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Linn Sund
i Solberga
PORTRÄTT:

Elin Örn
har ett
nougateri

Varsågod,
ta med
magasinet
hem!

INSPIRERANDE LÄSNING
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Mora MMIX
Energieffektiva blandare i blyfri mässing för kök och badrum.
moraarmatur.se

Värmande
växter
Höst och vinter betyder inte
bara kala grenar och fallna
löv. Hos oss på Jobs grönskar
mönstren i vår verkstad och
butik året runt och "Tulpaner"
är ett av våra färgrika mönster
som hjälper till att hålla värmen.

Varmt välkommen
att besöka oss.

jobshandtryck.se

PELLE P SHOP

TVÅ BUTIKER I EN

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

Gulddag med Dalaliv, någon?
Det slog oss, när vi var ute på redaktionsuppdrag, att det vore kul
att ta med våra läsare bakom kulisserna hos kända varumärken
och företag. Så framöver planerar vi att erbjuda utflyktsdagar,
riktiga ”gulddagar”, med besök i butiker, ateljéer och verkstäder.
Följ med till hantverkare, formgivare och konstnärer! Vi ramar in
programmet med mat och fika samt fina erbjudanden. Vad sägs
om det när vardagen känns grå? Gilla vår Facebooksida för att se
aktuella datum för Dalalivs Gulddag.
I det här numret, vårt tjockaste hittills, kan du läsa om klubbmedlemmarna som ser Dalarna från ovan, vi skriver om ett par prisade
hantverkare som valt traditionella mansyrken och så har vi hälsat
på hemma hos Linn Sund som bor där vägen slutar. Vi berättar
också om Elin Örn som förälskat sig i en sötsak och nu startat ett
eget nougateri hemma på gården.
För två år sedan, när vi gav ut vårt allra första Dalaliv, blev vi
uppringda av en branschtidning som förvånat undrade hur vi kunde
starta ett pappersmagasin ”i dessa tider”. Det har aldrig förvånat
oss. Vi såg att det behövdes ett magasin som samlar Dalarnas
kreatörer, varumärken och företag. Vi brinner verkligen för det!
Och vi har himla trevligt under tiden. Stort tack till alla företag
som väljer att synas med en annons i vårt magasin!

Dalaliv
året runt på
dalaliv.se och
Facebook!

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

Under 2017 kommer vi ut med tre inspirerande magasin, i april,
juni och november. Vi önskar dig en härlig vinter! Och fortsätt att
läsa Dalaliv.
Åsa Pellas & Lina Rörvall
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Omslagsbild
Modell Hanna Håll i tröja
från Spara & Slösa,
Leksand
Foto Lina Rörvall
Upplaga
10 000 ex.
Tryck
Ruter
Dalaliv hem i brevlådan?
Skriv ditt namn och din
adress på ett kuvert
(C4) och frankera med
26 kr i porto. Lägg det
i ett kuvert och skicka
till Dalaliv, Beckoxv. 11,
793 32 Leksand.
Boka plats i Dalaliv!
Åsa Pellas
tel 070-345 03 11
asa@dalaliv.se
Lina Rörvall
tel 070-496 06 51
lina@dalaliv.se
55

Varmt välkommen till

Lin & Krita
(f.d. Gruvgatan 13)

Här finner du
• Gammalt & nytt
• Inredning
• Textil
• Vintage Paint

Se

och

för aktuella öppettider.

Gammelvägen 16, Övre Norslund i Falun • 070-521 08 02

Välkommen att besöka
www.näckroslampan.se
och www.husetskrona.se
eller ring 023-15983

Husets Krona

Falu Ljusstöperi
& Butik

Vardagar 10–17 ∙ Helger 11–14

Klippans Yllefabrik

Oleana

Sägen

Julmarknad

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

Söndag 4 dec 10–17
Boka ljusstöpning
alla dagar i mars & april.

023-634 55 • Bondegatan 19, vid Gruvrondellen
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KLASSIKER?!
Svart mössa
& strumpa med
kurbits.

NYHETER!
Mössa med pålle,
å nya färger på
kurbitsmössa &
strumpor.

ÅTERFÖRSÄLJARE i Dalarna
Avesta SOS Countrystore, Turistbyrån | Borlänge Turistbyrån, Lite Grann | Falun
Dalarnas Hemslöjd, Dalarnas Museum, Gruvbutiken, Turistbyrån | Gagnef Turistbyrån
| Hedemora Mur & Kaminkultur, Rock’n Roll Stuff, Turistbyrån | Idre Grövelsjöns
Fjällstation, Turistbyrån | Leksand Presenta, Turistbyrån | Ludvika StepInside,
Turistbyrån | Malung Dala Ridå | Mora Johns Sport, Zornmuseet, Turistbyrån | Nusnäs
Nils Olsson Hemslöjd | Orsa Turistbyrån, Orsa rovdjurspark/Grönklitt | Rättvik Rättviks
slöjd | Siljansnäs Masesgården | Smedjebacken Fridhems blommor | Sunnansjö Ateljé
Vävglädje | Svärdsjö Svärdsjö Ur & Guld | Sälen Dalskidan, Sälens Glashytta | Säter
Femminile, Turistbyrån | Tällberg Millamollis, Hotell Långbers | Vansbro Turistbyrån
Alla butiker har inte hela sortimentet och alla storlekar.

made in sweden

designade i dalarna och tillverkade i småland

www.woolisar.se

Gassarvet, Siljansnäs, www.pirjodesign.se Tel 070-7533808

Jag syr bara för dig. Min design, mina tyger, dina mått.

Bara för dig.

I denna ljuva

vintertid

Låt oss bjuda på några säsongsaktuella saker och
ting att njuta av i vinter eller att lägga under granen.

PIPPIINSPIRERADE

LET IT SNOW

Söt snöflinga i silver.
Formgiven och handsågad
av silverkonstnären Sara
O. Roth i Falun. Tillverkas
i två storlekar och
levereras med silverkulkedja eller läderrem.
saraoroth.com

Tröjor med stora
polokragar, designade av Morabördiga Nygårds Anna
Bengtsson och
stickade i ofärgad
eko-ull. Finns i två
mönster och i två
färgsättningar, ljusgrå eller brun.
nygardsanna.se

STICKADE
SKÖNHETER

Hantverkshuset Kråkan i Svärdsjö säljer
alster av bygdens
kreatörer. Här ett
par stickade tumvantar i 100 % ull.
facebook.com/
hantverkshusetkråkan

FROSTAT

Värmeljushållare i
glas med reneller dalahästsigill.
Från Borlängebördiga Viktoria
Månströms företag
Anna Viktoria.
annaviktoria.se
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MOTIV AV
MÅLARNAS MÅLARE

Snygga till nyårsdukningen är de kvadratiska servetterna med motiv från
Anders Zorns akvarell ”Vita liljor”.
zorn.se

I JORDNÄRA TONER

En ny stjärna har tänts på Dalarnas keramikerhimmel. Ida Svärdström i Bengtsheden skapar skålar,
muggar, fat och vaser med mera i stengods.
Säljs på Omhulda i Svärdsjö.
Instagram: idasvardstrom

DRÄKTSERIEN

Exklusivt framtagna
muggar och skålar i
olika storlekar – samtliga med mönster från
Leksandsdräkten. Tillverkas i lergods av Nittsjö
Keramik och säljs på
Presenta i Leksand.
presentaleksand.se

STÖP DINA EGNA LJUS

I Faluns gamla gruvkvarter handlar du handstöpta ljus som brinner med vacker låga. Eller så tar
du med dina vänner och stöper ljus att ta med
hem. Fem roliga timmar med värmande soppa och
goda tilltugg.
faluljus.se

ALLT LJUS PÅ DIG

Lampett i tenn hamrad för
hand av Malin Appelgren
Paulsson. Ett hantverk som
bara blir vackrare med åren.
Finns även i mässing.
mindfullivinginreder.se

DUKA KUNGLIGT

Duk i lin från den kungliga hovleverantören i Insjön som även
har inredningsbutik. Ring innan
besök om du vill se väveriet.
vi.dukar.nu
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Slaggatan 13, Falun
Vardagar 10-18 . Lördagar 10-16

Alla knivar i en butik
Kyrkogatan 6, Mora | Måndag-Fredag 10-18 | Lördag 10-15
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Foto Kola Productions

WORKSHOP

Art business trigger

Art business trigger
Vill du livnära dig på din kreativitet och ditt kulturintresse? Drömmer du
om att starta eget företag eller vill du utveckla din befintliga verksamhet?
I januari 2017 startar Dalarna Science Park en workshopserie i affärskonst
för skapande näringar, det vill säga film, spel, dans, konst och litteratur
med mera. Vi träffas i Borlänge under 10 träffar à 4 timmar. Max antal
deltagare är tio och kostnad per deltagare är 500 kronor.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta affärscoach Jörgen Steen på
telefon 070-522 71 58 eller mejla till jorgen.steen@dalarnasciencepark.se.
Hör av dig så snart som möjligt eller allra senast 15 december!

Leksands Julmarknad
26–27 november

Lördag
kl.11–18
Söndag
kl.11–16
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www.leksand.se/julmarknaden

Hundspann i dalafjällen

En mysig och spännande naturupplevelse erbjuder hundspannsföraren Anne-Laure
Benat. Sitt och njut i släden
eller prova på att köra ditt
eget hundspann. Ta en kort tur
eller en lång med övernattning
i skogen. På en av turerna
serveras glögg, älgkött,
messmör och renkorv.
adventure-dreams.se

Afternoon Tea på slottet

Utvalda lördagar i vinter
serveras afternoon tea i
Garpenbergs Slotts vackra
miljö. Den franska kocken,
Denís, fixar scones, snittar och
bakverk. Bland många sorters te finns havtorns-te från
närliggande Muddus Hjortron.
Avsluta med guidad visning av
slottet som byggdes 1801.
garpenbergsslott.se

Skrinna på Runn

Främby Udde i Falun är en
mötesplats för alla som älskar
att åka långfärdsskridskor. Utrusning finns att hyra på plats.
I restaurangen beställer du
smörgåsar och den populära
gulaschsoppan eller värmer
dig med en kopp varm choklad
med grädde vid öppna spisen.
frambyudde.com

GÖR NÅGOT SKOJ OCH ANNORLUNDA I VINTER. HÄR BJUDER VI PÅ NÅGRA
UTVALDA AKTIVITETER ATT UPPLEVA TILLSAMMANS MED VÄNNER OCH FAMILJ.
KONTAKTA RESPEKTIVE STÄLLE FÖR AKTUELLA TIDER OCH BOKNING.

Slädtur till skogskojan

Lena Casselbrant i Hedemora
tar dig med på slädtur på
byvägar, över åkrar och gamla körvägar i skogen. Njut av
färden i facklors sken och till
bjällerklang. Vid kojan blir det
fika, korv eller kolbullar. Har
du tur bjuder Lena på sång
och musik vid elden.
casselbrant.nu

Konst klockan tre

Lördagar klockan 15 har du
möjlighet att se en unik, privat
konstsamling mitt i Tällberg.
I Greenverket finns verk av
Pablo Picasso, Marc Chagall,
Carl Larsson och Anders Zorn
med flera. Kombinera med
mat eller fika på Green Hotel
och en promenad genom byn.
greenhotel.se

Vinterparadis på fäboden
Morafäboden Norra Garberg
(520 m ö h) är ett paradis
för skidåkare. Vana löpare
tar spåret från Mora centrum — ta bilen ända fram
om du vill välja kortare spår
kring fäboden. I IFK Mora
SK:s helgöppna stuga bjuder
värden på blåbärssoppa och
säljer fika, korv och soppa.
ifkmora.se/sk
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Linn Sund i Solberga
De bor där vägen slutar. Intill grannens betande kossor,
skogens björn och lo, har Linn Sund med familj skapat ett
fantastiskt hem.
— Med många bollar i luften är det här det perfekta
stället att få ny inspiration och ladda batterierna.
FOTO Linda Axelsson
16

Solen skiner oftare
här i Solberga, byn gör
skäl för sitt namn.

17

u vet känslan när man vill nypa sig
i armen. Precis så kändes det när
vi körde upp genom björkallén till
Linn Sunds rödtimrade gård på en
sydsluttning vid det gamla gruvområdet Solberga, Insjön. Innan vi
knackar på insuper vi det böljande landskapet
som breder ut sig framför oss. Vi befinner oss
högt över trädtopparna, bara berg och skog så
långt blicken når. Linn kommer ut på gården
och berättar hur familjen hamnade här för tio
år sedan.
— Min sambo, som är rörmokare, hade gjort
ett jobb här och han ville visa mig platsen.
Vi hälsade på hos husägaren som sa att han
skulle sälja och vi kände att det skulle vara
skönt att flytta ut i skogen. Här var igenväxt
så vi har röjt upp, köpt till mer mark och satt
upp flera byggnader, berättar Linn och pekar
på grannhuset.
— Det där var Åhlénsgrundaren J P Åhléns
son Ragnars hus, Tonsgården. Vårt hus var
gäststugan, en traditionell parstuga i ett plan.
Huset var vattenskadat så vi fick riva ut köket
och bygga upp det på nytt. Vi timrade också
på en övervåning med sovrum och allrum och
byggde den här glasverandan, säger Linn och
välkomnar oss in genom de gula pardörrarna.
DELAR FRÅN 1700-TALET
Verandan är en fin plats att vila på. Längs
varje sida löper väggfasta bänkar och höga
fönster med blyinfattningar. Vi fortsätter in i
huset och kommer in i en matsal med takmålning och öppen spis. Katten Sixten hoppar upp
till sin matskål på eldstaden. När han nöjt för-

Linn Sund

FAMILJ Sambon Lars, barnen
Lisa, 12, Leia, 10 och Lias, 7
FRITID Njuter av livet, tar gärna
en löparrunda längs Solbergas
vandringsleder
HEMSIDA leksandshemslojd.se
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svinner iväg tar Linn ned en gammal blåsbälg
från väggen och sätter mer fart på elden.
— Det är fördelen med att köpa gamla hus,
att det hänger saker kvar. Vi har möblerat
med gamla möbler och nu har jag kommit
till den åldern att jag börjat samla på konst,
skrattar Linn.
Över soffan i det angränsande tv-rummet
hänger en målning av konstnären Sam Uhrdin,
en kulla i Leksandsdräkt, inköpt på Leksands
Antik. Här och var ser man att huset är en mix
av gamla bostadsdelar och nya.
— Det lär vara Ragnar som plockat ihop husdelar från olika håll, de äldsta är från 1700-talet, förklarar Linn medan hon visar oss köket
som specialbeställts från Rönnerholms i Falun.
Luckornas handtag är smidda på Gärdsjö
Smedja i Rättvik och över köksbänken löper en
stänkskiva som ser ut som marmor. Vi lägger
händerna mot ytan för att känna efter.
— Det är inte riktig marmor, det är en dekorationsmålning av Johan Monsen i Borlänge
som även gjort de stänkmålade väggarna i
hallen, berättar Linn.

DALALIV HÄLSAR PÅ

SAKNADE GRUSVÄGAR
Inne i föräldrasovrummet står en sällan skådad
vacker pjäs, en smaragdgrön kakelugn på
sirliga fötter.
— Först gillade jag inte den gröna färgen och
tänkte måla över den, men under ett besök
på byggnadsvårdsbutiken i Gysinge fick jag
reda på att den är unik. Och sovrumsgolvet var
lackat, så jag har ägnat många timmar åt att
slipa tiljorna för hand.
Framför bostadshuset står en timrad stuga
som paret flyttat hit från en tomt i byn. I stugan ryms kontor, tvättstuga samt pannrum och
på altanen väntar en jacuzzi på åretruntbadare
och bakom stugan står en traktor.
— Den plogar vi vägen med på vintern och vi
behöver fyrhjulsdrivna bilar för att ta oss upp.
Våra tre barn åker skoltaxi och hämtas nere i
byn. På vintern kan de åka snowracer nedför
backen för att ta sig till hållplatsen — det är
charmigt!
Linn berättar att hon alltid gillat gamla
miljöer. Något som blev ännu starkare under
de sex år som hon studerade och jobbade i
Kalifornien.
— Det var när jag bodde i USA som jag insåg
hur mycket jag gillar det. Till exempel saknade
jag grusvägar som är så självklara här.
OHLSON OCH ANKARCRONA
Efter åren i USA jobbade Linn på Clas Ohlson
under tio år tills hon fick erbjudande om att
ta över Leksands Hemslöjd. Ett beslut hon inte
ångrar, trots att det var tufft till en början.
— Det kunde komma in folk med åsikter om
hur verksamheten skulle bedrivas. Jag blev till
och med uppringd av personer som förhörde mig om vem jag var och vad jag hade för
bakgrund, minns Linn som har Clas Ohlson och
Gustaf Ankarcrona som förebilder.
— Ankarcrona grundade Leksands Hemslöjd
1904 och var entreprenör ända ut i fingerspetsarna! Jag gillar hans tankar om hur vi ska
bevara men också utveckla gamla tekniker och
hantverk. Mitt mål med verksamheten är att ta
slöjden till nästa nivå!
Det har blivit dags att lämna Solberga.
Linn ska planera en affärsresa till Japan och
adventshelgerna på Skansens julmarknad där
Leksands Hemslöjd ska ställa ut. Varifrån får
du all din energi?
— Den får jag här! Solen skiner oftare här

i Solberga, byn gör skäl för sitt namn. Och ni
har väl sett texten på glasverandan: ”Långt
skild från världens buller, vem vill icke bo? Här
i naturens sköte, en tid i stilla ro”.
Versen har Linn sett på Land Alices förstukvist i Skallskogs fäbod, Leksand, och skrivit för
hand med sirliga bokstäver över innerdörren.
Jo, här vill vi bo.

I sovrummet finns produkter av flera Leksandsformgivare, bland andra Anna-Lena Rågfält, Ylva
Skarp och Mia Svalänge.
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Välkommen till oss

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

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Kunskap & kvalitet

LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se
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Limsjöänget 5 0247-125 50

Undrar du när det
är bästa tiden att
sälja din bostad?

Just nu har vi många spekulanter i vårt register.
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN LEKSAND
Norsgatan 28, 793 30 Leksand
0247-140 50
fastighetsbyran.se/leksand
leksand@fastighetsbyran.se

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

KREATIVA

Carina Nolåkers

carinassmedja.se

Smedyrket har tusenåriga anor. Och
smidda saker är ju rätt så beständiga
ting.
— Det är just det jag tycker är så
häftigt, att mina barnbarn kommer att
kunna se vad mormor tillverkat, säger
Carina Nolåkers som byggt en egen
smedja hemma på gården i Borlänge.
När Carina utbildade sig till smed uppmärksammade media hennes yrkesval. För 16 år
sedan var kvinnliga smeder inte vanliga. Idag
jobbar hon som smed på heltid och hennes
fascination över hantverket finns alltjämt kvar.
— Jag tycker om att skapandeprocessen
sker där och då, när jag värmt upp järnet till
1 100 grader och kan forma det till vad jag vill
genom hammarslag.
Carina designar och tillverkar produkter som
ljusstakar och ljuskronor. Hon har också många
beställningsuppdrag, det kan till exempel vara
trappräcken, beslag och gångjärn som ska
tillverkas eller repareras.
— Låssmeder brukar skicka hit kunder som
behöver hjälp med gamla nycklar. Just nu jobbar
jag med att smida träd, ljusbärare, till minneslunderna på Silvbergs och Stora Tunas kyrkogårdar. Ett träd tar två månader att tillverka!

Prova på att smida
Sommartid undervisar Carina på Sätergläntan
i Insjön. Hemma i smedjan ger hon helgkurser
och ordnar happenings för familjer och mindre
grupper som får smida krokar och äta kolbullar
som gräddats på glödbädden.
Carina märker ett stort intresse för hantverket bland sina yngsta kunder.
— De tycker att det här med att bevara och
ta tillvara gamla grejer är viktigt. De vill ha unika
produkter som håller i minst hundra år, inget slit
och släng. ”Vi har hittat ett gångjärn på loppis,
kan du tillverka en kopia?”, så kan det låta.
Att jobba som smed är hårt, men enligt Carina inte på det sätt som man skulle kunna tro.
— Jag brukar besöka skolor och då är det
tunga lyft när jag ska ta med mig ässjor och
städ. Och i smedjan på vintern är det kallt
bakifrån, på ryggen, och väldigt varmt framifrån. I våras mätte jag upp en temperatur på
63 grader inne i smedjan. Då gäller det att ta
många pauser och dricka mycket vatten.
Samarbetar med keramiker
Med keramikern Mariana Sääf-Bohman har
Carina ett kreativt samarbete under namnet
”2 flammor”.
— En gemensam vän gav oss i uppdrag att
tillverka ett våningsfat i keramik och smide.
Men hon lät oss bestämma utseendet och
eftersom vi tyckte att det var kul att få kombinera våra material och kunskaper, så har vi
fortsatt. Det är också skönt att ha en annan
hantverkare att bolla idéer med.
Mitt i julhandeln, 25 november—23 december, träffar du Carina på Kupolen, Borlänge,
där hon har en pop up-butik med hantverksgänget ”Oknutt – handplockat från Dalarna”.
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en riktigt

God & Jul
Glad

UNIKA JULKLAPPAR...

...i vår egen Decoria Design

Nu har vi även en webshop
www.decoriabutiken.se

tantsofia.se

Välkommen
till pop up-butiken i Kupolen,
Borlänge

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

Besök oss i
Oknutts pop upbutik på Kupolen
1:a advent–23/12

Öppet 25 nov–23 dec

Kurser i skinnsömnad
varannan helg
Öppet onsdagar 14-18 eller enligt ök.
Morkarlbyvägen 3, Mora - 070-677 23 77
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PB HOME ∙ TINE K ∙ DAY HOME ∙ MATEUS
BY ON ∙ BY BURIN ∙ HOUSE DOCTOR
BRUKA DESIGN ∙ YLVA SKARP ∙ TELL ME MORE
RIF DESIGN ∙ BOEL & JAN ∙MILJÖGÅRDEN
MADAM STOLTZ ∙ OLSSON & JENSEN
JELLYCAT ∙ L:A BRUKET ∙ VOLUSPA
FURNINOVA ∙ BUD TO ROSE ∙ SAINT TROPEZ
med flera...

Lifestylebutik
med ett brett
utbud av
inredning
& kläder
på 200 m2.
Välkomna!

Hantverkareg 4, Leksand 0247-343 20 Webshop: www.lantlivinredning.se

KREATIVA

Annika Petersson

Facebook: Inscriptorum
Dalaliv pratar med Annika när hon är i full färd
med att packa upp sina verktyg efter ett regnvått och lerigt jobb på en kyrkogård i Uppland. Som stenhuggare tillhör inskriptioner på
gravvårdar och minnesstenar hennes vanligaste
uppdrag.
— Det känns så bra att ägna tid åt en person
som gått bort. Skapandet av en gravsten är ju
en del av någons sorgeprocess, säger Annika som även gör inskriptioner på trädgårdsutsmyckningar och andra skulpturala föremål.
— Varje arbete, stort som litet, är lika betydelsefullt. Det viktigaste är att få det rätt. Och
framför allt måste man ha respekt för materialet och komma ihåg att det som huggs i sten
lever kvar långt efter att man själv är borta.
Lärling i Cambridge
Som barn bläddrade Annika i en kompis Kamratposten och fick syn på en sida om kalligrafi.
Det väckte hennes nyfikenhet. Senare i livet
gick hon en kurs för Leksandskalligrafen Ylva
Skarp och när hon under en resa i England fick
möjlighet att besöka en bokstavshuggarverkstad i Cambridge, fick hon inblick i ett yrkesliv
som hon inte visste fanns.
— Bokstavskonsten är inte så stor i Sverige,
speciellt inte den i sten, kanske beror det på
att våra lokala stenar är för hårda. I England,
däremot, finns en tradition av att sätta upp
minnesplaketter och man använder gärna vapensköldar på plaketter och gravstenar.
Annika fascinerades av arbetet på verkstaden. Hon frågade vad som krävdes för att bli
deras lärling och fick lämna sin adress. Det
dröjde inte länge innan hon fick en inbjudan.
Där spenderade hon sedan tre år som lärling
och ytterligare fyra år som anställd. Efter det
vidareutbildade hon sig i typsnittsformgivning
i Haag.

Hon är stadig på handen och har superkoll på stavning. Annika Petersson, som
driver Inscriptorum, är inskriptionshuggare, typograf och kalligraf.
— Min specialitet är handhuggna bokstäver och texter i sten, säger Annika
som valt ett hantverk som tar tid.
Utländska uppdragsgivare
Idag har Annika sin ateljé i familjens lägenhet
i Sundborn. Verkstaden finns hos svärmor som
bor en mil bort.
— Min specialitet är handhuggna bokstäver
och texter i sten. Det är viktigt att arbetet får
ta den tid det behöver, så att varje sten talar
för sig själv. Jag hugger för hand med mejsel
och en rund hammare, en portugis. Det är bara
hårdmetallen i mejselspetsen som skiljer sig
från antikens verktyg. Allt jag gör är beställningsuppdrag och varje jobb är unikt. Just nu
jobbar jag med ett solur i kompositmaterial till
en engelsk kund, säger Annika och berättar att
flera kunder finns utomlands, som i England,
Schweiz och Norge.
Den 12 november leder Annika en kurs i kalligrafi och bokstavskonst för Studieförbundet
Vuxenskolan i Borlänge. I vår, 29—31 mars, har
hon en kurs i bokstavsteckning hos bokbindaren
Monica Langwe i Mora.

Foto Tiff Trans
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PORTRÄTT

Nougat är
min passion
I FILMVÄRLDEN KÄNNER VI TILL WILLY WONKA OCH JULIETTE BINOCHES
ROLLFIGUR I LASSE HALLSTRÖMS ”CHOCOLAT”. I VERKLIGA LIVET HADE VI
ALDRIG BEKANTAT OSS MED EN GODISTILLVERKARE — TILLS VI TRÄFFADE
ELIN ÖRN I LINGHED.
— NOUGAT ÄR VUXENGODIS. DET PASSAR PERFEKT SOM KONFEKT TILL
OST OCH VIN ELLER TILL TE OCH KAFFE, TIPSAR ELIN SOM STARTAT ETT
NOUGATERI HEMMA PÅ GÅRDEN.
FOTO Linda Axelsson

”Jag är en ganska populär granne just nu. Grannbarnen tycker att
det är så kul att ha en granne som tillverkar godis men mina egna
döttrar var svårflirtade till en början. Nu älskar de min nougat!”
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Över dörren på ett litet rödmålat hus sitter
en bräda med handmålad skrift. ”Nougateri”
stavar vi till. Vi är i Linghed, tre mil nordost om
Falun, och förstår att vi landat på rätt adress.
Här bor Elin Örn som startat nougattillverkning,
en idé hon kom på när hon jobbade som butiksansvarig på Kulinariet i Stora Skedvi.
— Jag identifierade ett behov av närproducerade sötsaker och kom på att jag var bra
på att göra nougat, för det hade jag testat
hemma till jul och påsk.
Elin trivdes bra med butiksjobbet men resvägen var alltför lång och hennes barn var små.
— När jag tänkte på min idé kände jag att
”det är precis det här jag vill göra”. Att ha den
här livsstilen, kunna jobba hemifrån och välja
mina egna arbetstider, det lockade mig.

”Att ha den här livsstilen, kunna jobba
hemifrån och välja
mina egna arbetstider,
det lockade mig.”

Ett hantverk

Naturligt gott

Elin är utbildad kock och har jobbat som kallskänka, bland annat på Feskekörka i Göteborg.
Rutin i köket och goda kunskaper om råvaror
och tillagning har varit till stor hjälp i startskedet.
— Jag har provat många olika recept och
ändrat mig fram. Det blir ju olika resultat när
man gör stora satser. I vanliga fall höftar jag
och smakar mig fram men nu tar jag exakt
på grammet. Det blir många provsmakningar.
Det har hänt att jag stått här klockan åtta på
morgonen och provsmakat, det är alldeles för
sött så tidigt på dagen. Då har jag nästan fått

en sockerchock. Men jag tycker fortfarande
att nougat är gott, säger Elin och visar upp
maskinparken i det lilla blommiga köket.
— Jag har skaffat en stor kopparkittel på
50 liter och en bandsåg. Här är rätt så litet så
jag får tillverka nougaten en dag och förpacka
den en annan dag.
Tillvägagångssättet är ingen hemlighet. Elin
kokar upp sockerlag till exakt 145 grader.
Hon berättar att det är ett evigt tittande på
termometern så att inte lagen ska bli förstörd.
Sedan vispar hon i äggvitor och tillsätter
smaksättning i form av mandlar, nötter, kokos,
torkade bär och frukter samt topping av kola
eller choklad. Större delen av råvarorna är ekologiska. Honungen hämtar hon hos en biodlare i
byn. Nougaten finns i många varianter.
— Till jul tillverkar jag massor av klassisk nougat med mandel och äkta vanilj. Till sommaren
funderar jag på torkade blommor av ljung

Som kock har Elin jobbat i många kök men ”aldrig i ett kök med blommiga tapeter och trägolv”.
Från arbetsbänken vid fönstret har hon koll på barnen när de är ute och leker i trädgården.
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Kniven har Elin låtit tillverka hos en lokal svetsfirma. När det blir för tungt att skära för hand
tar hon hjälp av bandsågen.

och viol, säger Elin medan hon bjuder oss på
smakbitar.
— Nougat kan ha lite olika konsistens. Den
kan vara som ”fudge”, som den med jordgubbe
och citron, eller seg, som den med äpple och
kanel. Det här är godis utan konstiga tillsatser.
Äggvitan gör nougaten vit och vill jag ha färg
blandar jag i rödbetsjuice eller gurkmeja.

planerar hon att sälja sina godsaker på utvalda marknader så håll utkik efter en glad tjej
med karaktäristisk fluga och hårfläta.
— Jag tror att kunderna tycker att det är
kul att träffa den som tillverkat produkten. De
blir nyfikna och vill veta hur jag har gjort, säger Elin som fick sina allra första stamkunder
under höstens ”Bondens egen marknad” i Falun.

Ut på marknader

Elin sa att nougaten skulle hålla i ett par wmånader. Där måste vi protestera. Vi hann inte
mer än hem innan vi hade ätit upp godsakerna
hon skickat med oss.

Redan tidigt under hösten fick Elin flera beställningar till jul.
— Nougat är faktiskt inte så vanligt på det
svenska julbordet. Och jag har märkt på folks
reaktioner att de har ett förhållande till nougat. Kanske var det vanligare förr, bland annat
kring jul.
Elin tror att det största intresset finns hos
människor som reser mycket. Nougat är vanligt
i Frankrike och Italien.
— Jag åker gärna till Frankrike och besöker
olika nougaterier för att få inspiration. Men det
är ”hit men inte längre” och det är inte tillåtet
att fotografera. Jag har tänkt att ”kan de här
vara så etablerade på så små ytor, då kan jag
också bli det”.
Elins framtidsvision är att företaget ska
växa och flytta till en större lokal. Hon lägger
stor vikt vid förpackningarnas design och har
redan nya produktidéer på gång. Till en början

dalanougat.com

Elin Örn

FAMILJ Sambon Jens,
döttrarna Elsa, 9, och Ines, 6
FRITID Sticker gärna ut helt ensam med
Sune, en grön VW Bubbla från 1973 med
väska på taket. I handskfacket har jag
gömt godis, inte nougat dock.
OM NOUGAT Konfekt är lika gammal som
choklad. Kommer ursprungligen från
Orienten. Spred sig till Medelhavsländerna
och blev populär i Frankrike under 1600och 1700-talet.
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Lilla
önskelistan

HANDPLOCKADE FAVORITER TILL BARN

RETROINSPIRERAD

CTH Mini är Borlängeföretaget CTH Ericsons
barnkollektion med retroinspirerade kepsar,
hättor och mössor för barn från 0 till 10 år.
cthericson.se

FYRKLÖVER FÖR FINGERFÄRDIGA

Materialsats till nåldyna. Finns i många olika
färgkombinationer, ingen är den andra lik. Formgiven av Maj-Britt Lundin för Mora Hemslöjd.
morahemslojd.se

ABC

Print med alfabetet i kurbitsbokstäver tecknade
av konstnärinnan Lena Wikman i Leksand.
Finns i tre storlekar.
lenawikmandesign.se

ULLIGA UNGAR

Barnkläder och mjukisdjur i 100 % merinoull.
Designas och tillverkas i Dalarna.
facebook.com/barnimerinoull

LITEN FILTNYHET

Formgivaren Mia Svalänges filt för Falu Rödfärg
finns nu även i barnstorlek. Vävd av 100 % ull i
21 olika kulörer.
falurodfarg.com

VINTERLEK

Vem minns inte sin barndoms sparkturer?
Sparkar för barn finns hos landets ledande
sparktillverkare, Vansbro Sparkfabrik, i Äppelbo.
vansbrosparkfabrik.se

BARNBÖCKER FRÅN DALARNA

Tre dalaförfattare har givit ut barnböcker under
året: ”Killingen Sprätta — skogens skräck” av
Täpp Lars Arnesson i Malung, ”Finns mörksuggan?” av Berit Kallur Klockarås i Rättvik och
”Styx märke” av Hanna Blixt i Leksand. Kontakta
din lokala bokhandlare för att beställa!
30

Handla dina snälla
julklappar hos Varelse!
Garn &
Tillbehör

The Wooly Shop

Mora,
Sweden

Missa
inte vår
adventsrea!

Ekologiskt till liten och stor

Ull-/silkeskläder - Träleksaker
Rostfria vattenflaskor m.m.
Fridhemsplan 2B, Mora | +46767649944
www.thewoolyshop.se

Välkommen in i webbutiken
www.varelse.se Lager i Mora-Noret

Träningsläger,
skolresa,
utrustning.
Vad behöver ni?
DalaSlanten stödjer
lokala idrottsklubbar,
Träningsläger,
föreningar
och skolor
i deras verksamhet.
skolresa,
utrustning.
Varje sålt paket ger
Vad behöver ni?
50 kr till skolan/laget/
DalaSlanten
stödjer
föreningen
somlokala
säljer.
idrotts
och
Femklubbar,
kronorföreningar
per paket
skolor i deras verksamhet. Varje
går dessutom till
sålt paket ger 50 kr till skolan/
Barncancerfonden.
laget/föreningen som säljer.
Kontakta
osspaket
så får
Fem
kronor per
går
du vetatillmer.
dessutom
Barncancerfonden.
Kontakta oss får du veta mer.

www.dalaslanten.se
023 - 702 21 00
facebook.com/dalaslanten
#dalaslanten

Välgjort med
varsam hand.
Välkommen !
Vid Fontänen på Torget i Rättvik
Mån-Fre 10-18 Lör 10-14
handslaget.nu 0248-100 86
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Handla dina julklappar i lugn & ro

Julen ska vara
enkel, mysig &
full av gemenskap
Våra öppettider:
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TjugoSomSkapar

Koppla av
med kurbits

Pop Up
Galleria

Lör 19 nov kl. 11-18

Dalalivs populära målarbok med kurbitsmotiv
hittar du bl a på Dalarnas turistbyråer, i
bokhandlar, hemslöjds- och inredningsbutiker.
Se hemsidan för återförsäljare!
www.dalaliv.se

Leksandsstolen i Siljansnäs
tjugosomskapar

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

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
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INTRESSEKLUBBEN

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

i
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Den som ser ett gäng färgglada skärmar sväva högt i det blå över
Siljansbygden, tittar troligen på de modiga medlemmarna i SkFK
Dalmåsarna. Dalaliv har pratat med klubbmedlemmen Lars Liljeberg
som sysslat med skärmflygning i sex år.

Vad säger folk när du berättar om din,
rätt så udda, hobby?
— ”Vad härligt det ser ut. Är det inte
farligt?”. Men skärmflygning, eller paragliding som det också heter, är inte farligare än någon annan sport så länge man
gör som man instruerats. Man kan lätt
tro att det är en actionsport men det är
ganska avslappnat tycker jag. Visst kan
man tävla om man vill, då gäller det att
flyga så långt som möjligt, eller så kan
man göra akrobatiska konster som volter
och spiraler.
Klubben håller till på Tallheds flygfält
i Orsa.
— Ja, där finns vårt klubbhus och där
ordnar vi klubbhelger. Vi brukar också
träffas på toppen av Gesundaberget utanför Mora där vi flyger ut från
klippavsatserna. Förutom de gemensamma flyghelgerna arrangerar vi också
resor, bland annat till Sälen på våren och
utomlands. Jag har själv nyss kommit
hem från Sydafrika.
Funkar det att flyga året runt?
— Bästa tiden är mellan april och
oktober. När isarna lagt sig är vi ute på

Siljan och Orsasjön där vi bogseras av
skotrar för att komma upp i luften. Oavsett årstid måste ju vädret vara rätt. Som
skärmflygare är man beredd på mycket
väntan — väderprognosen har man ständigt koll på.
Om man känner att ”det där med skärmflygning, det vore något för mig”, hur gör
man då?
— Kontakta klubben som hänvisar till en
instruktör och anmäl dig till en grundkurs i
Orsa som tar cirka tre dagar. För att
få flyga själv måste du även gå påbyggnadskurser. Och så behöver du skaffa
dig en egen skärm. En begagnad för
nybörjare kostar omkring 10 000 till
15 000 kronor. Det går också att komma
till flygfältet och testa tandemflyg.
Vad är det som lockar dig?
— Det är jakten på att få tag på en fin
uppvind, så att man kan hålla sig uppe
ett tag. Det blir som en tävling, man
hoppas alltid på att komma längre och
längre. Och så är ju utsikten fantastisk!
Dalmåsarna

JÖRKMANS
KULLA BSKOMAKERI
UTLÄSTNING

SKOR

SKOFÖRHÖJNINGAR

SKOTILLBEHÖR

KVALITÉ
FÖRSÄLJNING

1965 NÄVERSULOR LÄDERVAROR E-BUTIK

LUDVIKA
HALVSULNING

ORTOPEDI
LÄDERBALSAM
STÖVLAR

PUTSBORSTAR HALKSKYDD
LÄDERFETT
HATTAR

DRAGKEDJEBYTEN

PATINA

BOTTINER

SKOKRÄM

STÖVELKNECKT SKOTILLVERKNING
PLÅNBÖCKER SKOBLOCK
HJÄLPMEDEL

JACKOR VÄSKOR KÄNGOR
RIDSTÖVLAR

SULNING

MAS

2015
SERVICE KEPOR
RANDSYDDASKOR

REPARATION

FALUN

GALOSCHER
LÄDERVÅRD

BÄLTEN SKOSNÖREN BESPOKE INNERSULOR & SKOINLÄGG
FAMILJEFÖRETAG
SKOHORN

HANDSKAR

HANTVERK

MÄSTARBREV

GENERATION
GENUINT

FOLKDRÄKTSKOR

SVERIGES STÖRSTA
DEJTINGSAJT
100 % GRATIS!
Keramikern i
Domnarvets centrum,
Borlänge
Öppettider och mer information
hittar du på liviaochleran.se

WWW.HAPPYPANCAKE.COM

Livia & Leran
Tolvmilavägen 14, Borlänge
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VID FALU GRUVA HITTAR DU SMÅ BUTIKER
MED TRADITIONELL OCH NYSKAPANDE DESIGN
hantverksgruppen

Kopparträdet

- julklappsbutiken med det lokala hantverket

En personlig butik i en
unik miljö vid Falu gruva

h

n

h
Krongårdsvägen 16 023-702 24 40
norrgardeninredning.se

h

n

www.koppartradet.com

Gjuthuset med uthus & stall, Falu Gruva.

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

Gjuthuset

ora

rim
#kultu

PEPPARKAKSKOJA från 5-105 år
Skapa i pepparkaksdeg och delta i vår utställning.
Lämna in din koja på hård skiva 24/11 kl 9-16.
Söndag 13/11 kl 18. Fika!
KURA SKYMNING Brita Holvid Fastlund högläser
ur ”Vandets vogter” av Emmi Itäranta. Linda Peter
och Jenny Nises spelar musik, uppbackade av Imola
Mokos och David Hofman.
Torsdag 17/11 kl 19-21 på Moraparken
MUSIKKRYSS med Dalasinfoniettan. Musik från syd
till nord och öst till väst. Entré: 190 kr, 150 kr ung/
pensionär. Inkl kaffe, bulle och frukt. Middagspaket:
350 kr. Förköp i lånedisken eller på 0250-26779.
Fredag 18/11 kl 12.15-13.15
LUNCHDISCO - kom och dansa loss med dj themaxive! Alla i alla åldrar välkomna! Fri entré.
Onsdag 23/11 kl 17-19 på Kaffestugan
BOKMINGEL - få tips, tipsa själv, skaffa lånekort,
inspireras och samtala. Kaffe/te + bakelse 50 kr.
Torsdag 24/11 kl. 18.00
VISOR I HÖSTMÖRKRET värmande, tänkvärda och
roande fynd ur visskatten. Gunnar Benjaminsson
pratar, spelar och sjunger egna och andras låtar.
Lördag 26/11 kl 13-15
SLÖJDCAFÉ med Hemslöjdens Vänner. Barnaktivitet
med Rädda Barnen.
Söndag 27/11 kl 15-18 vernissage
JULSALONG med föreningen Mora Kulturcentrum.
Fredag 2/12 kl 18-21
UPPESITTARKVÄLL med Hemslöjdens vänner.
Lördag 3/12 kl 13-15
BRODERICAFÉ med Margareta Djoos!
Torsdag 8/12 kl 18.00
!FREJA LINDBERG! en föreläsning om queer- &
transaktivism genom språk och bild.
Lördag 17/12 kl 11 & kl 13
JULSTÄMNINGSWORKSHOP med konstnären Karin
Sten för barn 6-12 år. Vi klistrar, klipper, ritar, syr
varsitt kort, iklär en pappersbox och gör ett bokmärke. Anmälan till imola.mokos@mora.se senast
9/12.
Varje fredag kl 10-10.30:
VECKANS NOVELL vi högläser berättelser från
världens alla hörn, från nu och då till alla som vill
lyssna!
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BUTIKER, CAFÉER &
RESTAURANGER
Välkommen till mysig
och stämningsfull
shopping i Mora

morakopstad.se

Julmarknad
_

Lördag 26 nov kl 11 16
Hantverkare.Hembakat bröd
Julklappstips i Gårdsbutiken

Vindsverkstan
VÄLKOMMEN TILL

Gärdesvägen 33 i Öna, Mora - skyltat från Öna bystuga

Mora kulturhus och bibliotek
mora.se/kultur
Facebook.com/kulturimora
Köpmannagatan 4, 0250-26780
Mån -fre 09 - 18, lör 11 -15
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Välkommen till

KO N S T S K AT T E R
från Uppsala universitet

Mysigt café i stallet
på Zorngården

Julmarknad
3/12 kl. 11–17
Här serveras mat och bakverk tillagat/bakat
från grunden, gärna av lokala råvaror,
i eget kök och bageri. Vi har ett brett utbud
av varma och kalla drycker från såväl
lokala leverantörer som utländska.
Vi har fullständiga rättigheter.

8 okt 2016 - 5 mars 2017

Magnifika konstverk från en av
Sveriges största, men också mest
okända samlingar, visas under
vintern på Zornmuseet.

Vi tar även emot större grupper och slutna
sällskap för fika, lunch och à la carte.
Kontakta oss gärna för mer information.

Tisdag-lördag 11–17

Andra öppettider under jul, nyår och Vasaloppet.
Se tiderna på www.zorn.se/cafezorn

0250-150 20 | info@cafezorn.se
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ZORNMUSEET
MORA
0250 - 59 23 10 | www.zorn.se

ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar Dalaliv strålkastaren mot kreatörer som ser
gamla material och föremål med nya ögon – till glädje för sig
själva, andra och miljön. Här presenterar vi Lasse Ström som gör
”lysande design och konsthantverk i skenet av återbruk”.
Reuse, recycle och repurpose.
Bitarna föll på plats när lamptillverkaren Lasse
insåg att han kunde kombinera sitt intresse för
USA, bilar och motorcyklar och en utbildning
inom el och teknik med sin långa erfarenhet som
hantverkare.
— Att ändra ett syfte på en eller flera trötta
och ledsna saker till något annorlunda, vackert
och roligt, det får mig att gå igång på alla cylindrar, säger Lasse som fått många influenser
från sina resor längs Route 66.
Chop Shop Lamps.
Det är namnet på Lasses lamptillverkning. Som
en röd tråd genom skapandet löper intresset för
industriell design och funktionell konst.
— Det kan vara vad som helst bara det har en
mekanisk grund, till exempel gamla cykelkedjor,
stötdämpare, framgafflar och drev. Just nu jobbar jag med en förgasare från 1960-talet som
suttit på någon gammal Ford eller Opel.
Verkstad i Skogsbo, Avesta.
Lasse delar sin arbetsplats med sambon Viktoria
Nilsson som är konstnär och hantverkare.
— Vi har samma tankar om skapande och det
finns inget ”tak” på vår verkstad, det är gränslöst. Vi stöttar och lyfter varandra. Och hinder är
vi inte rädda för, de är bara fartgupp på vägen,
menar Lasse som även skapar smycken av gamla
klockdelar, kretskort, muttrar och motstånd.
chopshoplamps.com
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MUSTIGT
& MUMSIGT
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Saras Smaker

Sätt ut marschallerna, tänd några stearinljus och bjud in grannarna på
vintermiddag. Saras Smaker, det vill säga kocken Sara Nyström i Insjön,
har satt ihop en rätt bestående av långkok på högrev och rödvin.
— Servera köttet med en puré av palsternacka och morot samt fräst sidfläsk
med grönkål och valnötter. Och baka gärna ett gott bröd som kan användas
till att få upp allt av den härligt mustiga grytan, tipsar Sara.

Långkok på högrev
(4 PORTIONER)
800 g högrev
1 flaska rödvin (5 dl)
6 pressade vitlöksklyftor
2 lagerblad
Putsa och dela högrevet i tärningar (3 x 3 cm). Lägg köttet
i en tjockbottnad gryta och
tillsätt vin, vitlök och lagerblad. Låt stå på köksbänken i
1 timme. Koka upp och skumma av köttet (ta bort skummet med hjälp av en sked,
då får du en klarare såsbas i
grytan). När grytan skummats
av tillsätts:
2 morötter, skivade
1 gul lök, finhackad
0,75 dl koncentrerad kalvfond
3 dl vatten
1 msk soja
1 msk citron
salt och svartpeppar
2—3 msk maizenaredning
Lägg ner morötter och lök i
grytan. Tillsätt kalvfond, soja
och vatten. Sänk till medelhög
värme och låt grytan sjuda i
minst 1,5 timme. Smaka på
köttet så att det blivit riktigt mört. När det känns bra
i konsistensen smakar du av
grytan med citron, salt och
svartpeppar samt reder av
den till bra tjocklek med hjälp
av maizenaredningen.

Puré på palsternacka
och morot

Fräst sidfläsk med
grönkål och valnötter

500 g palsternacka
500 g morot
4 hela vitlöksklyftor
2 dl crème fraîche
salt
cayennepeppar, ett stänk
Skala och dela rotfrukterna i
mindre bitar. Koka upp dem
i lättsaltat vatten i cirka 25
minuter tills de blir mjuka. Häll
av vattnet och tillsätt crème
fraîche. Mixa rotfrukterna med
en stavmixer tills purén är riktigt slät. Smaka av med salt
och cayennepeppar.

300 g varmrökt sidfläsk
150 g grovhackad grönkål
2 gröna äpplen
2 dl grovhackade valnötter
1 msk smör
salt och vitpeppar
Skär sidfläsket i centimeterstora tärningar. Bryn fläsket i
smör i en stekpanna på medelhög värme tills det börjar få
lite färg. Tillsätt grönkål och
låt det fräsa med fläsket i
5 minuter. Under tiden skär
du äpplena i centimeterstora
tärningar. Låt äppeltärningar
och valnötter gå med i pannan
någon minut innan servering.
Smaka av med salt och peppar.

Fler recept hittar du
under Saras Smaker
på dalaliv.se

41

Skafferiet
KLASSISKA JUL_
KRYDDOR OCH VÖRT
Tre kullors julknäcke är ett
lyxigt tunnknäcke kryddat
med kardemumma, ingefära,
kanel och nejlika. Bakas inför
jul i begränsad upplaga.
leksands.se

KURBITSKAKOR

Presentförpackning med fem
söta kakor med kristyr och
smak av citron, hallon och
pistage. Formgivna av Lena
Persson på Älvans Hantverk,
Borlänge, och bakas av
Annas Hembageri i Säter.
alvan.se

BAKA PIZZA I VEDUGN

Samla vännerna i Brödlevas bageri
på Presgården, Stora Skedvi, och
baka pizza tillsammans. Eller gör ett
stopp för att handla hem ekologiskt
surdegsbröd från gårdsbutiken.
brodleva.se

Hipp, hipp,
hurra!
Vi gratulerar Borlängebördige
Gustav Johansson som
vunnit ”Matbloggspriset 2016
Folkets Val” med sin
vegetariska matblogg
”Jävligt gott”.
javligtgott.se

NYTT HANTVERKS_
BRYGGERI
FRÅN RESIDENSSTADEN

Kökshandduk i halvlinne med Falumotiv
av textilkonstnären Anna Sjons Nilsson.
dalarnashemslojd.se
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På Mjelga hantverksbryggeri i
Borlänge bryggs ekologiskt öl.
Först ut är en engelsk ale, en
ofiltrerad färsköl bryggd på
helmalt. Bryggeriet visas för
intresserade grupper.
mjelgahantverksbryggeri.se

Finn lugnet i
genuin fäbodmiljö
Smidgården ligger 503 meter över havet
med milsvid utsikt över Orsasjön och Siljan

Boende

Genuina stugor i unik fäbodmiljö.
Fäbodrelax med vedeldad bastu, 30-gradig
pool och möjlighet att boka spa-behandlingar.

Restaurang Lissäng
Julbord

Vi dukar upp vårt klassiska
julbord alla adventshelger.

À la carte

À la carte för lunch och kväll inspirerad av vintersäsongen. Café med hembakat fikabröd.
För öppettider och menyer se www.lissang.se

Julbord

llbokat kl. 18
FredagFu25/11
Lördag 26/11 kl. 15 & 18
Söndag 27/11 kl. 13
Fredag 2/12 kl. 18
Lördag 3/12 kl. 15 & 18
Torsdag 8/12 kl. 18
Fredag 9/12 kl. 18
Lördag 10/12 kl. 15 & 18
Underhållning kvällstid 9-10/12

Fredag 16/12 kl. 18
Lördag 17/12 kl. 15 & 18

375 kr

/person exkl. dryck.
Barn 0–4 år gratis,
5–12 år 165 kr

Vi tar emot gruppbokningar även på andra
tider under december. Ring för information!

Fryksås Fäbod (12 km norr om Orsa)
Boende & spa: smidgarden.se
Restaurang: lissang.se

Hotellvägen 14, 793 41 Insjön ∙ 0247-410 50
info@insjonshotell.se
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borlangecentrum

Kom och trivs med oss
i Borlänge centrum

Julskyltning med
”hästcruising”

27/11

Vi erbjuder unika butiker med personlig service, trivsamma
restauranger och caféer, flera skönhets- och frisersalonger samt
små och stora evenemang. Här finns gott om parkeringsplatser
och bra buss- och tågförbindelser. Varmt välkommen!

borlangecentrum.se

När du vill
vara välklädd
1896

1896

SARA

SARA

SASA
S
RA
R
AA
RA
SS
AA
AA
RR
SA
AR

SARA

IllustratörCarina
Sundberg

1896

Vardagar 10 -18 Lördagar 10 -15
Borlänge Centrum Sveagatan 10
0243 - 189 68

www.sara1896.se
Bragegallerian, Borlänge Centrum
0243-140 50 • www.modeeva.se
Vardagar 10.00-18.00 • Lördag 10.00-15.00

sara1896

1896huset

Bragegallerian · Borlänge · 0243-185 40 · onskehuset.se
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...för ditt unika rum!

Välkommen

till sĂfin hudvĂrd
Klassiska ansiktsbehandlingar, vax, fransoch brynfärgning, microneedling och
rengöring med ultraljud.

Tips!Ge bort en varm julklapp i år, köp

ett presentkort från Såfin Hudvård.

Varmt välkommen

Vi erbjuder:

Kajsa Bälter
Aukt. spec hudterapeut

• Möbler från många
kända varumärken
• Inredning,
HUDVARD
även uppdrag
TIS-FRE 11-19, LÖR 10-15
Engelbrektsgatan 16 A, Falun
• Presentartiklar
Öppettider:
www.safinhud.se
023-381 69 00 - Regementsvägen 16, Falun
• Tyger för möbel
tis-fre
11-19,
lör
10-15
maltesmobler.se Facebook: maltesmobler
och gardin, även
023-381 69 00
måttbeställt
Regementsvägen 16, Falun • Mattor, även
anpassade
www.maltesmobler.se
•
Dekoration
facebook.com/maltesmobler

Välkommen till Rättviks godaste mötesplats.
Fikabröd, tårtor och smörgåstårtor från
eget bageri för alla tillfällen.
Torget, Rättvik ∙ 0248-133 36 ∙ frickskonditori.se
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ALLTID 20 %
RABATT PÅ

HiPP ekologisk barnmat i glas, gröt, Pampersblöjor, Barntandvård
från Oral-B och DUPLO® när du drar ditt Coop MedMera kort*

RÄTTVIK - LEKSAND
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INSPIRATION
Foto Per Bifrost

vinter

VÅGA ROSA
TILL ADVENT:

Floristen Lina Bifrost,
som precis öppnat
blomsterbutiken Omhulda i
Svärdsjö, tipsar om en iögonfallande dukning: ett grönskande bord med lummig mossa
samt växter i krispigt
vitt och kallt rosa.
omhulda.se

- ljusrosa nerine (doftfri)
- råa amaranthussvansar
- hyacinter
- kalanchoe i miniformat
- taklökar (echeveria)
- trädliknande sophora (doftfri)

— Årets trend är glas, tycker jag. Det är synd och
skam att gömma den vackra växtkraften, rötter, jord
och lecakulor, i en kruka. Planteringar ska helst synas
från topp till tå! Här har jag dukat med Ida Svärdströms keramik och spridit ut glas bland mossa och
jordig bark. Vattnet glimmar i glasen och det är lätt
som en plätt att sedan byta ut och mixa stjälkar
efter tycke och smak. Endast sophoran är i behov av
jord, så plantera den i glas, kopp eller kruka.
— En dukning ska styras av fantasi och
inte av plånbok — kom ihåg att naturen har
mycket att ge! Kvistar och grenar är lika
vackra som prydliga snittblommor. Men allra
bäst tycker jag att det blir med en mix av
rå natur och tillrättalagd blomsterprakt.
Att tänka gruppering ger alltid ett lugnare
intryck när man använder olika material.

En dukning ska styras av fantasi
och inte av plånbok.
— Ett vackert dukat bord kan verkligen förhöja en tillställning! Tänk på att det är människorna runt bordet som är det väsentliga. Ett
tips är att inte arrangera stjälkar och annat
för högt för man vill ju kunna se varandra!
Om du vill ha snittblommor hängande nedför
bordskanten fäster du dem i blöt oasis eller
sätter dem i små provrör.
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EDBLAD ∙ CU JEWELLERY ∙ ANNA VIKTORA ∙ HENLEY ∙ MAJAS LYKTOR ∙ GANT ∙ YANKEE CANDLE ∙ SCHALINS ∙ GENSE ∙ TI SENTO ∙ SOPHIE BY SOPHIE mfl.

Minnen för livet
hittar du hos oss.
Dop, födelsedagar,
förlovning & vigsel.

20 % rabatt
på ett helt köp!
Gäller mot uppvisande
av annonsen. Vid köp
via hemsidan ange
kod Dalaliv. Gäller
ej reparationer.

Vi lagar klockor
& smycken samt
byter batteri.
DIAMANT NYYYASTE_Layout 1 2014-03-18 11:20 Sida 1

DIAMANTEN
SMYCKEN - KLOCKOR - PRESENTER
LEKSAND NORSGATAN 34B TEL 0247-40421

diamantenleksand.se

EDBLAD ∙ CU JEWELLERY ∙ ANNA VIKTORA ∙ HENLEY ∙ MAJAS LYKTOR ∙ GANT ∙ YANKEE CANDLE ∙ SCHALINS ∙ GENSE ∙ TI SENTO ∙ SOPHIE BY SOPHIE mfl.

Vi skapar
vackra smycken
av ditt gamla guld.
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~ ett hantverk från Dalarna ~

www.leksandsdorren.se
bli inspirerad - beställ nya katalogen - hitta återförsäljare

Jul i Säter

Hjärtat i Ornäs
design Åsa Ehlis

Julmarknad

med skyltsöndag
27 november kl. 14-18

I Säter. Där julen är som förr.
Följ oss på: facebook.com/julisater

Matts Mattor
Hugo Hedströms Väg 18 - BORLÄNGE
Öppet: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 11-15
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Leksands centrum

Vi i Leksands centrum hälsar er varmt
välkomna att besöka våra unika butiker
med ett brett utbud av varor och tjänster
samt ta en ﬁka eller äta en god bit mat
på våra caféer och restauranger.

ORD PÅ VÄGEN: OMID MASSALI

Att vara en del
av något större
Det var en ovanligt kall och dimmig eftermiddag i november för några år sedan, staden
Köln bestämde sig som hastigast för att dyka
in i sin vinterskrud. I ett hörn på det anrika
caféet Elephant satt jag och en vän och
diskuterade livet som föräldrar och var barnen
skulle växa upp. Han hade många tankar och
funderingar. För mig var det en ickefråga. Det
var självklart att mina barn ska få samma
möjligheter som jag har fått. De ska få ta del
av allt som det kära Dalarna har erbjudit mig.
Allt som engagerade människor har varit en
del av tidigare och det som vi kommer vara en
del av i framtiden. Min vän såg dock fundersamt på mig när jag nämnde att jag ser det
som självklart att flytta tillbaka till Dalarna och
Sverige. Varför, undrade han utan att faktiskt
uttala det. I huvudet kunde jag höra honom
säga ”Warum?” med sin Koblenzdialekt.
Mitt svar kretsade kring begreppet engagemang. Att det i Dalarna finns ett arv att
engagera sig kreativt med att driva vårt kära
landskap framåt. Ett engagemang som syns på

mitt Dalarna. Det är detta engagemang som
jag vill att mina barn ska få ta del av. Få lära
sig av och utveckla i framtiden, sa jag medan
jag höll om en kopp varm choklad på caféet.
Spola fram några år och vi hamnar i Dalarna
år 2016. Sedan en tid tillbaka har jag själv
haft äran att investera mitt engagemang i att utveckla den platsen som
vi alla kallar hem. Genom mitt arbete
med Helikopter Brand Design skapar
vi kommunikation som människor älskar och delar med sig av. I Svensk
Form främjar vi design och form i
hela länet. I Borlänge konstförening
ställer vi ut konst som ifrågasätter
vår bild av samtiden. I RFSU är vi
med och förbättrar människors liv
Det är genom engagemang, stora som små,
som vi alla kan bidra till att skapa morgondagen. Hur vill du att morgondagens Dalarna ska
se ut?

I Dalarna finns ett arv
att engagera sig kreativt
med att driva vårt kära
landskap framåt.
alla håll och kanter. Från Idre i norr till Avesta
i söder. Det kan handla om Ingvar Henriksson
och hans engagemang för att likt en alkemist
omvandla Maskinhuset i Grängesberg till en av
de främsta konsthallarna i Sverige. Eller Magdalena Nord Omne och hennes engagemang
för att lämna sitt jobb och istället skapa ett
centrum för samtidskultur i Falun: Magasinet.
Det kan handla om Pernilla Jansson som genom sitt arbete som konstnärlig ledare för MEKEN har bidragit till att göra Smedjebacken till
ett givet resmål för kulturintresserade runt om
i landet. Det är detta engagemang som skapar

Creative director på
Helikopter Brand Design
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Julröra
med

JULBORD &
JULSHOW

730 kr

Missa inte
årets roligaste
julshow!

Fre och lör

2 och 3 dec
Fre och lör

Köp dina biljetter

9 och 10 dec
Fre 16 dec

tfn. 0248-51 150
info@lerdalshojden.se

kl. 18.00

PER PERSON

VÄLKOMMEN TILL
HEMSLÖJDEN I RÄTTVIK

Stiftsgården
- en mötesplats för många

God mat, vacker omgivning, trivsam
miljö. En pärla vid Siljans strand.
Upplev vintern hos oss på
Stiftsgården i Rättvik.
VARD 10–18 • LÖRD 10–14

Välkommen!

Extraöppet under Jul och nyår,
se hemsida och facebook.

Torget, Rättvik
0248-100 86
rattvikshemslojd.se

Kyrkvägen 2, Rättvik, 010-160 80 00
www.stiftsgarden.org

SEDAN 1922

FABRIKSBUTIK
Se tillverkningen
i vår smedja!

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15

G:a Siljansnäsv. 20, Leksand
0247-151 10
khsmide.se
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Kropp
& själ
YOGAWEEKEND I DALA FLODA

Unna dig en välgörande helg på härliga
Dala-Floda Värdshus. Ayurvedisk kost samt föreläsningar, yoga, meditation och workshops under
ledning av Sara Norenius. Aktuella datum är
17—20 november 2016 och 17—19 mars 2017.
livibalansdalarna.se

FJÄLLDOFT

Vegetabiliskt massageljus
med doft av hjortron.
Exklusivt framtaget av
Klinta & Co för Sälenbutiken Mindful Living.
Massera eller smörj dig
med den varma oljan
som bildas när ljuset tänts.
mindfullivinginreder.se

”Är du för rädd? Skit i det.
Följ bara lusten!
Där du är bra ska du va’.
Där du brinner ska du va’.”
David Lagercrantz

NY BOK SOM
VÄCKER TANKAR
Mediumskap är något vackert
som många människor kan tillämpa.
Det tycker Eva Mandelqvist i
Borlänge som skrivit boken
”Mediumskap i vardagen
– andlighet för vanligt folk”
(Mandel Förlag).
vardagsmediumskap.se

STARK OCH SMIDIG

Alla kan träna poledance, oavsett ålder och storlek. Det menar
Poledance Studio Dalarna som
erbjuder träningsformen på flera
nivåer. Ta chansen att utmana
dig själv på ett roligt sätt! På
köpet blir du starkare, smidigare
och får bättre kroppskontroll.
poledancedalarna.se
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POLLEN PÅ BURK

Pollen insamlat från egen biodling i
dalaskogen, i huvudsak blåbär, lingon,
skogshallon, rallarros och älggräs.
Pollen innehåller viktiga mineraler,
enzymer, vitaminer och proteiner
som kan stärka immunförsvaret.
kryddanitillvaron.se

Nå dina mål fortare
tillsammans med Almi
För att lyckas med dina affärer har du
drivkraft och uthållighet, precis som
när du satsar på ditt livs äventyr.
Tillsammans med Almi når du dina
mål snabbare. Vi erbjuder affärsrådgivning och finansiering när du
är redo att ta nästa steg.
Almi är en offentlig aktör som finns
till för att utveckla företagen i Dalarna
att nå sin fulla potential.
Kontakta oss om du vill satsa
vidare i ditt företag!
almi.se/gavledala
0771-55 85 00

Trött på julbord?

Testa tapas!
Fotograf: Malin Wijk

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

Ansök senast 15 april!

Låt julmaten vänta och bjud på en härlig
tapasbuffé istället. På Villa Långbers möter
Sverige Spanien i ett otraditionellt julbord
med tapas. Ta med familj, kollegor eller
affärsvänner hit upp till toppen av Tällberg,
för en trevlig kväll med god mat.

JULBORD MED TAPAS

495:-

Smakprov ur vår tapasmeny:

Fotograf: Malin Wijk

En sommarkurs i julklapp?!
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.

Lufttorkad skinka, chorizo, saltbakad
potatis, bacondadlar, lammprinskorv,
glaserad fläsksida, friterad ansjovis,
potatisomelett, ostar, desserter och
många andra trevliga små rätter.
Serveras tisdag–torsdag och
lördag i december.

Välkommen!

Anmälan senast 1 maj!

Tel. 0247-648 00 www.leksandsfolkhogskola.se
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BOKA PÅ VILLALANGBERS.SE ELLER TEL 0247-502 90

Inger Dahle och
Anita Berggren

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
info@standardbolag.se · 023-79 23 00 · www.standardbolag.se
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I vår restaurang kan man alltid få något
att äta, vilken dag på året det än är.
Restaurangen har milsvid utsikt över Siljan
och där serveras frukost, lunch och middag.
Under året har vi olika gästspel och tema-

TÄLLBERG

helger där vi får prova både mat och dryck.
Vi har något för alla, 5o-årskalaset,
bröllopet, romantiska kvällen, vänninorna
och familjen. Ring oss gärna så hjälper vi
dig att planera din fest. Välkommen!

0247-500 00

GREENHOTEL.SE

Present- & inredningsbutik
där överskottet går till ett gott ändamål

Följ oss på
instagram
sdr_gavan

Gilla oss på
facebook
SDR Gåvan

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

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

Grönet
gourm

Linas &
Alexanders
boktips

UPPTÄCK DALARNA

TRÄDENS HEMLIGA LIV

BINAS HISTORIA

Håkan Olsén

Peter Wohlleben

Maja Lunde

Isaberg förlag

Norstedts

Natur & Kultur

Från författaren
bakom ”Café
Dalarna” kommer
nu en helt underbart vacker guide till några av länets
absoluta pärlor. Avesta Art
och buddhisttempel, urskog
och ”gömställen” från andra
världskriget, Idre sameby och
visthusbod. Från norr till söder
tipsar Håkan om 104 utflykter
och upplevelser tillsammans
med foton som stundtals tar
andan ur mig. (Alexander)

I skogen finns ett
liv som är helt
okänt för oss.
Där pågår fantastiska saker;
träden kommunicerar med
varandra. De tar hand om både
varandras avkomma och om
gamla och drabbade grannar,
de har känslor och minnen.
Otroligt? Kanske. Men sant.
Vi kanske tror att vi vet det
mesta om skogen, men den
som läser boken kommer att
gå ut i naturen med helt nya
ögon. (Lina)

Biologen William
bygger bikupor i
England, året är
1852. George är biodlare i ett
samtida USA. Tao arbetar som
handpollinerare i ett framtida
Kina. Tre livsöden under tre
tidsperioder, med det gemensamma intresset, och tillika
beroendet, av bin. Fantastiskt
vacker skildring av dessa
människor, deras relationer och
livsvillkor. (Lina)

FYRA ÅRSTIDER
PÅ EN DAG

POCKETNYHET!
SJUKA SJÄLAR

POCKETNYHET!
FYREN MELLAN HAVEN

Jessica
CourtneyTickle

Kristina Ohlsson

M. L. Stedman

Pocketförlaget

Massolit Pocket

Om du vill kura
Känguru
ihop dig i soffan
Isabelle vaknar en dag till få- och rysa av spänning ska du
gelkvitter utanför sitt fönster. läsa Kristina Ohlssons första
Det kan bara betyda en sak — skräckroman. Börjar stillsamt
våren är här! I denna helt
som en relationsroman; Anna
magiska, spelande bilderbok
och David flyttar hem till
får vi följa med Isabelle genom Davids barndomsstad där de
årets skiftningar, samtidigt
köpt den gamla prästgården.
som vi ackompanjeras av
Anna känner obehag direkt de
ett av världens mest kända
flyttat in, men är hon att lita
klassiska verk – Vivaldis fyra
på? Stephen King möter ”Gone
årstider. Underbart! (Alexander) Girl”. Brrrrr…. (Lina)

Nu blir denna underbara berättelse
film, så om du inte läst den
förr så passa på innan du bänkar dig på bion! Ted och Isobel
lever utanför den australiensiska västkusten, på en ensligt
belägen ö, där de fungerar
som fyrvaktare. En dag hittar
de något i en övergiven båt på
stranden och fyndet kommer
att få oanade konsekvenser
för resten av deras liv. Smärtsamt vacker! (Lina)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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Ekologisk Julmiddag
Fräscht, gott & mera hållbart

Fre och lö, 3-4:e Advent kl 18

Temaresor för skogsägare
och naturintresserade

Välkommen!
info: www.dalafloda-vardshus.
se/Aktuellt eller 0241-22050

Polen ∙ 30 nov–4 dec 2016
Indien-Nepal ∙ 18 mars–2 april 2017
Vietnam-Kina ∙ April 2017
Holland ∙ 9–14 maj 2017
Fäbodkultur ∙ Juni–aug
Kanada-Alaska ∙ Juli 2017
Kanada ∙ Aug 2017
USA-Kanada ∙ Sept 2017
Argentina-Chile ∙ Okt–nov 2017

Restaurang, hotell
& konferens

För mer info:
www.skogsresor.se
jan@skogsresor.se
070-671 72 22
Skog- Natur & Människomöten
–Vi skapar minnen för livet!

HANTVERKSBYN
HEMSLÖJDEN
ÖPPEN VARJE DAG
KL. 10.00-16.00
Här hittar ni varor från bl a
Ekelunds Linneväveri, Grannas i Nusnäs,
Käck & Hebys, Terra Midi & Klippan Yllefabrik.

i Rättvik

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

Hotellrum i stugor med grästak
från 495 kr per person.

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

Alsbo Ägg AB

Lokalproducerat
God djuromsorg
Hög kvalitet
Korta transporter
DU HITTAR OSS I DIN MATVARUBUTIK!

alsboagg.se
Alsbo Ägg AB · Lilla Alsbo 5 · 775 96 Krylbo · Tel. 0226-662 75 · info@alsboagg.se
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I ALBUMET
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LINDA AXELSSON MED FAMILJ FANN DRÖMHUSET I
DALARNA. EFTER 13 ÅR SOM PRESSFOTOGRAF PÅ EN
AV LANDETS STÖRSTA DAGSTIDNINGAR SATSAR HON
NU SOM FOTOGRAF I EGET FÖRETAG.

NAMN
Linda Axelsson
YRKE
Fotograf
AKTUELL
Ställer ut på Leksandsstolen i Siljansnäs 19/11
HEMSIDA
fotograflindaaxelsson.com
Du har fotat flera av bilderna i
detta nummer. Hur blev kameran
ditt arbetsredaskap?

— Efter ett vikariat på en dagstidning i Bergslagen
utbildade jag mig till bildjournalist på Nordens Folkhögskola på Biskops-Arnö. Jag fick chansen att praktisera
på Sydsvenskan som sedan erbjöd mig en fast tjänst
direkt efter utbildningen. Som bildjournalist jobbar man
med kameran i stället för med block och penna; man
berättar samma historia fast i bilder.

Berätta om några minnen!

— Jag har gjort många reportageresor, bland annat
till London direkt efter terrordådet 2005 och till New
York året efter 9/11 där jag flög polishelikopter med
NYPD. Allt från varmaste Moçambique, där jag fotograferade barn och familjer som drabbats hårt av HIV, till
kallaste Kiruna där det byggdes is-igloos under norrskenets färgprakt. Variationen i mina fotouppdrag är
fantastisk. Med andra ord: Jag har världens roligaste
jobb!

Vad kännetecknar dina bilder?

— Lekfullhet! Man kan verkligen se att det är jag
som tagit bilderna. Jag vill ge läsaren något som de
inte har förväntat sig, bilder som väcker känslor.
Under tiden på Sydsvenskan rapporterade jag om
många sorgliga händelser — nu vill jag berätta glada
och ljusa historier.

Du älskar att fota barn.

— Ja, jag får snabbt kontakt med barn och kan
spegla personliga utryck eller interaktionen mellan
syskon. Jag tar bilderna i min studio eller så ses vi
utomhus, vid en sjö eller i skogen. Mitt drömscenario
är att vara dokumentärfotograf på uppdrag av familjer
— att vara som en fluga på väggen i deras vardag.
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Vi finns alltid
nära dig

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

dalarnas.se

MEJERIET

Norsgatan 13, Leksand
Flera lokala företag under samma tak

leva & bo
inredning present café

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

Välkommen
in till oss!

Svensk design när
den är som skönast

kingbeds.se

KÖK

Köksmagasinet
070-565 24 90

TRAPPOR
Rättviks Trappfabrik
0248-79 79 79

LEDSTÄNGER
Dala Ledstång & Snickeri
0248-60 90 90

DÖRRAR

Björkbergs Dörren/Fönster
0247-144 11

EKOFÄRG
Färgapoteket
073-806 55 09

KERAMIK
Krukan på Mon
070-332 64 24

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

Välkommen till vår utställning!
www.dalainredningsgrupp.se
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På tapeten

1.

Foto fotografiskform.com

NY RESTAURANG: ÄTERIET

Kocken Erika Svensson har gjort verklighet av en gammal
dröm och startat en liten restaurang i Hantverksbyn, Borlänge.
— Här lagar vi bra mat som vi själva tycker om och
vi gör allt från grunden. Det ska vara enkelt och av hög
kvalitet. Kom in på en vällagad lunch, ta en kaffe och något
gott till, hälsar Erika som också ordnar temamiddagar och
julbord på Äteriets eget vis.
ateriet.se
NY BUTIK: TING (2)

I oktober slog Maria Stenvall och Erika Fahlgren upp dörren
till en gemensam butik på Gruvgatan i Falun. Sortimentet är
en kombination av skandinavisk form och retroföremål från
i huvudsak 1950-, 1960- och 1970-talet. Benny Movarp,
som driver Porslinsbloggen, kommer att sälja delar av sin
privata samling i butiken.
butikting.se

2.
3.

NY BUTIK: MORAKNIV CONCEPT STORE (3)

På Kyrkogatan 8 i Mora hittar du nu en butik som saluför
två av ortens starkaste varumärken. På Morakniv Concept
Store hittar du Moraknivs hela sortiment samt dalahästar
från Nusnäs. En given kombination eftersom de berömda
trähästarna täljs med hjälp av Moraknivar.
facebook.com/moraknivconceptstore
SÄLJER SPANSKA MODESKOR (4)

4.

5.

Gunilla Jacobsson i Furudal säljer modeskor via pop upbutiker på hotell och restauranger. Hon har hela landet som
arbetsfält och skorna importeras från utvalda tillverkare i
Spanien.
— Min målsättning är att vara en komplett skobutik för
kvinnor i åldrarna 25 till 75 år. Just nu är det säsong för
boots, stövletter, en och annan känga, loafers, pumps och
ballerinaskor. Jag har både högklackat och festligt, lågklackat och bekvämt. Mina kunder uppskattar möjligheten
att köpa skor som inte alla andra har, säger Gunilla som
visar hela sitt skosortiment och bjuder på glögg på Furudals turistbyrå lördagarna 10 och 17 december.
Facebook: La Gunilla y sus Zapatos
SKINNMODE À LA MÅNS (5)

Skinnplaggstillverkaren Jofama grundades år 1926 och
har fortfarande kvar sitt huvudkontor i Malung. Höst-/
vinterkollektion är framtagen i samarbete med artisten
Måns Zelmerlöw.
— Jag älskar mode och speciellt skinnjackor. Det har varit
en dröm att få ta fram min egen design. För varje jacka som
säljs kommer stiftelsen Zelmerlöw och Björkman Foundation att
kunna göra större skillnad och hjälpa fler barn i Afrika att uppnå sina drömmar och upptäcka sina talanger, berättar Måns.
jofamafashion.se
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Sånger vid årets slut
Julkonsert med Stiko Per Larsson och Emil Rotsjö i Tunsta
Bystuga, Insjön. Nya, gamla, egna och lånade sånger,
sammansatta i ett program unikt för den här helgen.

Lördag
17/12
kl. 16.00
& 20.00

Söndag
18/12
kl. 18.00

200 kr/föreställning
Fikaförsäljning i pausen.
Dörrarna öppnar en timme innan.

Köp biljetter via tickster.se

Stiko Per Larsson

VÄ L S O R T E R A D E
V I N T E R K Ä N S LO R
[ MED KÄNDA VARUMÄRKEN ]

HOLMGATAN 13, FALUN. BYXSHOPEN.SE
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ANNONS

Fäbodlivet - en kvinnohistoria
Minns du fäbodvallen? Lukten av djur och smaken av den gräddiga mjölken
finns i många människors minnen. För alla som är uppvuxna i landsbygd så
är det ingen avlägsen tid, det är vår samtid och vår bakgrund.
Idag finns ett antal levande fäbodar i
Sverige kvar, fäbodar som fortfarande
används på traditionellt sätt. Fäboden,
som enbart beboddes sommartid, drevs av
kvinnor. Dit buffrades böndernas boskap
och fick gå fritt uppe på fäboden hela
somrarna. Kvinnor och barn tog hand om
djuren och tog vara på mjölk, kött och päls
till kommande vinter.

“I historieböckerna får vi bara
läsa om män som slåss i krig”
I Rättviks skogar hittar vi en levande fäbod,
Karl-Tövåsens fäbod, som drivs av Tin
Gumuns och hennes man Roger sedan 10
år tillbaka.
— Vi har under den här tiden lagt märke
till att den här delen av vår kulturhistoria
är på väg att glömmas bort. I historieböckerna får vi bara läsa om män som slåss
i krig, säger Tin Gumuns.
Tin vill därför lyfta fram fäbodlivet i den
svenska kvinnohistorien.

2015 kontaktade Tin Leksands Sparbank
och delade med sig av sin vision, att
bygga upp en “sturladdu” för att möjliggöra
informationsträffar och utbildningar uppe
på fäboden.
Samarbete med Leksands Sparbank
Leksands Sparbank nappade på Tins idé
och stöttar projektet.
— För oss handlar projektet om mycket
mer än att bevara och förvalta fäbodvallens historia. Vi känner att projektet
gynnar hela vår bygd då Karl-Tövåsen är
ett populärt besöksmål och intresset för
Tin och fäbodvallen är stort, säger Björn
Rinstad, marknadschef på Leksands
Sparbank.
Våren 2017 invigs “sturladdu” uppe på
Karl-Tövåsens fäbod.
Läs mer om Karl Tövåsens fäbod på:
www.karltovasensfabod.se

Nyheter från

Julen börjar
på Tygcentra

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

en riktig tygaffär

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

dalaenergi.se
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19/11—22/12 POP UP-GALLERI 2016
Utställning av konst, skulptur, musik och
film i Bragegallerian, Borlänge.
Medverkande konstnärer: Andreas Englund
(bilden), Anders Björnhager, Evalena Elk,
Tanja Jörgensen, Jesper Eriksson, Peter
Johansson, Magnus Kalitzki, Malin Lidén
och Calle Von Gegerfelt.
Facebook: Pop Up Galleri 2016

2—17/12 GOD JUL MITT NAMN
ÄR SHIRLEY CLAMP

NOVEMBER 2016—APRIL 2017

•Kalendarium

Sex kvällar med Shirley Clamp på Klockargården i Tällberg. Shirley blandar favoritlåtar
ur karriären med julfavoriter. Till showen
serveras middag.
siljan.se
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12, 14, 16, 17/12
SWINGIN’ CHRISTMAS

Dalasinfoniettan och sångerskan
Margareta Bengtson, främst känd
från tiden i The Real Group, ger
en konsert med gamla hits och
nostalgiska örhängen. Programmet är inspirerat av de stora
kvinnliga swing-stjärnorna från
samma era som Sinatra. Fyra
konserter på tre platser i Siljansnäs, Malung och Falun.
visitdalarna.se

1, 2, 4, 5/1 NYÅRSKONSERT

Som traditionen bjuder turnerar
Dalasinfoniettan med en nyårskonsert.
2017 års gästartister är sopranen
Hanna Husáhr och trombonisten Lars Karlin.
Konserten ges i Kristinehallen i Falun,
Siljansnäs kyrka, Säters kyrka och
Cassels i Grängesberg.
visitdalarna.se

9/2 NOUR EL REFAI

Hyllad föreställning. ”En komisk depression” är en balansakt
mellan skratt och allvar. Plats: Kulturhuset tio14 i Falun.
visitdalarna.se

12/11—15/1
DALAKONST 2016

Se Dalarnas Konstförenings
årliga höstsalong på Dalarnas Museum. En nyhet är att
utställningen har ett tema: “Det
finns en spricka i allt, det är så
ljuset kan komma in”.
dalarnasmuseum.se

JULMARKNADER

19—20/11 Korså Herrgård i
Falun, 26—27/11 Leksands centrum, Garpenbergs Slott samt
Gamla Staberg i Falun, 27/11
Säter, 3/12 Tällberg samt Zorngården i Mora, 4/12 Falu Gruva,
10/12 Rättvik, 11/12 Sundborn
och Nusnäs

Foto Josefine Bäckström

26/11—28/1 KARINS JUL

Silversmeden Karin Ferner är
tillbaka med ännu ett lekfullt
besök på Leksands Kulturhus:
”En lugn julhysterisk utställning i
en anda av återbruk”.
leksand.se/kultur

11/12 JULAUKTION

Foto Ryan Garrison

16—19/2 VINTERFEST

Klassisk musikfestival i Mora, Orsa och Älvdalen. Konstnärlige ledaren, Víkingur Ólafsson, har skapat ett spännande
program kring årets tema, ”Förbjuden musik”.
vinterfest.se

7
APRIL
LISA NILSSON
Sångerskan Lisa Nilsson avslutar sin
vårturné på Magasinet i Falun.
Tapasbuffé erbjuds innan konserten!
magasinetfalun.se

Cirka 2 000 utrop med antikviteter, konst, guld, silver, tenn
och mycket annat. Julauktionen
är en tradition på Dalarnas
Auktionsbyrå i Borlänge.
dalarnasauktionsbyra.se

15/12 JULKONSERT
MED KÖR OCH SCHAFFER

Julkonsert med Borganäskören
i Stora Tuna kyrka, Borlänge.
Årets gästsolist är gitarristen
Janne Schaffer.
visitdalarna.se

11/3 OPERA PÅ BIO

Direktsänd opera från Metropolitan i New York. ”La Traviata”
visas på Folkets Hus i Säter,
Kulturhuset tio14 i Falun, Röda
Kvarn i Orsa och på Visir Bio
i Leksand.
visitdalarna.se
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VÄLKOMMEN TILL

TOURIST CENTER

Utforska det rika utbudet av aktiviteter och sevärdheter runt Siljan. Välkommen till Tourist Center
för personlig service, bokning av biljetter och boende samt vid behov av bussbiljetter till Dalatrafik.
Passa även på att kolla in vårt rika sortiment av souvenirer och handla ett presentkort till en kär vän.

Leksand

Norsgatan 27 E

Mora

Köpmannagatan 3 A

Orsa

Dalagatan 1

SILJAN TURISM AB • 0248-79 72 00 • www.siljan.se

Rättvik

Riksvägen 40

Hämta ditt
exemplar av
Dalaliv här!

BORLÄNGE
ANNAS HEM
IRMAS CAFÉ
ÖNSKEHUSET

LEKSAND

TÄLLBERG

GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

QUALITY SPA & RESORT DALECARLIA
ÅKERBLADS
MILLAMOLLIS
TÄLLBERGS LEVA & BO

MORA

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

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
STIL

FALUN
BYXSHOPEN
BUTIK & GALLERI STORSTEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

ORSA
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

Dalaliv varje dag året runt på dalaliv.se och Facebook!

Nästa nummer
Porträtt

Fotografen Maria Hansson
visar sina bilder

Frida Lindberg
driver världsberömda Alice
Lund Textilier

KREATIVA

VI HÄNGER I GLASVERKSTAN
Anders Ståhl och Johan Monsen

i

…och mycket mer
inspirerande läsning.

Vi ses i april!
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www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 10-18 Lördag 10-15

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

f

