Det är vi som utgör Lokal Mat:

www.alsboagg.se

www.farskvarukompaniet.se
www.gafood.se

www.tuttul.nu

www.hh-fiskdelikatesser.se

www.grangardemusteri.se

www.gustafskorv.se

www.lindhsbageri.se

Ett varumärke
som du kan lita
på och som står
för trygghet.

www.ockelbosallat.se

www.farskvarukompaniet.se

Lokalt bröd från Iggesund

ERIKSSONS
BAGERI
Tel. 0650-200 50
www.erikssonsbageri.se

www.siljanschark.se

www.erikssonsbageri.se

www.karelius.se

Läs mer på
www.lokal-mat.se
51

Säterdalen

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

www.saterdalen.se
52

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

Livsstilsbutiken med
inredning för
liten & stor.

Varmt välkomna! Susanne & Maria
Tis–tor 10–18, Fre–lör 10–21, Sön 12–16
Rådhustorget Säter | 076-886 50 00

TORGGATAN 8, SATER • 0225-508 29

Varmt välkommen till oss i natursköna Säterdalen!
DALSTUGAN

Säterdalens Restaurang,
Café & Glasskiosk
Öppet alla dagar i
veckan t o m 29 augusti

TISDAGSTRÄFF

Varje tisdag t o m 29 augusti
Från kl. 12 Loppis
Kl. 18–21 (c:a) Fordonsträff veteran/entusiast
och härlig musikunderhållning. Fri entré!

MIDSOMMARFIRANDE MICKE SYD & TOMMY EKMAN
2 BLYGA LÄPPAR DRÄNGARNA DOUG SEEGERS SAM OUTLAW
BABBLARNA PETTSONS GÅRD LOGROCK med mera
Se hela sommarprogrammet på vår hemsida.

säterdalen.com • 070-491 82 88, 0225-500 91
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Lidéns Möbler
– Kunskap & kvalitet sedan 1898

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

Måndag–fredag 10–18, lördag 10–15
(Lördagsstängt v. 26-33)
Västra Långgatan 2, Säter • 0225-596 115
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Temaresor för skogsägare
och naturintresserade
Sverige ”Dalarnas fäbodkultur” ∙ Jun–aug
”Oslagbara Kanada” ∙ Aug FULLT
USA ”Stora trädresan” ∙ Sep FULLT
Kanada ”Vancouver Island” ∙ Sep FULLT
Argentina-Chile-Påskön ∙ Nov
Australien-Nya Zeeland ∙ Jan -18
Sverige ”Norrland vinter” ∙ Mar -18
Holland ”Skog, virke & vatten” ∙ Apr -18
För mer info:
www.skogsresor.se
jan@skogsresor.se
070-671 72 22

Skogs-, natur- & människomöten
– Vi skapar minnen för livet!

Äkta timmerhus
från Dalarna
Ny- och tillbyggnader
Renovering av äldre timmerhus
Inredning & färdigställande
Takbyten, fönsterbyten & golvläggning
Traditionell byggverksamhet

Öppnar butik!
Torsdag 29 juni kl 12–18

• Skinnförkläden
• Skinnkuddar
• Skinnlampor

• Älgskinnsgrossist

• Keramikmuggar m.m.

Backa Snickeri
& Timmerhus
Backa Svedsarvsvägen 6, Rättvik ∙ 070-549 09 45

Öppet sista helgen i varje månad
Tor–fre 12–18, Lör 11–15
Tidstrandsvägen 8 • 073-689 94 56 • yrsaskinn.net
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DRA TILL FÄBODEN I SOMMAR
— och stötta hjältarna som förvaltar
våra traditioner. På vissa fäbodar kan
du köpa fika och produkter som smör,
ost och messmör, men kontakta fäboden innan besök för aktuell tillgång.
Kom ihåg att ta med dig kontanter
samt respektera öppettiderna.

GREJSAN VID AMUNGEN

Under fyra söndagar i juli kan du besöka
familjen Wiklund som bor med sina djur på
Grejsans fäbod i sommar. Ta en fika och titta
på gamla fotografier. Härifrån utgår också
vandringar med guide under åtta helger juni—
oktober. Lunch på Grejsanberget och kaffe på
fäboden ingår.
grejsan.se

SKYMNING PÅ FÄBODVALLEN

När dagarna blir kortare och skymningen
sänker sig över Arvselens fäbodvall i Malung,
då bjuder Täpp Lars åter in till berättarkväll.
Soppa och hembakat bröd serveras medan
du lyssnar på gamla sägner och historier
från skogar och berg. En spännande kväll
för gammal som ung.
tapplars.se

LJUSBODARNA FÄBODTRAIL 2/7

Gå, lunka eller löp på vilda stigar i vacker
natur kring Ljusbodarnas fäbod i Leksand.
Välj mellan 8 och 15 km i arrangörerna Lotta
Sanders och Kia Larsons årliga lopp.
Facebook: Ljusbodarna Fäbodtrail

”När det gäller en sån här fäbod så ska jag tala om,
att jag kunde tomorrow släppa allt som jag äger
i USA och gå tillbaka och leva så här. Jag sitter
därinne och lagar mat, Kamran kommer hem
efter att ha ridit en häst och tar fram violinen.”
Maria Montazami under ett besök på Östra
Grunubergs fäbod i Sjuans Camping Queens
grunuberg.se

BO PÅ GESSI FÄBOD I ÄLVDALEN

Övernatta i stuga med öppen spis, strömlöst
och nära djur och natur. Koppla av och ta det
lugnt eller hjälp till med att mjölka och valla
hem djur från skogen. Här finns kor, getter,
hästar, grisar, höns, hundar och katter. Fäbodkurs med helpension erbjuds också!
gessifabodar.se

FÄBODFIKA I FURUDAL

Ärteråsens fäbod norr om Furudal är en mycket
gammal fäbod med milsvid utsikt. Besök den
gärna veckorna 25—32, då är korna där och du
kan ta en fika med hembakat tunnbröd. Vecka
29 blir det återigen kulturvecka med blomstervandring på fäbodvallen, får- och ulldag samt
spelmansstämma med servering av kolbullar.
arterasen.se

Fler fäbodar hittar du här: fabod.nu · fabodliv.se · facebook.com/dalafabod · visitdalarna.se
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SILLKVÄLL I SKALLSKOG

En stjärnkrog kan knappast matcha måltidsinramningen som väntar dig hos Land
Alice Gustafsson på Skallskogs fäbod.
Doften av glödstekt sill sprider sig över tunet
där gästerna försett sig med enbärsdricka och
förväntansfullt väntar vid långborden. Framför
förstukvisten står fat med glödstekta sillfiléer
samt skålar med potatis och gräddfil uppdukade. Hårt bröd och smör likaså, och kärnmjölkskakan till kaffet. Innan Land Alice hälsar
välkommen att ta för sig av maten, berättar
hon om fäboden och hennes relation till den.
— För mig är fäbodlivet en lisa för själen. I
Skallskog har jag mina rötter, fäboden har gått
i släkten i många generationer och jag tillbringade mina barndomssomrar här.
Betar fritt i skogen
Arbetsdagarna är långa och arbetsamma.
Smör ska kärnas, ost ystas, messmör kokas
och bröd bakas.
— Familj och vänner hjälper mig med sysslorna och skötseln av fjällkorna Lillrosa, Brunros,
Mina, Pricka, Lina och kalvarna Mårten, Linus
och Milli. Korna med sina kalvar betar fritt i
skogen. Med djur behöver man alltid vara à
jour. Korna brukar komma tillbaka av sig själva,
fast ibland traskar de iväg så långt att jag
måste ut och hämta hem dem på kvällen.
Smaka på kornmjölsvälling
”Långt skild från världens buller, vem vill icke
bo, här i naturens sköte, en tid i stilla ro”. Den
strofen har Land Alices mor, Land Klara, skrivit
på brokvisten till bostadshuset som byggdes
1890. Själva fäboden är mycket äldre än så,
den brukades redan på 1600-talet.
Ta chansen att uppleva den historiska miljön,
16 km väster om Leksand, innan det är dags

för Land Alice att vända hem med djuren i
mitten av augusti. Förutom sillkvällarna 20, 27
juli och 3 augusti, arrangeras guidad fäbodvandring med kor, kaffe och kärnmjölkskaka
den 11 juli.
— Du är också välkommen på berättarkväll
den 6 augusti. Då läser jag dikter på Leksandsmål, berättar om fäbodlivet och serverar
kornmjölsvälling med hårt bröd i brasans och
stearinljusens sken, hälsar Land Alice som
även tar emot förbokade grupper om minst
20 personer.
fabodliv.se
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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
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Tre goda nyheter från Leksand.
Hos oss här i Leksand bakar vi vårt goda knäckebröd. Sedan starten på 1800-talet har
hållbar produktion och hög kvalitet varit en självklarhet för oss. Vi är, sedan 2013, ett
helt fossilfritt bageri och strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan så mycket
som möjligt.
Vi bakar för framtiden och kompromissar inte med hur
våra knäckebröd smakar.
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Saras Smaker
Lägg fisk på grillen i sommar! Det tycker Sara Nyström som här frestar
med recept på en fräsch middag att skämma bort vännerna med:
torskrygg från grillen, krossade färskpotatisar i folie,
jordgubbs- och grapesallad med fetaost samt citruspesto.
— Det här är ett smart sätt att ta vara på färskpotatisen från
gårdagens middag. Och gillar du inte grapefrukt kan du byta
ut den mot apelsin eller vattenmelon, tipsar Sara.

GRILLAD TORSKRYGG
(4 portioner)
4 bitar torskrygg
1/2 citron, skal + saft
2 msk olivolja
salt & vitpeppar
Lägg torsken i en form. Strö
över det rivna citronskalet och
häll på citronsaften. Ringla över
olivoljan och låt torsken stå
och dra åt sig av smakerna i
minst 30 minuter. När torsken
ska grillas torkar du av bitarna
lite lätt med hushållspapper.
Salta och peppra rikligt. Torskryggen grillas på smalt galler
alt. stekhäll i cirka 2 minuter
på båda sidorna. Kolla med en
termometer så att innertemperaturen nått 54 grader.

KROSSADE FÄRSKPOTATISAR

kokta färskpotatisar, cirka
600 g
1 vitlöksklyfta
4 msk smör
1/2 msk färsk timjan
salt & svartpeppar
4 folieark (à 30 x 30 cm)
Dela potatisarna på mitten
med händerna. Fördela potatisarna mitt på varje folieark.
Smält smöret och pressa ned
vitlöksklyftan. Krydda med
timjan, salt och svartpeppar.
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Ringla smöret över potatisarna
och vik ihop till små paket.
Lägg på grillen i 5—6 minuter.
Vänd paketen ett par gånger
under tiden.

Lägg bladspenaten på ett
stort fat. Fördela ärtstrimlorna,
jordgubbarna och grapefrukten
över spenaten. Smula över fetaost och toppa med strimlad
vårlök.

SALLAD MED JORDGUBBAR,
GRAPEFRUKT OCH FETAOST

CITRONPESTO

400 g jordgubbar
2 grapefrukter
100 g bladspenat
2 vårlökar
100 g sockerärtor i skidor
150 g fetaost
Tvätta, rensa och klyfta jordgubbarna. Skala och filea grapefrukterna i klyftor. Finstrimla
vårlökarna och ärtskidorna.

1 kruka basilika
1 liten citron, skal + saft
1 dl mild olivolja
1 vitlöksklyfta
1/2 dl rostade pinjenötter
salt & svartpeppar
Blanda alla ingredienser och
mixa slätt med hjälp av stavmixer. Smaka av med salt och
svartpeppar.

Fler recept hittar du
under Saras Smaker
på dalaliv.se
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BJUD PÅ
GRILLAD FISK
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Sommartider

leva & bo

En bit av Dalarna

Varmt välkommen till ett omtyckt
besöksmål i Dalarna med hantverk,
presenter och inredningsdetaljer.
Det mesta och bästa från bygden.
Öppet 22/6–13/8 tis–sön 10–16
Fr.o.m 14/8 lör, sön & helgdag 10–16
Övrig tid, ring så öppnar vi!

inredning present café

Utökade öppettider under sommaren.
Sturängsgattu 6, Tällberg ∙ 0247-503 22
tallbergslevaobobutik.blogspot.com

Åkerblads Tällberg

Under sommarens härliga dagar står
restaurangens terrasser uppdukade med
sommarens smaker och svala drycker.
Du njuter av säsongens råvaror i Gästgiveriet eller
avslappnande behandlingar på SPA-avdelningen.
Trivs du lite extra hos oss så finns 73 helt olika
gästrum & sviter att uppleva för en god natts sömn.
Vi ser fram emot att få dig att trivas hos oss,
välkommen att besöka familjen Åkerblad.
SO
M
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0247-508 00 · akerblads.se · info@akerblads.se
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Holgattu 34, Tällberg
070-354 55 00

www.mases.eu

Härlig sommarkväll?

Tällberg + trädgård + vedeldad stenugn + pizza
Ugnen igång tor–lör 17–20 (v 27–31)
Siljansvägen 479, Tällberg dalmal.se 0247-502 65
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SMAKA PÅ
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Grd graa.
Fr goda pt och
 grltips
hi du på ./grla

Skafferiet

DALA BRYGGERI

I Rättvik bryggs ekologiska
och klassiska ölsorter. Här
ett ljust öl, Indian Pale Ale,
som passar perfekt till
hamburgare.
dalabryggeri.se

FINA FISKAR

Regnbågslax från Österdalälvens
kristallklara vatten. Bryggförsäljning
av färsk och rökt lax samt Älvdalsrom
i byn Gåsvarv i Älvdalen.
alvdalslax.se

NYTTIG OCH GOD

Nu odlas Rättviksärten
igen. Använd den i soppor,
grytor och sallader!
nordiskravara.se

”Det vatten
smakar rätt,
som intet smakar”
Carl von Linné i Grövelsjön 1734

PLOCKA JORDGUBBAR

HETA SMAKER

Självplock av jordgubbar från början
av juli och cirka fyra veckor framåt.
Även gårdsbutik med jordgubbar,
honung och potatis.
Facebook: Västansjö bär och potatis
SPINE 29 mm (24+ 2,5 + 2,5 mm)
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Masesgården
Ett envist hälsohem

I en helt ny bok bjuds du på över hundra vegetariska recept från
det kända hälsohemmet vid Siljan. Boken, som är rikt illustrerad
med bilder, berättar även om Masesgårdens historia och filosofi:
”mat, motion och mental hälsa”.
masesgarden.se

vid Siljan

WIDTH 220

Inspiration för din hälsa
och vegetariska recept från vårt kök

(24+ 2,5 + 2,5

mm)

WIDTH 220

Masesgården
Ett envist häls

vid Siljan

Ett envist häls

ohem

vid Siljan

Inspiratio
och vegetariska n för din hälsa
recept från vårt
kök

Vi lottar ut 5 böcker (ord. pris 399 kr) bland de läsare som
senast 31/8 lägger upp en bild på Dalalivs sommarnummer
(nr 2 2017) på Instagram och/eller Facebook och taggar
bilden med #dalaliv. Vinnarna meddelas personligen. Lycka till!
MOTION EN

MENTA LA

BALANS EN

n

2017-04-03 12:36

Masesgården

ohem vid Silja
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&
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mm + 5 mm

Ett envist häls

HEIGHT 285

ohem

Vi vill dela med
oss
så fler förstår vad av våra hemligheter och berät
ta om vårt hälso
vi gör och varfö
hem
r vi finns kvar.
I den här boke
n hittar du bakgr
unden
våra tre M – mat,
motion och ment till vår historia, vår filosofi
och
al balans.
Och mer än 100
recept från vårt
Vi har delat in
vegetariska kök.
recepten och ingre
Nu tänker vi säson
listor om vilka
dienserna i fyra
g.
ingredienser som
årstider med tydlig
finns
a
i
respektive säson
Masesgården måste
g.
sen. I boken finns upplevas, hemligheten ligger
i känslan, i upple
mer än 400 bilde
som möjligt av
velr för att du ska
hur vi har det
få en så levande
här på gården.
bild
Envisheten då,
ja den tackar vi
alla våra gäste
mer än någonsin,
r för. Vi
därför fortsätter
envist hälsohem
vi vår medvetna vet att vi behövs
vid Siljan.
strävan att vara
ett
MATEN

KCECF_171634

mm + 5 mm

SPINE 29 mm

mm + 8 mm

N

MASESGÅRDEN
_ ETT ENVIST HÄLSOHEM VID SILJAN

Masesgården

hövs
a ett

WIDTH 220 mm + 5 mm

Ett envist hälsohem vid Siljan

evelbild

Masesgården

n

Ett envist hälsohem
vid Siljan.

Chilisåser från Falun.
Milda, klassiska, peppriga,
med lakrits… Vilken blir
din favorit?
magnifusson.se
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Upplevelser & NJUTNING
Hjärtat av Dalarna | Tällberg

Dalecarlia SPA vid Siljan
Den oemotståndliga vyn över vackra Siljan finns med överallt och ger ro, kraft och
inspiration på många plan. Ingen dag är den andra lik, Siljansbygden ändrar skepnad
i takt med väder, vind och säsong. Precis som vi på Dalecarlia – vi finns här för alla
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 2017-10-31

QUALITY HOTEL
Dalecarlia

DALECARLIA

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

KARLS MÅLERI
LEKSAND

Vi gör fria
företagare friare
Låt oss sköta administrationen
så kan du själv lyfta som
företagare.

Kunskap & kvalitet
XBASE är ett innovativt och ISO-certifierat team
med auktoriserade löne- och redovisningskonsulter.

LENNART KARLS
070-658 14 52
lennart@karlsmaleri.se
0247-79 60 80

info@xbase.se

www.xbase.se

Välkommen
in till oss!

FABRIKSBUTIK
Se tillverkningen i vår
smedja i Leksand!

LEKSAND G:a Siljansnäsv. 20

Vardagar 9–17
Lördagar 10–15
www.mobelvaruhuset.com • 0247-79 76 00
Limsjöänget 3, Leksand • Mån–fre 8–17, lör 10–14

RÄTTVIK Ågatan 1

Vardagar 11–18
Lördagar 10–14

khsmide.se
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SOMMARINSPIRATION

Karin på
Körsbärsgården

Trädgårdsintresserade från
hela världen hittar inspiration
på Karin Stigsdotters
Instagramkonto @79392.
Här bjuder hon på bilder på
växter och blommor från
sin egen trädgård vid Siljan.

Naturen inspirerar alltid och jag tycker väldigt mycket om naturmaterial. Det stora hjärtat av knoppigt
blåbärsris är en dekoration till en bröllopsfest.

Myrten ligger mig varmt om hjärtat och gärna stammade sådana. När risken för frost är
över flyttas myrtenträden utomhus och där
blir de kvar till hösten.
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Midsommarkrans av blommor och blad
från trädgården, bland annat chokladblomma, stjärnflocka, överblommad
alpklematis, gräslöksblom, daggkåpa
och knoppig schersmin.

Sensommar. Runt pergolan klättrar klematis,
kaprifol och vildvin. I ekfaten växer rosenskära
och jätteverbena. Murgrönan och snötöreln
har vuxit på sig ordentligt under sommarmånaderna, likaså plättarna i luften.

Basilika hör till sommarens måltider. Vi driver
upp ett par olika sorter från frön och brukar
sedan ha så det räcker hela sommaren.

Liljekonvaljer, pioner, löjtnantshjärta, klematis,
vinbär, strån och daggkåpa. Att få göra en
brudbukett är väldigt speciellt, väldigt ärofyllt.

Framför spegeln på lillstugans vägg hänger
ett fågelbad. Jag gillar återbruk – fågelbadet
är ett gammalt fat som fått en ny funktion.
Foto: Per Lindberg
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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.
Kontakta oss på almi.se/gavledala eller
0771-55 85 00

Att byta bostad kan
vara jobbigt.
Men vi brukar lyckas få
ner det till halvjobbigt.
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
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En ny restaurang på
en historisk plats.
Välkommen till nya Geschwornergården, restaurangen för
alla som vill äta vällagad mat mitt i världsarvets historiska
miljö i Falun. Hemlagad lunchbuffé, á la carte och en speciell
barnmeny gör att alla kan hitta något som smakar här.

GESCHWORNERGARDEN.SE | 023-702 20 75
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ORD PÅ VÄGEN: HENRICK ERIKSSON

När man är
mas i själen

Foto: Pär Bäckstrand/TV4

När jag var 22 år flyttade jag från Dalarna.
Idag är jag 46. Tiden rinner undan snabbt, men
jag har fortfarande min släkt kvar i Avesta, Norberg och i Borlänge där jag växte upp. Jag bor
på en ö på västkusten som heter Orust, vi har
också ett boende i Los Angeles där min amerikanska make bor för tillfället. Men det ändras i
höst då han flyttar till Orust för en tid.
Här på Orust känner många igen mig som
”Dalmasen”, ”Björnen” och som ”Moltaz”. Det
sistnämnda är mitt företagsnamn, vilket
kommer från en lite galen hund i Dalarna. Men
jag heter egentligen Kråk Henrick, som är mitt
gårdsnamn från Orsa. Ja, det står på mitt
körkort och jag är stolt över att ha ett riktigt
dalanamn. Även om det kanske är lite udda,
ha ha ha...
Jag gav mig ut i världen för att arbeta,
upptäcka, och känna på livet. Redan tidigt
började jag arbeta kreativt och alltid med mitt
ursprung i ryggen. Jag har varit, och är, trogen
Dalarnas färger, former och känsla i mina jobb
som inredare. Det betyder inte att jag har kurbits överallt, eller dalahästar, utan snarare att
jag jobbar med trygga material som jag känner er att det är viktigt att bevara sitt ursprung,
mig bekväm med. Material som jag plockar
oavsett om man är mas, utlandsfödd eller var
från minnen från min barndom.
man än kommer ifrån. Det ger en trygghet hos
dig som människa, vilket sedan återspeglas på
de människor du möter. Idag har jag en dialekt
som i grunden är dalmål och med en liten ton
av göteborgska och annat som skramlats ihop
på vägen. Men det är ju vem jag är idag. Och
jag är stolt över mitt dalmål.
Jag har släkten kvar i Dalarna. Jag växte upp
i Dalarna. Jag fick min första kyss i Dalarna.

Det är viktigt
att bevara sitt
ursprung.

Idag arbetar jag med kunder över hela världen,
med allt från att rita nattklubbar i Nigeria till
att göra bilder för resebolag. Ingen dag är den
andra lik, vilket också gör att det blir roligt att
arbeta.
När tv-programmet ”Superskaparna” spelades in ville jag visa vem jag är som person.
Jag är en glad och enkel mas, vilket jag också
visade i mina utmaningar i tävlingen. Jag tyck-

Henrick Eriksson
Inredare, stylist och
”Årets Superskapare 2017”
moltazdesign.se
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VID FALU GRUVA HITTAR DU SMÅ BUTIKER MED TRADITIONELL & NYSKAPANDE DESIGN

En ljuvlig oas
i gruvlig miljö
Öppet hela året
Välkomna önskar
Marie & Mats
Krongårdsv. 15, Falun ∙ 072-202 09 49 ∙ gruvortens.se

Falu trädgårdshandel
Vid Falu Gruva

Med
trädgård
som livsstil

Växter – Redskap – Sten – Jord
Sen designar vi trädgårdar också…

Gruvgatan 40, Falun • 070-810 55 31 • www.falutradgardshandel.se
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VID FALU GRUVA HITTAR DU SMÅ BUTIKER MED TRADITIONELL & NYSKAPANDE DESIGN
hantverksgruppen

Kopparträdet
Hantverk från Dalarna, vid Falu Gruva

En personlig butik i en
unik miljö vid Falu gruva

Krongårdsvägen 16 023-702 24 40
norrgardeninredning.se

koppartradet.com

Gjuthuset med uthus & stall, Falu Gruva.

Öppet alla dagar
www.faluantik.se
info@faluantik.se

Gjuthuset
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Kropp
& själ
RELAXA MED VÄNNERNA

På Spa Celebration i Stackmora, Orsa, njuter ni och
umgås i en privat och exklusiv miljö. Boka massage,
koppla av i ångbastun, ta ett dopp i den 33-gradiga
poolen med färgskiftande vatten och delfinsång...
Kanske provar ni traditionell japansk tvagning innan ni
sjunker ned i den vedeldade badtunnan ute på gården?
spacelebration.se

UPPLEV KLASSISK
MARK TILL FOTS
BÄR BLOMMOR

Stegen blir lättare med
denna söta säck på ryggen.
Och så smaälter du ju in så
fint i naturen.
jobshandtryck.se

Vandra valda delar av den nio mil
långa Vasaloppsarenan mellan Sälen
och Mora med tidigare Vasaloppsgeneralen Rolf Hammar som kunnig
guide. Spåret löper genom skogar,
byar och fäbodar och turen ger dig
fina naturupplevelser.
dalaupplevelser.se

”Modiga människor
lever inte för evigt,
men fega människor
lever inte alls.”
Johannes Hansen,
mental rådgivare från Dalarna

YOGANS DAG 21 JUNI

Internationella yogadagen uppmärksammas med en gratis yogafestival på Lilltorpet i Falun. Dalarnas
främsta yogainstruktörer bjuder på
en buffé av olika inriktningar, bland
annat SUP Yoga och Forrest Yoga.
Facebook: Yogabuffé med
Dalarnas ledande yogalärare
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VÅRDANDE MASSAGEOLJA
Ormsalva, som grundades i Mora på
1970-talet, tillverkar än idag sina
produkter i Dalarna. Här en massageolja för vuxna med rapsolja och
välgörande slåttergubbe.
ormsalva.se

Sommarﬁnt både inne och ute
Sommar-REAn

är öppen (3 juli – 28 juli):

Vardagar
kl 10 – 16

Insjonsvaveri
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Insjöns Väveri AB - Inredning o Sköna Ting

Insjövägen 59 · Insjön · 0247- 40392 · info@vi.dukar.nu
Ordinarie butiken är öppen:
Vardagar kl 10 – 18

Lördagar kl 10 – 14
Söndagar kl 11 – 15
(söndagsöppet 18 juni – 13 augusti)

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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Slöjdsommar – Utvalt!
Passionen och skapandet – nyttan och näringen
arbeten i trä och trasväv

Fotograf Ingela Sannesjö

6/5–16/9
Leksands
Kulturhus

Visningar av sommarutställningen kl. 12.00
Tis–fre 13–30 juni (ej midsommarafton)
Mån–fre 3–28 juli ● Tis–fre 5–15 september
Program och visningar av våra hembygdsgårdar juni–augusti
MasOlles, Åhls, Fräsgården, Holen, Djura och
Leksands Hembygdsgårdar vid kyrkan
Information om öppettider, program och utställningar finns på
www.leksand.se/kultur eller 0247-802 45
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BUTIK EN FÖR SLÖJD OCH HANTVERK

Knippbodarna 119 • Insjön • 0247-402 73 • www.saterglantan.com/butik
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Bokhandlarparet Lina och Alexander Zackrisson i Rättvik väljer och vrakar bland
aktuella utgivningar och delar med sig av sina bästa tips till Dalalivs läsare.

Larsson
& Lerin

Linas &
Alexanders

DITT LIV OCH MITT

Maj-Gull Axelsson
Brombergs

Plötsligt står hon
på perrongen. Utan
att ens avsluta
tanken har Märit klivit av tåget
i Lund. Vågar hon glänta på
dörren till hennes och familjens
stora sorg och skam, den som
präglat henne under drygt
fem decennier? För i denna
stad finns det som är kvar av
Vipeholm, anstalten för sinnesslöa, dit hennes bror Lars
förpassades och dog. Subtilt
och tankeväckande berättande.
Briljant! (Alexander)

boktips

HILMA — EN ROMAN OM
GÅTAN HILMA AF KLINT

GICK OBEMÄRKT FÖRBI

Anna Laestadius
Larsson

Alfabeta

Piratförlaget

Hilma af Klint
(1862—1944), nyskapande
inom abstrakt måleri och djupt
influerad av filosofiska och
andliga idéer. Till brorsonen,
förvaltare av hennes samlingar,
sa hon: ”Tidigast 20 år efter
min död är människor redo
att ta del av min konst”. Först
2013 hade Moderna Museet en
större utställning. Fascinerande
och färgsprakande roman; en
sann ynnest att få följa Hilma
och hennes samtida. (Lina)

DEN TYSTA KRAFTEN
– EN BOK FÖR UNGA
INTROVERTA

POCKETNYHET!
ETT LITET LIV

Susan Cain

Bonnier Pocket

Hanya Yanagihara

Jude, JB, Willem
Enligt Cain är var
och Malcolm blir
tredje person introvert, det vill vänner för livet under studiesäga en person som snarare
tiden i Boston. De flyttar, blir
hämtar sin kraft och energi i
vuxna och åldras i New York.
tystnad än i umgänge. PasDe går in och ut i varandras liv
sionerat skriver hon om denna men i centrum står hela tiden
”superkraft” som lätt faller i
Jude. Jude som egentligen
skymundan i vår utåtriktade
ingen någonsin får komma
värld. En riktig ”pepp” och tu- riktigt nära. Inte ens hans nya
sen tips till ungdomar, föräldrar familj. Vad har Jude varit med
och lärare som vill förstå mer om? Fragmentariska svar håller
om den inåtriktade kraften.
mig fast i 800 sidor och i
(Facebook: Quiet Revolution)
minnet för alltid. (Lina)
Natur & Kultur

Ingrid Hedström
En isande kall
vinterdag far
komminister Gösta
Lidelius till ”Kråkslottet” i
Dalbyn. Trots kylan börjar han
svettas på sparken i den långa
stigningen från Ore kyrka. Gösta ska bedöma om sexårige
Jan Ivar bör tas om hand av
sinnesslöanstalten i Orsa. Ett
möte Gösta bär med sig resten
av sitt liv. En hjärtskärande berättelse om ett mörkt kapitel i
folkhemmets historia. (Alexander)

POCKETNYHET!
JAG VAR PRECIS
SOM DU

Negra Efendic
Natur & Kultur

Negra var 11 år när
hon och hennes familj hastigt
fick fly från Bosnien. De kom
till Ystad. Hon fick pyttipanna
och det enda hon tänkte på
var vem som hade skurit all
mat i dessa småbitar. Från en
barndomsidyll, där muslimer
och kristna delade allt, till ett
flyktingliv i Sverige med nya
förläggningar, orter, lägenheter. Klockrent reportage! Stora
journalistpriset 2016. (Lina)

(Lina)

I SAMARBETE MED

Storgatan 12 − 795 30 Rättvik − 0248-104 11 − www.sorlinsbokhandel.se
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I ALBUMET
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NYLIGEN PRISADE FOTOGRAFEN
THERÉSE ASPLUND DRIVER ATELJÉ
LINSLUSEN I AVESTA. HON ÄR EFTERFRÅGAD BÅDE SOM FOTOGRAF OCH
KURSLEDARE – TILL OCH MED I KINA.

Vad betyder foto_
graferandet för dig?

— Fotografering är mitt första intresse
och mitt jobb sedan tolv år. Som studiofotograf älskar jag bildskapandet lika
mycket som mötet med alla människor.
Det är verkligen en förmån att tillsammans med kunderna uppfylla deras förväntningar och skapa bilder som passar
just dem. Jag fotar också bilder för min
egen skull. Som kreativ person har jag
alltid bilder i huvudet och jag gillar att
tävla, det är bra för min utveckling och
ger mig bra kontakter.

Du ställde upp i European
Professional Photographer
of the Year 2017.
Hur gick det?

— Jag tävlade i kategorierna sport,
porträtt och konst och fick en utmärkelse
i varje klass. Dessutom fick en av mina
bilder i sportkategorin tre stjärnor vilket
känns fantastiskt. Prisutdelningen ägde
rum under en galakväll på Sicilien där jag
vann brons i sportkategorin. Deltagandet
ledde till att jag fick hålla workshops i
ljussättning i Peking. Nästa år åker jag
tillbaka till Kina och gör en roadshow med
workshops i fem städer.

Letar du dig utanför
studion i sommar?

— Ja, jag är videolärare på utbildningssajten Moderskeppet.se och kommer att
spela in kurser i porträttfotografering i
utomhusmiljö. Mitt krav var att vi skulle
spela in filmerna i Avesta för att ge dem
lite dalaprägel. Jag ger också helgkurser
för stockholmare som vill lära sig fota,
äta gott och leva dalaliv på Dalagård i
Fors.

linslusen.com
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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 28

Mora

Köpmannagatan 3 A

Orsa

Dalagatan 1

VISIT DALARNA AB • 0248-79 72 00 • www.siljan.se
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Rättvik

Riksvägen 40

Våra produkter hittar du
även på webshopen

cronacraft.com

WEBSHOP www.leksandshemslojd.se ÖPPETTIDER Måndag till Fredag 10:00-18:00 Lördag 10:00-15:00

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

På tapeten
1.

3.

2.

4.

Foto: Malin Sydne

SÖDERÅS TRÄDGÅRD I NY LOKAL (1)

Numera hittar du trädgårdsmästare Camilla
Börjes och hennes egenodlade perenner i den
tidigare raststugan vid södra infarten till Rättvik. Bland blommor och blad kan du också fika
och handla sprättägg, frukt, bär och dalaodlade grönsaker.
Facebook: Söderås Trädgård
MODENOSTALGI (2)

Välkänt är att Clas Ohlson och Åhléns har sina
företagsrötter i Dalarna och att grundarna till
Hennes & Mauritz (Erling Persson) och amerikanska bussbolaget Greyhound (Erik Wickman)
var dalkarlar. Men visste du att sportvarumärket
Bagheera kommer från Avesta? Deras färgglada
wct-overaller blev storsäljare på 1980-talet.
Företaget har än idag huvudkontor och lager i
Avesta. Där hittar du också deras outletbutik,
precis intill världens största dalahäst.
NYTT CAFÉ I LEKSAND (3)

Kaffe av högsta kvalitet och hälsosamma bakverk står i centrum när Vivi-Ann Bärlin öppnar
upp dörrarna till Kaffemagasinet.
— Jag har alltid älskat att gå in på ett litet
café där man möts av kaffedoft och hör bönorna malas, berättar Vivi-Ann som inspirerats
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av fikakulturen på Nya Zeeland där hon bott
under några längre perioder.
— Bland annat kommer vi att servera mer
rustika bakverk, som muffins och scones. Till
min hjälp har jag Sandra Lindeström som gått
flera kurser inom konditori, bröd och choklad.
Kaffemagasinet ligger i ett nyrenoverat järnvägsmagasin på Stationsgatan, en spännande
byggnad som även blir ateljé och showroom
för kalligrafen Ylva Skarp.
kaffemagasinetleksand.se
FALUDUO TURNERAR MED GESSLE (4)

Good Harvests tolkning av Joni Mitchells
”Woodstock” blev en viral succé på sociala
medier och ledde så småningom till skivkontrakt med Per Gessles bolag. Hanna Enlöfs och
Ylva Erikssons låtar är influerade av svensk
och amerikansk folkmusik och framförs med
akustiska gitarrer och stämsång. I sommar
spelar duon på Peace & Love i Borlänge 7 juli
och i Dalhalla 13 juli där de agerar gästartister
under Gessles sommarturné ”En vacker kväll”.
— Att spela live är det absolut roligaste vi
vet och vi hoppas kunna få till samma intima
känsla som vi brukar, även om scenerna är
stora, säger en förväntansfull Hanna.
goodharvestmusic.com

Kafé SmörGun ∙ Butik ∙ Galleri
Trädgårdar ∙ Byggnadsvård
Visningskök från Lignum Kök
Välkommen till gården 1862 och låt dig föras till en annan tid.
Här hyllas skönhet, hållbarhet och miljö. För dig, ditt hem och din trädgård.
Nymalet och hembakat finner du i SmörGuns kafé.
Under sommaren ger 1862 guidade visningar på Norrbärke hembygdsgård
i samarbete med Hembygdsföreningen och Smedjebackens kommun.
1862 deltar i Konst runt Barken 12–15/7.
Öppettider och visningar finner du på 1862.se eller 070-685 82 87
Varmt välkommen önskar Maria Keohane och Gården 1862
på Kyrkogatan 71 i Smedjebacken.
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SOMMARTEATRAR
& BYGDESPEL
Bergtagna, Falun, 10/6—2/7
dalateatern.se
Don Juan, Sundborn, 1—21/7
sundbornsteater.se
Spelet om Gustav Vasa
– öden och äventyr i Dalarna,
Ornäs, 30/6–9/7
visitdalarna.se

•Kalendarium

Kultur i Tiomilaskogen 27—29 juli
Utställningar på gårdstun och logar
i 15 byar i Malungs Finnmark.
kulturitiomilaskogen.se

Skinnarspelet, Malung, 23—24/6
skinnarspelet.com
Ingmarsspelen, Nås, 30/6—4/7
ingmarsspelen.se
Himlaspelet, Leksand, 16–22/7
himlaspelet.com
Trollbröllopet, Äppelbo, 11—13/8
trollbrollopet.se

Foto: Pär Wickholm
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Foto: Sony Music

Malungsfors Visfestival 14—15 juli
Festival som samlar de största
namnen inom den svenska visgenren.
I år kommer bland andra Cajsastina
Åkerström (bilden), Patrik Isaksson
och Jack Vreeswijk.
malungsforsvisfestival.se

Bergtagna

Peace and Love 6—8 juli
I den långa raden av artister hittar
vi Skott från Vikarbyn, den nya
internationella stjärnan som gör sin
första spelning i Dalarna.
peaceandlove.se

Foto: AnnaReet Gillblad

Sportkullan Adventure Race 15 juli
Testa dina gränser i norra Dalarnas utmanande
skogar. Lagtävling för kvinnor som ska ta sig
mellan start och mål genom löpning, cykling,
luftmadrasspaddling och äventyrsmoment.
sportkullanar.se

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

Sofia Karlsson

Dan Andersson-veckan 29 juli—6 augusti
Nio kulturdagar i poetens anda och fotspår
i södra Dalarnas finnmarker.
ludvika.se/danandersson

Leksandsrundan
7—13 augusti
13 mil cykling genom
50 vackra byar. Flera
lopp av olika längd.
leksandsrundan.se

JULIVECKA
MED FOLKMUSIK
Leksands spelmansstämma 1/7
Tobaksspinnarstämman i Nås 3/7
Bingsjöstämman 5/7
Östbjörkastämman 6/7
Bodastämman 7/7
dalarnasspelmansforbund.se
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HÄMTA DALALIV HÄR!
BORLÄNGE
IRMAS CAFÉ
ÖNSKEHUSET

FALUN

Dalaliv önskar
dig en fin sommar!

BYXSHOPEN
DALARNAS MUSEUM
NORRGÅRDEN INREDNING

GAGNEF

HELENAS VÄXTHUS

HEDEMORA

CAFÉ WAHLMAN
KLASSISKA BYGGVAROR

INSJÖN

IITTALA OUTLET

LEKSAND

GÅRDSCAFÉET
LANTLIV
LEKSANDS HEMSLÖJD
SILJANS KONDITORI

MORA

CAFÉ ZORN
MORA HEMSLÖJD
MORA BOKHANDEL
STIL

ORSA

SALUHALLEN I ORSA
SMIDGÅRDEN I FRYKSÅS

RÄTTVIK

FURUTORP INTERIÖR & DESIGN
FRICKS KONDITORI
HOTELL LERDALSHÖJDEN
SÖRLINS BOKHANDEL

SVÄRDSJÖ
OMHULDA

SÄTER

BOLLIE CAFÉ
MIG & ALICE

TÄLLBERG

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

GREEN HOTEL
TÄLLBERGS LEVA & BO
TÄLLBERGS HEMSLÖJD

ÄLVDALEN

BACKLUNDS SKOR
JOHANNAS FLORA

TURISTBYRÅER

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

Vi ses igen i november.
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BRUKA DESIGN ∙ HOUSE DOCTOR ∙ KLONG ∙ MATEUS
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
SOAKED IN LUXORY ∙ AJLAJK ∙ ROSEMUNDE
med flera...

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

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

