i Falun, Lycka Forms
produkter i Leksand och Fiskarhedenvillan i
Borlänge. Genom dem går traditionen vidare.
Genom dem ser vi att kreativitet och drivkraft
skapar nya och växande företag.

Jag är glad att leva och
utvecklas i en del av
världen som har både
en intressant historia
och en ljus framtid.”
I mitt arbete, som vd på Almi GävleDala, har
jag en fantastisk möjlighet att påverka Dalarnas
framtid, eftersom vi arbetar för att företagen
här ska kunna utvecklas och växa. Mina medarbetare och jag går till jobbet varje dag med
ett engagemang för att andra människor ska
nå framgång, och för att de ska nå sina mål
snabbare när de arbetar tillsammans med oss.
I Dalarna finns många människor som tycker
att företagande ger dem ett större värde i
livet. Företagandet ger dem möjlighet att använda sina talanger att förverkliga sina drömmar, och den drivkraften väger ofta upp det
hårda arbete och de sömnlösa nätter som kan
kanta vägen till ett framgångsrikt företagande.

Det kan vara en stor hjälp att se utmaningar
som liknar ens egna hos andra företag, eller
att man tar hjälp av dem som har kunskaper
och erfarenheter som man saknar själv. Jag
skulle vilja säga att Dalarnas företagare gärna
tar hjälp av varandra i större utsträckning än i
andra delar av Sverige. Kanske kan man hitta
anledningen till det i vår historia där man i
byarna hade ett utbyte mellan gårdarna för
att dra nytta av de styrkor som fanns samlade
i byn, för att nå längre när man arbetade
tillsammans.
Jag vill fortsätta leva i Dalarna och jag är
tacksam för att få vara delaktig i att skapa
en grogrund för de idéer och företag som finns
här och ge dem näring att fortsätta växa.

Anna Rosengren
vd, Almi GävleDala
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Kropp
& själ

100 %
VEGANSKT

Nu lanserar
Youtube-profilen
Therése Lindgren
”Indy Beauty”, ett
hudvårdsvarumärke
hon tagit fram i
samarbete med CCS
Healthcare i Borlänge.
Produkterna, som
innehåller extrakt från
näckros och vit pion, är
100 % veganska och
tillverkas i Sverige.
indybeauty.se

FÖR BARN OM
ETT VIKTIGT ÄMNE

Boken ”Superhjälte-mamman
flyger in i väggen” belyser utmattning och stress ur ett barns
perspektiv. Skriven av Camilla
Gunnarsson i Sälen som själv varit
som mamman i boken, hon som
kan allt och hinner allt.
idusforlag.se

”En får inte vara
rädd för att drömma.
En måste ta i med stora
bokstäver för det kan
alltid hända saker som
en inte tror är möjligt.”

HÄLSOMÄSSOR
I VÅR:
24–25/3
Rättviksparken
halsomassa.net
21–22/4
Orsa Hembygdsgård
Facebook: Orsa Mässan
19–20/5
Wanbo Herrgård,
Smedjebacken
hälsomässan.com

Lars Lerin

HÄLSOSHOT

En nyttig ingefärsdryck är vårens
nyhet från Äppelbo Bryggeri. Säljs
bland annat på Tempo i Äppelbo,
Murboannas i Borlänge, Kulinariet i
Stora Skedvi samt under bryggeriets
provsmakningskvällar.
appelbobryggeri.se
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MADE IN SILJANSNÄS
Hudvänligt mineralsmink med få
ingredienser. Här en ögonskugga
i en dimmig rosa nyans.
backtoearth.se

AYURVEDA . YOGA . UTBILDNING
BEHANDLING . HÄLSOKONSULTATION

Ayurveda egenvård

Kurser för dig som vill utveckla och ta ansvar
för ditt eget välbefinnande och din hälsa.
Under de första tre stegen får du en bred,
praktisk grund för hur du tillämpar Ayurveda.
I kursen ingår yoga, meditationer
och andningsövningar.
VÅR 2018
Steg 1: 10–11 maj
Steg 2: 12–13 maj
Steg 3: 14–15 maj

HÖST 2018
Steg 1: 6–7 okt
Steg 2: 27–28 okt
Steg 3: 24–25 nov

Borlänge 073-535 08 59 nyckelpiganjenny.se
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DET GÖR SKILLNAD
VAR DU HANDLAR.
Om du är medlem hos oss får du nu upp till 5 procent tillbaka på allt du handlar.
Men det är inte det enda som skiljer oss från andra matkedjor. Vi finns ju till av en
annan anledning. Allt började i slutet av 1800-talet, som en reaktion på den tidens
matfusk. Det hände till exempel att handlare blandade ut mjölet med golvdamm,
för att minska kostnaderna och öka vinsten.
Vi finns till för att du ska
få rent mjöl i påsen.

Då bildade folk små kundägda kooperativ, som över tiden slogs ihop till en stor
matkedja. En kedja där medlemmarna fick dela på överskottet. 1909 startade vi
egen margarintillverkning, för att bryta kartellen som höll margarinpriserna uppe.
1946 började vi med innehållsförteckningar, långt innan lagen krävde det.

Förr behövde man spara alla
kvitton. Det slipper man idag.

1963 var vi först med att introducera datummärkning. 1986 lanserade vi, efter önskemål från våra
medlemmar, ett ekologiskt sortiment som senare
fick namnet Änglamark. 2002 var vi först i Sverige
med att enbart sälja ägg från frigående höns. Och
idag jobbar vi för att göra alla våra butiker 100
procent hållbara. För att ta några exempel.
Inget av det här hade varit möjligt utan våra
medlemmar. Det är tack vare ert engagemang,
vare sig det handlar om vilka varor ni lägger i
korgen eller vilka frågor vi kan driva med hjälp
av er, som vi kan fortsätta att göra mat-Sverige
bättre. För det vill vi säga tack, och belöna dig
som handlar hos oss lite extra.

1963 lanserade vi datummärkning på bröd och annat.

Sedan 2002 säljer vi bara
ägg från frigående höns.

Tls gör  t-Srige bä

.

Vi ger dig

20%

rabatt på en valfri kniv

Ange koden DALALIV i vår webbshop
www.morakniv.se eller ta med dig
den här annonsen till vår Concept
Store i Mora.

Morakniv Eldris
www.morakniv.se
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
Rabatten är giltig på www.morakniv.se och i Morakniv Concept store t.o.m. 2018-05-31. Gäller vid ett köp per kund.

Låt oss få skräddarsy dina möten,
eller upplev något av de färdiga paketen vi erbjuder.

Just nu har vi ett förmånligt erbjudande till nya företagskunder,
15% rabatt på våra ordinarie konferenspriser med övernattning.
Den här årstiden brukar SPA-Konferensen göra underverk för att inspirera
mötesdeltagarna till kloka beslut.
Erbjudandet gäller endast under måndag-fredag fram till den 14/6 2018.
Uppge bokningskoden ”Ny kund”
Gäller endast nya bokningar av övernattande konferenser,
kan inte kombineras med andra erbjudanden.

0247-50800 ∙ akerblads.se ∙ info@akerblads.se
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Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Tällberg, kanske vackrast i Sverige?
I en sluttning mot Siljan, med
milsvid utsikt, ligger Green Hotel.
En plats för rekreation och
upplevelser. En prick på kartan
som lämnar stora avtryck.

Gilla oss på
facebook

Följ oss på
instagram

SDR Gåvan

sdr_gavan

Gåvan

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

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Öppet alla dagar året runt.
Lunch, middag, fika, bröllop,
kalas, kick off & konferens.
Rum för alla, pool ute & inne,
tennisbana och gym.

greenhotel.se 0247-500 00
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Kunskap & kvalitet

LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se

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

TROTSA VILDMARKEN

VAGGVISA

ORMEN I ESSEX

Brené Brown

Leïla Slimani

Sarah Perry

Libris

Natur & Kultur

Albert Bonniers förlag

Som doktor i sociologi (forskar om
skam och sårbarhet) har Brown en förmåga
att uttrycka sådant vi inte
själva vågar prata om. Helt
transparent med sitt eget jag
uppmanar hon läsaren till just
detsamma: att öppna oss och
att släppa rädslan för att inte
höra till. Istället för att styras
av omvärlden och dess rädslor,
kan vi nå tillhörighet genom
trygghet och tillit till oss själva.

Efter en fasansfull
inledning vaggas
jag in i god tro.
Louise, den perfekta barnvakten, tar inte bara hand om Paul
och Myriams barn, hon sköter
hela hushållet till perfektion
och gör sig oumbärlig för familjen. Mina sympatier svänger
fram och tillbaka. Louise är
god, kanske det är Myriam som
är galen? Eller är det Paul?
Otroligt skickligt komponerat!
(Franska Goncourtpriset 2016)

(Lina)

(Lina)

FÖRBÄTTRA DIN
TARMFLORA

POCKETNYHET
KONKLAVEN

Michael Mosley

Robert Harris

Bonnier Fakta

Bookmark

De senaste åren
har vi blivit alltmer
uppmärksamma på hur stor
påverkan vår tarmflora har för
vårt välmående. I denna bok
tar Michael Mosley med oss på
en resa genom matsmältningssystemet och ger handfasta
tips och recept på hur vi håller
oss på god fot med våra små
vänner. När jag samtidigt ser
honom i tv-programmet ”Mat
med Mosley” får jag massor
av inspiration och förklaring till
mitt eget beteende kopplat till
maten. Fascinerande! (Alexander)

Påven är död och
konklaven samlas
i Vatikanen för valet av hans
efterträdare. De favorittippade
kardinalerna gör vad de kan för
att vinna de andras favör. Massorna på Petersplatsen och runt
om i världen väntar tålmodigt,
men kommer den vita röken att
komma ur skorstenen och vem
kommer att ta över mitran? Helt
utan blodspillan är det oavlåtligt
spännande läsning som är helt
annorlunda än någon thriller
jag läst tidigare. Riktigt bra!
(Alexander)

London i slutet
av 1800-talet
och Cora har just
mist sin man. Hennes vänner
försöker hjälpa henne genom
sorgen genom att ta henne till
lilla Aldwinter vid kusten. Den
egensinniga och vetenskapsintresserade Cora lockas av
rykten om ett förhistoriskt odjur
som sägs hemsöka trakterna,
och tackar ja. Oväntat finner
hon en vän i byns präst, Mr
Ransome. Jag läser en härlig
roman om kärlek och vänskap,
vetenskap och tro. (Alexander)
POCKETNYHET
DE KOMMER DRUNKNA I
SINA MÖDRARS TÅRAR

Johannes Anyuru
Norstedts

Hon säger att hon
kommer från framtiden. Mitt i
ett gisslandrama säger en av
terroristerna: ”Vi borde inte vara
här.” Hon skriver sin historia
till en författare som besöker
henne på den rättspsykiatriska
klinik där hon hålls inspärrad.
Lider hon av en psykos eller
finns det någon sanning i
hennes berättelse? Vinnaren av
2017 års Augustpris skrämmer
ärligt talat skiten ur mig, men är
samtidigt en otroligt gripande
berättelse som lämnar mig med
hopp. Fantastisk! (Alexander)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se

61

BUTIKEN ÖPPEN
ons-fre 11-18 lör 11-15
Underbara
vårnyheter
Utökat sortiment
Ib Laursen
Madam Stoltz
On Interiör
Pb home
Artwood
Affari

300
BUTIKER

CAFÉER &
RESTAURANGER
Moragatan 9, 792 30 Mora
korsnasgarden.se

Besök Porfyrmuseet
som firar 30-årsjubileum i år

Dalarnas mysigaste plats
för shopping och
upplevelser!

—

13 juni 2018 – Öppet hus
på platsen för Gamla Porfyrverket
i byn Näset

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

morakopstad.se
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www.porfyrriket.se

ZORN

ÄR TILLBAKA

I vår butik i Nusnäs hittar du
presenter för företag,
jubileum, dop eller andra
speciella tillfällen.

Välkommen till oss på
Nils Olsson Dalahästar!

Efter en bejublad utställning i Paris är
Anders Zorns mästerverk åter på plats
i Mora. Kom och låt er hänföras av både
konst och makarna Zorns fantastiska
konstnärshem.

ZORNMUSEET
nilsolsson.se

MORA
0250 - 59 23 10 | www.zorn.se
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DET ÄR EN KONST ATT SE DET VACKRA I DET LILLA.
EN TJEJ SOM ÄR BRA PÅ JUST DET, OCH DESSUTOM
FÅNGAR DET MED SIN KAMERA, ÄR CARINA EKLUND
I FALUN. GENOM SITT INSTAGRAMKONTO DELAR HON
MED SIG AV NATURBILDER FRÅN SIN HEMBYGD.

NAMN
Carina Eklund
INSTAGRAM
carek74
Fotograferandet är ett sätt för
dig att varva ned. Berätta!

– Ja, det är så jag laddar batterierna, det får
mig att må bra. Jag använder en systemkamera
och fotar ofta på min väg till och från jobbet. På
morgonen är det skönt att få en stund för mig själv
innan allt snurrar i gång. Jag jobbar inom industrin
där det är bullrigt, så det är skönt med tystnaden
i naturen. Och när jag kommer hem från jobbet kan
jag ta på mig gummistövlarna och gå ner med kameran till dammen där jag bor, det är avkopplande.

Vilka är dina favoritmotiv?

– Jag fotar gärna i området kring Falu gruva
eller tar ett varv runt Varpan och stannar till vid
någon brygga. Ett badhus vid Varpan är ett återkommande motiv på mitt Instragramkonto. Badhuset är så fint, ett udda inslag på något vis. Men
mest blir det bilder på natur och djur, gärna hästar.
Min svåger har ardennerhästar och nära jobbet
finns en hästhage. Och jag är en riktig dimnörd.
Jag tycker att det blir så effektfullt med dimma
att jag gärna stiger upp tidigare på morgonen för
att hinna fota den.

Har du något tips till den som
vill ta bättre bilder?

– Gå ut och se det lilla i naturen. Stanna upp och
se dig omkring! Använd inte auto-läget på kameran.
Kör på manuell inställning. Testa olika skärpedjup.
Olika vinklar. Utnyttja det tidiga ljuset på morgonkvisten. Lite senare på dagen blir ljuset för hårt.

Och om man hellre vill sätta upp
dina bilder på väggen hittar man
dem på printler.com.
– Ja, det är en kul grej. De bilder jag laddar
upp där kan du köpa som tavlor eller posters.
Och jag kan intyga att det är jättebra kvalitet på
produkterna.
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I ALBUMET
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Välkomna på ett besök hos

Nytt & gammalt
i Vikarbyn

En charmig butik i en gammal lanthandel.

Välkommen till
vår trädgård
Handelsträdgård i bymiljö
med odling av sommarblommor och perenner.
Även försäljning av träd,
buskar och rosor.
Trädgårdsstuga med
växtlitteratur och
enklare fika.
Säsongsöppet från
påsk till sen höst.

Tisdag–fredag 11–18, lördag 10–14

Levins
handelsträdgård

Stora vägen 30, Vikarbyn

Stenbacken Pellasgattu 6, Rättvik ∙ 0248-140 19

(Fr o m maj även öppet måndagar 11–18)

1918–2018 ∙ 100 ÅR AV ODLING PÅ GÅRDEN

Casper Ingels, 19

Anna Dyvik, 22

Sara Junevik, 18

Filmare, bor i Falun.

Skidåkare, tävlar för IFK Mora.

Simmare, tävlar för Falu SS.

Vi uppfyller mål och drömmar
Det ska vara inspirerande att bo, leva och utvecklas i Dalarna. DalaFrakt bidrar genom vår
talangutveckling där tre utvalda framtidspersoner, inom kultur och idrott, får stöd att uppfylla
sina mål och drömmar. Följ dem på vår Facebooksida eller på vår hemsida.

www.dalafrakt.se
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VÅREN BÖRJAR
HOS OSS!

VÄLKOMMEN TILL
RÄTTVIKS HEMSLÖJD
VARD 10–18
LÖRD 10–14

Mån–fre 10–18, lör 10–14
Backav. 28, Rättvik | 0248-101 05
www.tradgardensiljan.se

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

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

Höga & låga klackar.
Storlekar från 35 till 45.
Måndagar 4 juni–6 aug kl. 17-21
Järnvägsgatan 5-7, Furudal (f d Lottas Café)
070-25 75 188
La Gunilla y sus zapatos
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HÄR HITTAR DU
ORIGINALKONST OCH
UNIKA OBJEKT PLUS
HELA YLVA SKARPKOLLEKTIONEN.

Vardagar
Lördagar
Söndagar, jun-aug

10-18
10-14
11-15

wwww.nittsjokeramik.se

FREDAGAR–LÖRDAGAR 11–16 OCH NÄR
VI ÄR PÅ PLATS OCH DÖRREN ÄR ÖPPEN.
ÖPPET I PÅSK: TORSDAG–SÖNDAG 12–16
VARMT VÄLKOMMEN!
STATIONSGATAN 6, LEKSAND
INSTAGRAM: YLVASKARP OCH STUDIOSKARP

Uppge rabattkod ”Dalaliv”
när du handlar i webbshoppen
www.mikaelawillers.se
eller i butiken i Vikarbyn
så får du 15 % rabatt
på ordinarie pris.
Stora vägen 3, 795 70 Vikarbyn
mobil +46 739 36 72 62
Instagram.com/mikaelawillers.se
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Gäller tom 2018-06-30

willers.se

På tapeten

1.

1. NY BUTIK: HOLY MOLY VINTAGE ROOM

På Norsgatan i Leksand har Ulrika Hopkins öppnat en butik med nya och gamla inredningsdetaljer och möbler, bland annat skåp från
C.I.A Cederbergs Interiors. Hon säljer även lite
växter och blombuketter. Med butiksöppningen förverkligade Ulrika en gammal dröm och
hon har redan fått många fina reaktioner från
besökarna.
– Ja, till exempel var det en kund som sa:
”Att gå in i din butik är som att komma in i
någons vardagsrum!”. Det var roligt att höra!
Jag har alltid varit intresserad av inredning
och återbruk och framöver kan jag även tänka
mig att jobba med inredningsuppdrag.
Instagram: holymoly15b

2.

2. NYTT VARUMÄRKE: PAMBOOF

I Sågmyra, Falun, har möbeldesignern Andreas
Åkesson startat en ny verksamhet.
– Jag vill skapa unika möbler med ett modernt formspråk som lyfter hela sovrumsmiljön.
Visionen är att sovrummet ska vara en trivsam
och trygg plats samtidigt som den är trendig
och inspirerande, säger Andreas.
Först ut bland produkterna är sänggavlar
som tillverkas i Dalarna av ett småskaligt
snickeri med stort hantverkskunnande.
– Pamboofs möbelkoncept gör det möjligt
för dig som kund att välja fritt mellan olika
färger, mönster och storlekar. Du får helt
enkelt vara med och drömma lite grann — och
skapa ett sovrum precis som du vill ha det.
pamboof.se
3. NYHET: ODLARLIV PÅ KNIVA TRÄDGÅRD
(Norstedts förlag)

3.

VINN
BOKEN!

Trädgårdsmästarna André Strömqvist och
Andreas Graveleij är aktuella med en gemensam bok, en bok om att släppa taget om
storstaden och följa en trädgårdspassion i en
mindre stressig vardag i en by utanför Falun.
Vi lottar ut tre böcker bland de läsare som
senast 31 maj 2018 lägger upp en bild på
Dalalivs vårmagasin (nr 1 2018) på Instagram
eller Facebook och taggar bilden med #dalaliv.
Vinnarna meddelas personligen. Lycka till!
knivatradgard.se
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REDOVISNING
LÖNER
RÅDGIVNING
Vi är specialiserade på renovering, restaurering och
nyproduktion av timmerhus och timmerkonstruktioner.
Om kvalité är viktigt, kontakta oss.

0247-79 60 80

info@xbase.se

www.xbase.se

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

borlangecentrum

Kom och trivs med oss i Borlänge centrum
Familjedag

28/4

Trivsamt i restaurangtäta Borlänge. Fri wifi. Unika butiker med personlig service.
Konstutställningar, skönhetssalonger och nöjen. Stor lekpark i vackra Liljeqvistska parken.
Varmt välkommen!

borlangecentrum.se
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Inlämning pågår!
Vi söker gods till våra auktioner
Konst, design, antikviteter, allmoge, guld, silver m.m.

INREDNINGSBUTIK I
CENTRUM.
VI HAR ÄVEN
WEBBSHOP.

Auktioner: 8 april · 29 april · 20 maj · 10 juni

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök eller möt oss på plats.
Häradsvägen 24, Borlänge · 0243-23 67 90
info@dalarnasauktionsbyra.se · www.dalarnasauktionsbyra.se

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

Stor passion för rawfood
Matiga mackor, smoothies, smoothie bowls...
Vanligt fika & gott kaffe

mån-fre 09-18 Jaxtorget 1, Borl änge
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7 APRIL

•Kalendarium

Dalecarlia Music Awards 2018
Galan som hyllar Dalarnas artister
och musikliv. Liljan, Borlänge.
dalecarliamusicawards.com

21/4 Fjarill
Hamburgbaserade Aino Löwenmark
(piano, sång) kommer hem till Dalarna
och ger en konsert i Tingshuset,
Leksand, tillsammans med duons andra
medlem, Hanmari Spiegel (fiol, sång).
fjarill.de

4/5 Miss Li
Popsångerskan
gör en spelning på
Falun Bowling & Krog
under sin vårturné.
falunbowling.se

25–27/5 Gärdsjöspelen
Riddarspel, uppträdanden, marknad med mera på
historisk mark i Övre Gärdsjö i Rättvik.
gardsjospelen.com

1–3/6 Leksands Medeltidsmarknad
Marknad, tornerspel, musik och gycklare med mera
vid Leksands Hembygdsgårdar.
leksandsmedeltid.se
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12–13/5
Trädgård & Uterum
Dalarnas största trädgårdsmässa på Villa
Långbers i Tällberg.
Träffa utställare och
profiler som Maj-Lis
”Trädgårdsdoktorn”
Pettersson och Linda
Schilén som erbjuder
tips och råd,
workshops och
prova-på-aktiviteter.
tradgardochuterum.se

KIKA PÅ KONST
30–31/3
Konst & Hantverk
Gagnef runt
konstgagnef.se
30/3–2/4
Konstrundan Avesta
konstrundan-avesta.se
31/3–1/4
Konstspaning i Säterbygd
konstspaning.nu
14/4–12/5
Vårsalongen i Mora
Facebook: Kultur i Mora
10–12/5
Konstrunda i Hedemora
hedemorakultur.se
10–13/5
Konst runt Siljan
konstruntsiljan.se

NYHET!

Unna dig en Gulddag
— följ med oss på utflykt i Dalarna
”En trevlig dag med möjlighet att besöka
platser jag annars kanske inte skulle hitta till.”

Foto Lars Dahlström

Så uttryckte sig en av deltagarna efter Dalalivs första
Gulddag som spenderades under en vinterdag i Mora. Om du
också är nyfiken på det välsmakande och kreativa Dalarna
ska du ta chansen att följa med oss på inspirerande och
innehållsrika utflykter. Träffa konstnärer, hantverkare, formgivare och krögare, titta in i ateljéer, verkstäder och studios,
njut av mat och fika, shoppa och ta del av fina erbjudanden.

TILL FÖRMÅN FÖR
BARNCANCERFONDEN

GULDDAGAR 2018
- Rättvik (vår)
- Leksand/Tällberg (vår)
- Dala-Floda (sommar)
- Falun (höst)
- Borlänge (höst)

Vill du vara med?
Mer information om
årets datum och
program presenteras
på dalaliv.se samt på
Facebook: Dalaliv.

Varmt välkommen!
/Åsa Pellas/Dalaliv och Jobs Emilie Staaf/Kreafira

11/6 AVESTA
12/6 HEDEMORA
13/6 SÄTER
14/6 BORLÄNGE
15/6 DJURÅS
16/6 INSJÖN
16/6 LEKSAND
stikoperlarsson.se
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KULLA

Welkumner
ad Övdalim!
(Välkomna till Älvdalen!)

MAS

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

Dalgatan 31, Älvdalen 0251-104 82

VI HJÄLPER DIG!
Färgsättning/hembesök
Personlig service

SVERIGES STÖRSTA
DEJTINGSAJT
100 % GRATIS!

Stort nätverk med
lokala hantverkare

VÄLKOMMEN TILL OSS ÖNSKAR
MAJA, LARS-OLOF, ANGELICA & MONA

WWW.HAPPYPANCAKE.COM
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HAPPY HOMES ORSA
Centralgatan 2, Orsa
Tel 0250-401 55
www.happyhomes.se

HÄMTA
DALALIV
HÄR!
BORLÄNGE

IRMAS CAFÉ
ÖNSKEHUSET

LEKSAND

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

MORA

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

FALUN

ORSA

GAGNEF

RÄTTVIK

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

SÄTER

GÅRDSCAFÉET
KAFFEMAGASINET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

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

HEDEMORA

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

INSJÖN

SVÄRDSJÖ

TULAVIPPAN

CAFÉ WAHLMAN

IITTALA OUTLET

OMHULDA

Dalaliv ligger även ute på många
andra caféer, butiker och hotell
på dessa orter. Detta samt alla
tidigare nummer av Dalaliv
finns att läsa på dalaliv.se.
Gör som över 10 000 andra
– gilla Dalaliv på Facebook!

Nästa nummer

Dalaliv hälsar på tvillingsystrarna Ulrika och Viktoria

Porträtt

Erik Lejonhjärta

…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i juni!
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BILDEN ÄR TAGEN AV KERAMIKERN OCH STYLISTEN ELIN LANNSJÖ PÅ HENNES POJKVÄNS ARKITEKTKONTOR I MAJORNA I GÖTEBORG.
KRANEN ÄR MORA PULLOUT. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Livet runt en kran. När ingen fattas.
Runt den här kranen pågår livet. Ett liv där vi låter allt det där som är
så viktigt få stanna utanför. Just här och nu är vi inte utspridda.
Inte uppfyllda av annat. Just här och nu är vi tillsammans.
Och medan kaffemaskinen gör sitt bästa för att höras, säger vi inte
så mycket. Kanske är vi tacksamma för att ingen fattas. För att vi
sitter precis här. Sida vid sida. I ett kök som tar emot oss med öppna
armar, medan det nyfiket lyssnar till våra hemligheter.
Om en stund går vi alla ut i världen igen.
Snart samlas här några andra, och livet runt kranen fortsätter.

