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Konst, foto, konsthantverk, musik och mat  på Malungs 
Finnmark, i byarna mellan Malung och Hagfors.

www.kulturitiomilaskogen.se
   070-315 86 17 
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Bäste besökare!
Välkommen till det 14:e  året av Kultur i Tiomilaskogen. Det är alltid med 
stor glädje och vördnad som vi än en gång presenterar 2014 års utstäl-
lare och de olika byarnas enorma passion och engagemang inför och under 
kulturdagarna. I år är det 16 platser på Finnmarken som bjuder ut sina 
utställningsarenor; dvs. logar, lador, stall, vedbodar, lagårdar, gårdstun, mm, 
till ungefär170 utställare. 
Det är över 80 % av hela Tiomilaskogens kapacitet, och det säger en hel del 
om invånarnas inställning till kultur, nya möten och glädjefulla stunder.
Somliga byar behöver också vila ibland, återhämta sig, renovera och måla.    
Samtidigt kommer nya till. 
I år vilar Kråka, Lasseberg, Barktorp, Södra Västerfall och Råforsen. Tillbaka 
i hetluften är Mattlaberg och Avradsberg, och nya är V:a Gåstjärnsberg och 
Jan Massas på Acksjöåsen.
Nytt för i år är Finnmarkens svar på Fotografiska i Stockholm. Så gott som 
varje loge och lada i Mattlaberg och Avradsberg kommer att visa fotogra-
fier av lovande och nya fotografer. Många fantastiska bilder kan utlovas!
Ett 15 tal medlemmar ur kören Team Book (kända från Körslaget i tv) 
kommer också på avslutningskonserten vid Rysjön. Det kommer att bli hur 
spännande som helst så missa inte det!

Ta med er gott om tid, håll ögon och öron öppna – och njut!
Varmt välkomna!

Ann-Britt Gustafson
Ordförande i Tiomilaskogens Kultur och Kuriosa sällskap

    

Boken Gårdar och Folk på Malungs Finnmark
Vi har ett nytryck av boken till försäljning I de olika byarna under kulturdagarna.

För mera information kan ni ringa till Anders Norman tel. 0563-92249
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1:1 Tomtebo Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17 www.tomtebo.eu
Asta Johansson, I Tomtebo visas delar av Johns samlingar med radioapparater och 
kameror. Inne i och runt omkring Tomtebo ser ni en glimt av ”äkta finnmark”  där visas 
det ett hundratal bruksföremål från förra seklet, alla med sin egen historia.
Bakom knuten startar den omtalade sagostigen där alla små dockor och djur är 
handgjorda. Nya sagofigurer tillkommer varje år.

Nytt för i år: Sagostund 12.00 och 15.00 varje dag.

”Nött & nytt”  nu ännu större loppis i höladan med bl.a. secondhand kläder i stora 
storlekar.

Therese Forsman, I ”nolôr boa” träffar ni Therese, ”dropp in” eller bokade tider.
Therese är utbildad genom Terry Evans. Hon har privata sittningar, medial vägledning 
ger healing och energi massage, även lite försäljning förekommer.
Servering. Kom och prova gårdens specialitet, klimp med hjortron, varför inte prova 
på finnmarkens egen viltgryta eller en glödstekt sill, även lättare förtäring finns t.ex. 
våffla, te & kaffe.

Bystugan . Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17 Handikapptoa
Anders Norman finns hos oss Fredag mellan kl. 10.00–12.00. Då har ni möjlighet att 
ställa frågor om Finnmarken och dess släkten.
Anna-Stina Lindman, Falun. Tar vara på och syr om gamla textilier till annorlunda 
kuddar som blir helt unika. Textila kort, förkläden, gammaldags klädnypeväskor, 
kassar och bröddukar.
Trätäljarna. Sture Matsson, Malung. Peråke Skoghammar, Hagfors. Jarl 
Christoffersson, Malung. Täljer alster av olika slag. Kåsor gubbar hästar mm.
Rolf Christoffersson Uppsala. Skriver och slöjdar. Säljer bearbetade naturfynd, 
nyckelkläppar  naturväxta djurfigurer i trä. Doktorsavhandlingen Med tre röster 
och tusen bilder om den samiska trumman. Boken By i bärj. och diktsamlingen Lä av 
bördan. Tavlor. Finare antikvarisk litteratur.
Inger Döhl Malung. www.inger.dohl.se Akvareller och oljemålningar med motiv från 
Island och Svalbard.
Anna Sigfrids Malung. Hemvävda löpare, malungsflock och trasmattor, stickat och 
hembakat knäckebröd.  Bakar stomp om vädret tillåter.
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar,väskor mm.

Servering. Kaffe, the, dricka och hembakat bröd.
Kontaktperson. Ingrid Christoffersson 070-557 4189

Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

1:2
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Skjutbanan  mellan Andersviksberg och Tyngsjö.
Tyngsjö norra VVO  och skytteförening inbjuder nyfikna att  prova på 
lerduveskytte, 22 l, skyttesimmulator. Utställare, eftersök, mm.mm.
Servering av älgskav mellan 12-14 övrig tid finns fika.
Öppet Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17
Kontaktperson: Agneta Broberg 

1:3
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2 ”Om den finne, som först bosatte sig vid Acksjöåsen inom Tyngsjö finnmark, förmäler 
traditionen – berättelsen vandrar ännu fram mellan bergen – att han för sitt grufliga 
brännande blef dömd till gatlopp, och att härunder slagen af det uppretade, i »gata» 
uppstälda dalfolket föllo så hårda att finnen afied.”*
(*Citat från Dalpilen ? Kopparbergs Läns Nyhets- och Annons- Tidning, N:r 82, 
Tisdag den 16 oktober 1900)
Stanna till vid den gamla finnmarksgården Jan Massas på Acksjöåsen. Ta del av 
gårdens historia, se den fina järnkaminen från Rämmens bruk.
Kafé Vi serverar älgörtsdricka och kaffe/te med hembakat.
Konst, Andreas Bergqvist, spelgrafiker på Garbel Games, ställer ut konst och 
spelgrafik
Keramik, Roswitha Wächter, Egen keramik samt keramik efter Elke Bauman Mäder, 
som tidigare år ställt ut i Tyngsjö prästgård.
Smycken, Eva Britt Karlsson, Indianinspirerade pärlbroderade smycken
Loppis

Öppettider Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17
Kontaktperson: Eva Britt Karlsson 070-732 50 26
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Prästgården vid Tyngsjö kyrka
Marta Jonsson, Malung. Alster i skinn och textil.
Marianne Lisra, Malung. Lapptäcken, hemvävda mattor, väskor, dukar, kuddar och 
hembakt knäckebröd.
Aina Andersson, Malung. Textilier, halsband och armband i skinn, tenn och pärlor 
samt träsaker.
Gunnel Beris, Malung. Vättar, tomtar, troll och stickade strumpor.
Gun Westling, Malung. Hemvävda mattor, kuddar, dukar och löpare.
Torsten och Karl-Erik, Tyngsjö. Tillverkar och säljer den populära ljugarbänken. 
Dom tar även upp beställningar på den.
Lena Larsson, Hagfors. Keramik. Tillverkar smycken i silverlera.        

Prästgården Ladan: 
Ta en nostalgitripp till prästgården Ladan hos Yvonne. Här finns antikt, allmoge, 
kuriosa och loppis. www.storasten@spray.se

Utanför prästgården Ladan
Åke Svensson, Gagnef. Smide.

I Prästgården:
Veronica har servering av våfflor, Gotländsk saffranspannkaka, även belgiska 
chokladvåfflor, kaffe och dricka. Du måste absolut prova den goda SKOGSTOFFLAN.
Här kan du också köpa korv med bröd.
Stora salen: Sven-Olof  Mellqvist visar gamla kort från Tyngsjö och vill också ha hjälp 
med namnuppgifter på dessa.

Tyngsjö öppet: torsdag - lördag 10.00 - 18.00
Kontaktperson: Karl-Erik Persson mobil: 070-525 10 39

I kyrkan fredagen 24 juli kl. 19.00
Mats Lissjanis och  Maria Ljungström bjuder på en kväll med kända visor och melodier 
från olika musikaler och för ackompanjemanget står Anita Granberg.

3:1

3:2

3:3

3:4
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Utställare i Tyngsjö Bygdegård 2014

Britta Mårds  Borlänge glas , porslin, smycken, tavlor 
Åke Wiklund Svärdsjö gubbstolar, bord, vitrinskåp
Ann Sterner Borlänge lappteknik
VittingeGåvan Vittinge brod.kort, handdukar m.m.
Horst Hanke Äppelbo silversmide, smycken o dräktdetaljer

Trasdockan Björklinge handmål.träprodukter. Rubendockan
Vivis Fyndbod Katrineholm pärlbroderier, dock-o flickklänningar
Yvonne Nord Mockfjärd div hantverk
Britt-Marie Sellfors Borlänge mål. träalster, kort, tavlor m.m
Leila o Hannu Markkanen Insjön slöjdhantverk

Laila Harjukoski Guldsmedshyttan mattor, stickat m.m
Birgitta Pettersson Guldsmedshyttan mattor, stickat m.m
Ateljé Gamla huset Götene handmål. träprod, tavlor m.m.
Kyra Handkraft Fjugesta pärlor, änglar, påslakan
Lillängens Gårdsmejeri Sunne getost, messmör m.m.

Åsas myror Kil betong o trådarb. för hem o trädgård
Koj Karigården Äppelbo lamm o fårskinnsprodukter
Gunilla Sillén  Borlänge virkat och stickat
Lilian Rådman Sunnansjö byhästar i trä
Greta Sohlborg Dala-Järna stickat
Berndt Gunnarsson Hagfors betongarbeten

Fler utställare kan tillkomma efter katalogens tryckning. 
Se mer information på vår hemsida www.tyngsjo.se

Servering av kolbulle, våfflor, toast, varm korv m.m .  Kaffe o hembakat bröd. 

Öppettider  torsdag o fredag  10.00 – 18.00     lördag  10.00- 17.00.
Kontaktperson: Britta Mårds 070-689 07 86

3:5
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3:6 Tyngsjö Vildmark, kultur…. och även barn
Redan i 1968 början Bror Johansson och hans fru Anna bygga den första stuga, nu kallas 
stuga ’Karin’. Sen dess byggde han 10 stugorna till. Sedan 2003 har vi tagit över Tyngsjö 
Stugby och stortrivs tillsamman med våra barn mitt i naturen! Bra kvalitet timmer på 
stugorna och en underbar plats lite högre över Tyngsjön, såg till att Tyngsjö Stugbyn 
blev ett populärt ställe för internationella gäster hela året runt. När du är nyfiken hur de 
stugorna ser ut har du möjlighet att besöka stuga ´Dennis’. I Kiosk/kaffestugan har vi bl a 
försäljning av färskt bröd för avhämtning på morgonen, läsk, mellanmål, godis, glass, kaffe, 
vykort av Tiomilaskogen-trakten + frimarken, samt fiskekort m.m.
Stugbyn, camping, uthyrning av kanoter/cyklar och kiosk/kaffestugan är öppet under 
kulturdagen: kl. 9 till kl. 20. Här finns även toa. Besökare av Kulturdagar få 10% rabatt på 
boendepris i en stuga eller en campingplats under Kulturdagarna. Bokningskod: kultur
Med stor glädje presentera vi olika barnaktiviteter under Kulturdagen:
*Barn tipspromenad: alla dagar 10.30 till 17.00 med fina priser.
*Elise Vermoolen, Holland, smycken.
Guldsmed Elise Vermoolen arbetar med ädelmetaller som silver eller silver med guld, och 
ofta med halvädelstenar. Elise kallar sina smycken Naturals på grund av deras naturliga, 
organiska former, som om det finns liv och rörelse i dem. 
Vill du göra ett smycke själv? Delta i en workshop. På ungefär en timme gör du ett armband 
med silverkomponenter. En trevlig present till dig själv eller att överraskar någon annan med! 
Pris: 250 kr 
Workshops Torsdag - Fredag kl. 12:00-16:00
*Rolig att jobba med trä, gör på ungefär en timme ditt egna troll med Michiel Duvekot. 
Pris: 150 kr. p.p. Torsdag + fredag kl. 12 till 16. 
*Daphne Oosterlaan , bildkonstnär från Holland
Daphne’s arbete kännetecknas av grafiska former, där färger och konturer spelar en viktig 
roll. Hon malar med akryl på duk, inspirationen kommer ofta från den skandinaviska naturen. 
www.oosterlaan.com
Vill du måla själv? Delta i en workshop. Pa ca en timme gör du ett konstverk som är din med 
akrylfärg. Särskilt for barnen mycket trevlig! Max. 10 pers.
Öppet för workshops: torsdag - fredag kl. 12-16, pris: 185 kr. p.p. inkl. material + mellanmål. 
*Chiel/Micke Duvekot, könstnär från Holland
Öppet + workshops: torsdag - fredag kl. 12-16
Delta in hans workshops att göra stentrollar på torsdag - fredag mellan kl. 12 -16. 
Pris: 75 kr. p.p. inkl. material + mellanmål.
*Lisa Veldkamp, Holland kommer att spela harpa på ett flott vid sjön/campingplatser på 
torsdag + fredag  kl. 19 – 19.30. Efteråt ska hon visas harpa och hur man spelar till barn och 
vem som har intresse.  

För alla barn:
Gratis barnprogram lördag 26 juli kl 11.00 på Tyngsjö Vildmark/stugby: Magi, Låtar & 
Sagor! En förtrollande familjeföreställning för alla åldrar med far och son, Bengt Kyllinge 
och Edvin Erlandsson. Det blir trolleri, allsång, många instrument, klassiska sagor på nytt 
sätt, musiktävling - en total show för alla helt enkelt! Kulturförvaltningen Malung arrangerar 
i samarbete med Tyngsjö Vildmark/stugby och Tiomilaskogens Kultur & Kuriosasällskap.
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Tyngsjö Kejsarberg
Välkommen till Kejsarberg, Här finns glasprodukter gjorda av gamla fönsterglas och 
flaskor, smide och keramik från Solåsens keramik och hantverk (Barbro och Olle 
Johansson).
Julmarknaden tjuvstartas redan under Tiomilaskogen då Kejsarbergs julbod slår upp 
sin port. Där finns möjligheter att köpa saker som hör julen till.
Maria Nilsson, Göteborg visar en liten fotoutställning om naturen
Ann-Britt Hammarlund, Söderhamn virkat, stickat och tovat
Café med sju sorters hembakade kakor och Hälsinglands stolthet Glöhoppor.
Fredag 25 juli kl 14.00. Ett gäng dragspelare från Gustava Bälgarna spelar upp.

Öppet: torsdag – lördag 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Barbro Johansson tel. 070-508 76 24

Tyngsjö Tomudden
Köp Antikt och Kuriosa hos Ann-Marie och Sven på Tomuddsvägen 34.
Leg. Naprapat Sven Lindman utför ryggbehandlingar.
Beställ gärna tid på tel: 070-658 78 06. Öppet torsd–lörd 10.00–17.00
Kontaktperson: Ann-Marie tel. 070-337 47 03

Hos Agneta alldeles i början av Tomuddevägen finns konst, textilt hantverk, loppis 
och en trädgård att koppla av i med sin medhavda matsäck.
Ekshäradsgruppen är en grupp konstnärer, som arbetar med olika tekniker, som olja, 
akryl och akvarell. Mycket av inspirationen kommer från naturen..
På loftet ställer Erika Bellander, konstnär med anknytning till Waisgården i Nybofjäll, 
ut sin fraktala konst för tredje året. Med inspiration från civilisation, naturen och 
rymden skapar Erika sköna och meditativa bilder i olika format. 
Bilderna och mönstren kan användas även till t.ex. inredning eller kläder.
Välkomna till en skön och intressant stund hos oss
Kontaktperson: Agneta tel. 073-82 03 069

3:7

3:8

3:9

*Eftersom det är ont om parkeringsplatser vid Kyrka och bygdegård i Tyngsjö erbjuda vi 
en båttur på Tyngsjön till Kyrkan. Båten åka från campingplatsen kl. 11, 13,och 15. Ankomst 
Kyrka kvart efter. Pris tur och retur: 50 kr. inkl. flytväst  
Kontaktperson: Rene Boogaard +46 281 40010 eller Marry van Beek +46 70 2869417
För mer information: www.tyngsjovildmark.com
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Hembygdsgården
Servering av motti o fläsk, kaffe. Tunnbrödsbakning med försäljning i gamla 
bagarstugan.
Öppet: torsdag - lördag 11.00 - 17.00
Kontaktperson: Astrid Larsson tel: 073-093 20 64

Bygdegården
Försäljning av hantverksprodukter, Gustavalax samt loppis. Café och lotterier
Öppet: torsdag – lördag 11.00 -17.00
Kontaktperson: Lars-Bertil Karlsson tel: 070 – 533 49 28

4:1

4:2

Tyngsjö Norra Västerfall
Här finns Elisabeth Ludvigsson-Lundman, Filipstad med honung, betong och 
handmålade bruksföremål och prydnadssaker i tyg, trä och sten. 
Här finns även Christina Ludvigsson, Avradstjärn med ullprodukter och fårskinn.
Elisabeth visar en liten fotoutställning om vatten, även en fotoutställning om gamla 
Västerfall
Öppet: Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson- Lundman 073-098 15 24

3:10
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Välkommen att besöka våra utställare och vår servering vid Fiskestugan 
som ligger vid nordvästra stranden av sjön Nain i Uvanå.

Utställare:
Lena Mobakk, Hagfors, målar akvarell, blandteknik. Inspiration från natur 
och gamla bruksföremål. Vävda, virkade alster så som mattor, väskor m.m.
Annelie Ejnermark, Råda, sitter vid sjön och målar i akvarell och akryl. 
Arbetar med grafik, kol och collage i blandteknik. Gör egna smycken m.m. 
Naturinspirerande alster oftast med dikter till.
Majvi M. Pollack, Mora, varvar akvarellmålning med textila skapelser. 
Syr allt från tavlor till väskor, gärna i applikationsteknik. I hennes akvareller är det, för-
utom ljuset och naturen, de gamla fäbodmiljöerna som fångar hennes intresse.
Sjölunda keramik, Lena Hertz, Fagersta. Keramik i stengods, ljusfat med vättar, 
halvmåne med vätte, ordspråkstavlor, väggamplar.
Små Nära Ting, Lisbeth Stenström, Kil. Egen tillverkning av handvävda löpare och dukar. 
Material i lin och cottonlin.
Bert Nykvist, Gunnerud, slöjd i trä, horn och tråd.
Täpp-Erik och Lena Axelsson, Täppåsen, luffarslöjd, målade träalster, smide och 
stickade alster.
Siw Määttä, Ekshärad, tenntrådsbroderi, armband och halsband av renskinn.
Solknäcke, Eva Åström, Karlstad, gott och nyttigt bröd.

Uvanå Byalag, stor loppis.
Fler utställare kan tillkomma efter katalogens tryckning.

Fredag: Deckardrottningen Ninni Schulman är tillbaka på sin senaste brottsplats och 
signerar sina böcker som säljs i över tio länder. Vem vet… kanske finns hennes nästa 
mördare bland alla tiomilabesökare .
Klockan 15.00 uppträder trubaduren Leif på Jaal Jansson från Edebäck. Han lirar allt 
ifrån egna visor till schlagers.
Lördag: Lars Wetterstrand, Hagfors, visning av flugfiske. Tag gärna med eget spö och 
få tips.

Servering av våra grillade viltspecialiteter:
Smaka på den delikata älghamburgaren med den hemliga dressingen, passa även på att 
prova den unika älggrillkorven eller en vildsvinskorv med sting. Avsluta med en god kopp 
kaffe med hembakat dopp på altanen vid sjön.

Öppet: Torsdag och Fredag kl. 10:00 - 18:00, Lördag kl. 10.00 – 17.00.

Hjärtligt välkomna önskar Uvanå Byalag och Uvanå FVOF
Kontaktperson: Elfrieda 070-3938898
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6:1

Norra Kvantåsen
Marja i Myrom är en konstnär uppväxt i Gunnarskog i Västra Värmland. Nu lever hon i 
ett 1800-talshus som är Värmlands minsta konstmuseum, väg 175 vid Skasåsbron. 
Hon tar sina målningar och sitt staffli med till Tiomilaskogen. Livemålar en Tiomila-
målning som lottas ut den 26 juli klockan 17:00. Ett minne från dessa magiska dagar. 
OBS! Marja är hos oss fredag och lördag.
My Hansson Hälsingland jobbar mest i akrylfärger och har specialicerat sig på 
djurporträtt, vildmarksmotiv och jaktscener. Under kulturdagarna kommer My att 
ha med sin ateljé och ni är hjärtligt välkomna att besöka henne när hon jobbar och se 
några av hennes arbeten. 
Marina Bonnevier, driver företaget MarinaBonnevier form/design i Gävle. Keramiken 
är handbyggd, varje alster är formad på fri hand och får därför en helt unik form, det 
ger även ett lite organiskt uttryck. Vävningen sker ofta i lingarner. Jag älskar linets 
stumma, många gånger lite ovilliga tjurighet. Det är vackert i alla former. Jag är 
också utbildad livscoach men arbetar mest som andlig vägledare, också det i anslut-
ning till ateljén. 
Sabina Glaser, Bålsta. Guldsmed och konstnär. Jag tillverkar smycken av silver, guld 
och naturmedel så som ädelstenar och odlade sötvattenpärlor.
Jag målar svartvita porträtt av djur, naturvyer samt konstnärliga uttryck i 
akryl; gärna med en färgklick som blickfång, och mycket kontrastrikt. Till årets 
kulturdagar tar jag med min serie Grimm; där jag återger mina egna tolkningar av 
bröderna Grimms mest kända sagor. Givetvis i svartvitt med några färgklickar. www.
sabinaglaser.se
Sundbergs träekor från Hällefors finns hos oss under dagarna. En träeka gjord av 
honom är första pris i Tiomilaskogens lotteri. Du kan beställa din eka och få den som 
du själv vill ha den. Han säljer även Roslagsmahogny (1/3 tjära, 1/3 rå linolja och 1/3 
balsamterpentin) för strykning av träekor.
Ove Ståbis, Orsa. Tillverkar kåsor och skålar av vrilar.
Sigvard Zätterman, Lindesberg. Knivar.
Lasse Kaipiainen, Lesjöfors. Trollstigslasses träskulpturer kända från trollstigen i 
Lesjöfors. Visar och säljer sina figurer. (eventuellt täljer han något).
Thor Wahlstedt, Örebro. Smed som tar med ässjan och smider lite. OBS! Är hos oss 
torsdag och fredag.
Bertil Bengtsson, Nordmark. Ängvallsbron rökeri. Rökt fisk och kött.
Johan Larsson, Ölme. Mor Carins ostkaka och kalvdans. Olika sylter. Rå-mjölksbröd.
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Ingegerd Tönnberg, Gustavsfors. Bakar tunnbröd och säljer. När degen jäser spelar 
Ingegerd en trudilutt på sitt dragspel.
Anna Broberg, ung och driven fotograf från trakten. Fotar allt från porträtt och 
bröllop till tävlingar med en förkärlek till djuren och naturen.
Jan Matsson, korgmakare från Våmhus. Korgarna är gjorda enligt gammal hant-
verkstradition från grunden av gammal fura. OBS! Är hos oss på lördag.
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung säljer äkta tvättbara fårskinn och ägg från 
kravgård.
Ylva som driver Janssons Möbler i Hagfors dukar upp med speciella inredningsdetal-
jer bl.a. ljuslyktor, dukar, skyltar samt saker för barnen som mjukisdjur, spel, godis m.m.
Permobilbjörn. Anlagstest och reaktionstest på ”Permobilbjörn” anordnas på Norra 
Kvantåsen den 25 och 26 juli med början kl. 08:00. Kostnad: Anlagstest med 
bedömning 400:-, reaktionstest 200:-.
Anmälan om ni vill pröva er hund ska ske till Thomas 070-2410715.
OBS! Inställes vid ihållande regn.
Skyttesimulator finns på plats. Testa gärna.
Anders Norman finns hos oss på fredagen mellan klockan 15:00 – 17:00 då har ni 
möjlighet att ställa frågor om finnmarken och dess släkter.
Finns även lite gamla kort och urklipp att titta på.
Andreas Nordh, Ekshärad kommer även i år och visar upp sitt björnskinn. Största 
björnen som är skjuten i Värmland, vikt 260 kg. Skjuten i Storvålsberg.
Ev. kommer det att finnas lite andra uppstoppade djur att titta på.
Dan Ingvarsson spelar och sjunger för oss fredag och lördag från klockan 14:00 –
Kan tillkomma fler utställare efter broschyrens tryckning.

Servering: 
Torsdag Motti och fläsk, sill och potatis. 
Fredag   Motti och fläsk.
Lördag   Motti och fläsk, viltgryta och potatis.
Dessutom alla dagar våfflor, kaffe, dricka och olika sorters hembakat bröd.

Öppet: Torsdag och fredag kl. 10:00 – 18:00, Lördag kl. 10:00 – 17:00
Kontaktperson: Ann-Britt Gustafson tel. 070-2466552
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Fattigskogens Vildmarksby. Vi erbjuder paket och helhetslösningar för alla 
målgrupper. Allt ifrån fiske och jakt äventyr till bröllop/fest och högtider. Helpension 
eller självhushåll, ensam eller i grupp. Vi löser det mesta. Varför inte pröva några 
nätter i den mytomspunna Tiomilaskogen.   www.vildmarksbyn.com
Tove Olsson Rörbäcksnäs. Tovade vättar, sittdynor och flaskhållare. Stickade 
strumpor, mm.
Lars-Gunnar Hedlund Hagfors. Tillverkar och säljer trähantverk. Vädergubbar, 
träpussel och svarvat, mm.
Birgitta Andersson Skålviken/Hagfors. Textil: Olika applikationer, dockkläder, 
barnlapptäcken, mm.
Jaktresan.com. Jakt och upplevelseresor till Ungern. www.jaktresan.com
Gunbritt Alderberg Dala-Järna. Stickat mössor, vantar, sockor, pulsvärmare, sjalar mm.
Ekshärads smide. Traditionellt smide. www.eksharadssmide.se
Ann-Charlotte Schuber Mora. Keramik, glasfusing och målningar.
Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill och tunnbröd (Tôlla). Hemkokt 
hjortronsylt och trä tuppar.
Gun Pettersson Fredriksberg. Målade stenar/trädgårdsdekorationer. Katter, ugglor, 
mm.
Erland Bengtsson Skålviken/Hagfors. Handgjorda knivar, osthyvlar, tårtspadar, mm.
Åsa-Kréstin Davidsson Ekshärad. Konst och måleri.
Maud Berg Mora. Sol tryck med sidenfärger. Oljemålning och screentryck.
Ida Henriksson Art Torsby. Konstnär som hittar sin inspiration i vardagen, känslor, 
människor, filmer och musik.  Målar mest med akvarellfärger. Men mixar gärna olika 
medier. Andra konstnärer och fotografer inspirerar henne ofta. Leker gärna med 
andras motiv och mixar ihop en egen tolkning av saker och ting. Tatueringar är något 
som ofta återkommer i hennes målningar. Bara för att de kan berätta så mycket mer 
än bara vara en tatuering, precis som en tavla.
Siw Ekengren och Birgitta Johansson Hagfors. Broderade dukar/kuddar. Hemvävda 
trasmattor, tenntrådssmycken. Olika alster i halvlinne. Stickat/virkat, mm.
Monica Aldorsson Kölberget/Kil. Honung även förkylningshonung från egen bigård. 

8
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Hemkokta knäckklubbor, kola, marmelader. Hemkokt tvål, cerat, salvor, bivaxljus. Det 
mesta med honung/bivax från bigården som bas. Ullgarn, stickat, virkat, sytt bla 
stickade ”Rosen baskern”. Skogs-hantverksprodukter@hotmail.com
Sixten Olsson, Malungsfors. Vrilkonstnär, vrilskålar. Medlem i Trätäljarna.
Som vanligt Loppis och lite annat smått och gott
Restaurangen erbjuder dagens lunch och middag. Smörgåsar, kaffe, fikabröd, glass, 
godis mm. I restaurangen tar vi betalkort.
Hjärtligt Välkomna önskar Ann-Louise & LG med personal. 073-657 88 10

Musik i Fattigskogen
Torsdag 24/7  Klockan 12,00-13,00 och 14,00-15,00
Dragspelmästaren och underhållaren Tord Sölvesson Hagfors
Fredag 25/7 klockan 14,00-15,00 och 16,00-17,00 
Visor med Stefan Morén Vansbro
Lördag 26/7 klockan 22.00 
Trubadurafton med legenderna från förra året.
STEFAN & KENT
Entré 120: -

Till Klump-Olles gamla gård Klumpfall tar Du dig via en stig från Fattigskogens 
Vildmarksby. Här kan Du köpa kolbullar, (som är mjölkproteinfria; vegitariskt alt. 
finns) rabarberlemonad och kaffe med dopp. Det finns några får och barnen kan 
prova på att tova sig ett litet ullhjärta. Till försäljning finns hantverk från Mossa & 
Kottar, det finns lammskinn och tovade produkter, trasmattor, raggsockor, stickade 
barntröjor och loppis. Du kan även köpa rökt fläsk.
Nytt för i år på Klumpfall är en liten sagostig (ca 400m) och fam. Fischers honung.

Varmt välkomna hälsar Er Cecilia & Pär Johnsson, Christina Bratt & Per-Erik 
Sandström, Victoria & Björn Bergqvist, Pia & Stefan Lind samt Karin & Fredrik 
Fischer

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson Cecilia Johnsson 070-6564880

9
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Petruslogen
Magnus Kvick, fotografi, Malung. Visar fotoutställningen ”Casperciaracilia” , en 
svartvit sensibel serie av ögonblick på de egna barnen. 

DU och JAG från Avradsberg, hemsydda barnkläder, mössor och mera. Kommer att 
sälja mössor och lite till samt tar upp beställningar. duochjagblogg.wordpress.com

Kaffe, te och fika finns att köpa inne i Petruslogen.

Garaget:
Åke Bäckman från Vansbro. Han tar med en del av sin motorsågssamling som 
börjar 1939. ca 100 stycken visar han upp och en antal startar han, bland annat sin 
tvåmans motorsåg.

Ödehuset
Robert Forsberg, målar graffiti från Karlstad. Går under signaturen Super-G och har 
målat graffiti sedan slutet av 90-talet. Graffitikonsten är det som han brinner för, 
försöker att utveckla hela tiden. Gör inte bara graffiti i text utan gör även porträtt 
och andra motiv med hjälp av sprayburk, på vägg som duk. www.super-g.se

Daniel Janosz, målar graffiti/streetart från Uddevalla. Neone aka (the) Noeism har varit 
verksam sedan 1998. Har rötterna i graffiti/streetart, arbetar i sprayfärg och akryl-
helst i stora format. Har sen dess arbetat med graffiti/streetart på många olika sätt, 
infallsvinklar och stilar. Hans motiv är ofta kraftigt inspirerande av graffiti/streetart med 
det grafiska och en smula modernism. www.heatdesign.se
Det kommer att finas möjlighet att få testa på graffiti och de kommer att bjuda på 
liveshow och visa hur de jobbar. Kommer att finnas på plats fredag och löerdag.

Skräddar Emanuels gård, Avradsberg.
Per Lissel, fotografi, Gävle. Visar utställningen ”Skogsmystik på Finnmarken”, en 
mix av svartvit fotografi och färg. Per är en fotograf med rötterna i Västerdalarnas 
och Bergslagens skogar. Han har en passion för de stora skogarna och speciellt 
finnmarkerna. Per har gett ut boken Skogsminnen 2012. Deltar också i en del 
internationella tävlingar och tog en ”Highly commended” i European Wildlife 
Photographer of the Year 2012. skogsfotografen.se / perlissel.wordpress.com
Utanför Skräddare Emanuels loge står Gunilla Evertsson, Karlstad. Hemsydda 
förkläden i linne och bomull, har även pärlbroderier.”
Eva Mandelqvist, Encaustic artist, Borlänge.
Encaustic art är en spännande strykjärnskonst med vaxblock. Färgerna skapar 
starka uttryck på ett nästan magiskt sätt. Den smältande färgen formar mönster 
och inspirerar till att hitta figurer och former i bilden. Eva finns på plats och målar 
personliga motiv samt visar hur den intressanta processen går till. 

10:1

10:2

10:3

10:4
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10:5

10:6

10:7

Johan Ors loge, Avradsberg
Linda Eggens, fotografi, Lima. Visar fotoutställningen ”Fotografiska sagor” , 
fantasifulla svartvita bilder från några av våra mest folkkära sagor.

Boa på Johan Ors, Avradsberg
Kari Welam, fotografi, Äppelbo. Visar bilder från hennes första bokprojekt 
”Porträtt från Äppelbo” , i en serie svartvita fotografier som skildrar en sann bild av 
verkligheten från byn där hon är uppväxt. www.kariwelam.wix.com/foto

Lill Johans loge, Avradsberg
Pierina Jonasson, fotografi, Bjursås. Visar utställningen ”Kärlek och längtan” , som 
är naturbilder och detaljer från den norrländska fjällvärlden. www.pierina.se

Slakthuset, Avradsberg
Helene Sjöstrand, fotografi, Falun Visar utställningen ”Människor i min studio” , en 
blandning av sköna karaktärer och ansikten. www.fotografhelene.se

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Håkan Olsén 070-655 97 41
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11:2

Böljas loge, Mattlaberg
Mia Petzäll, fotografi, Varberg. Årets gästfotograf i Tiomilaskogen! Hon har tagit 
fotografvärlden, utställningsgalleriorna och betraktarna i Sverige med storm. Med 
sina kraftfulla, nära och intima svartvita bilder skildrar hon vår samtid med ett 
varsamt och speciellt öga. På Böljas loge visar hon två utställningar:
”Hunting instinct” – om den svenske jägaren.
”Älskade själar” – om svenska raggare. www.petzallphoto.com
Boa, Mattlaberg
Alexandra Björk, fotografi, Falun, och Stefan Strömberg, text, Falun.
Visar en utställning med text och bild från den lilla byn Peguche på 3000 möh i 
Ecuador, där de arbetat med mänskliga rättigheter, och med detta som grund vill 
de skapa ett intresse för andra kulturer och bidra till nya möten som underlättar 
arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Forts. Mattlaberg:
Utebaren i Mattlaberg
Skol Emma Ingvarsson, designer, Malung. Visar upp sin nya kollektion av egen 
designade lampor och ljusstakar. Vissa kommer även att vara till försäljning under 
kulturdagarna. www.skolemma.com instagramskolemma

Susines lada, Mattlaberg
Anneli Andersson, fotografi, Borlänge. Visar två fotografiska serier ”Madame 
Butterfly” och ”Dröm och verklighet”, samt visar ett fotografiskt bildspel. 
070-6485242
Hans Olander, fotografi, Falun. Visar sin fotoutställning som han kallar ”Natur i stort 
och smått”, som gestaltar det stora landskapet kontra det intima från hans eget 
kameraperspektiv. Mat, mackor och fika finns att köpa i Mattlaberg!

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Håkan Olsén 070-655 97 41

Musik i Mattlaberg: Arts factory från Helsingborg uppträder 
på verandan fredag kl. 15.00. Lördag kl. 15.00 ”Rock, blues, visor och
 eget material”.

11:1
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Besök platsen där storspelmannen Lejsme Per 
levde fram till sin död 1907. 
Den milsvida utsikten inspirerade honom till att skapa musiken, där 
man i tonerna hör älvor dansa, näcken spela, skrömt och kärleken dansa.

På Café Rihimäki dricker du gott kaffe till hembakat bröd och njuter 
av utsikten. Vid regn sitter du vid brasan i den öppna spisen. Här erbjuds 
stickade, broderade och vävda handarbeten till försäljning.

I och utanför Lejsme Pers loge kan du se och köpa toppklassigt  konsthantverk av 
konstnärerna:
Per Schützer, Kristinehamn. Målar i akryl. Inspirationen och lusten hämtas från 
naturen. Har haft flera separatutställningar i Bohuslän, Värmland, Örebro och 
Stockholm.
Ingegerd Bolmelin, Älvdalen. Handtryckta textilier, handgjort papper, keramik.
Linda Johrin, Lundsberg. Retrovintagetavlor som andas 50- och 60-tal i akryl, olja 
och diverse tekniker.
Lena Eriksson, Granbergsdal. Hantverk i ull och fårskinn.
Maj-Lis Sölvebring, Storfors. Tavlor i akryl och akvarell, deltagit i utställningar på 
flera orter i mellansverige.
Ulla-Greta Sundin, Venjan. Gör quiltade överkast i lappteknik, samt väskor necessä-
rer och dukar.

Öppettider torsdag 11.00 tills dansen börjar 20.30.
Fredag och lördag 10.00-18.00. 

Kontaktperson: Marita Björn 070 2417138

Gammeldags spelmansstämma i Lejsme Pers anda på Rihimäki 
torsdag den 24 juli kl. 19.00.
Malungs spelmanslag med gäster.
Scenprogram där låtar efter Lejsme Per är en viktig del. Allspel och buskspel. Dans på 
logen. (vid regn hålls spelmansstämman på logen)

Servering av kaffe och korv.
Fri entré. Välkomna!

Arrangörer: Malungs spelmanslag, Tiomilaskogen
Kontaktperson: Hans Bohm 070 7202348
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Evaldssons säljer hemrökt fläsk. 
Servering av kolbulle med hemkokt lingonsylt. 
Stor loppis med gammalt och nytt.  
Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. 
Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Anki tel. 070-3175079

STÄMMA utgörs av en grupp konstnärer från olika riktningar inom samtidskonsten.
I juli kommer STÄMMA samlas i Västra Gåstjärnsberget i Malungs finnmarker för 
att arbeta med platsen och skogen som utgångspunkt och material till ett antal 
verk som kommer visas och förmedlas under kultur i tiomilaskogen. 
Kom och fika, upplev konst och träffa konstnärerna.

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Sara Erkers tel. 070-352 87 26
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Maria Englund Dalajärna visar och säljer konst i olja och akvarell.
 N-O Nilsson visar och säljer  konst i olja och akvarell.
Turid Lövkvist visar och säljer konst i akryl.
 Härjedalens fjällfäll Karin Back Sveg. visar och säljer fjälltäcken med tryck eller vävd 
baksida av lammskinn.Tillverkar fällar ,vantar ,barntofflor .boor. Säljer ekologiska 
lammskinn av allmogeras.
Paret Pettersson säljer hantverk i trä och stickat.
Marit G. bakar stenkakor/tunnbröd.
Bengt G .röker och säljer alurökt fransyska och fläsk. Säljer även rökar med sex galler.
Prova på bågskytte med Roger. 
Öppet 10.00-18.00 utom lördag stänger vi 17.00.
Servering av nävgröt med fläsk och lingon. alt. snickarkorv med bröd. kaffe med kaka. 
Kontaktperson: Inger, 070-5630371.
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Skyttepaviljongen
Hanne Hulsart, Brunnberg, ställer ut sina glada färgrika akvareller, oftas  blomsamlingar 
och landskap, målas med en intensitet som inte främst  beskriver hur det ser ut och hur det 
känns att vara där. Utställningar i bl.a. Danmark, Gamla Stan i Stockholm, Konstrundan i 
Klarälvdalen, Shalströmsgården Torsby, Galleri Grönland m.fl.

Birgitta Helje, Malung. Egendesignade kläder i naturmaterial såsom vadmal, lin och ull. 
Jackor, västar, tunikor, byxor, klänningar, kjolar, tovade hattar, broscher, stickat mm.

Vivianne Tallqvist, Ö Näsberget/Ekshärad.  Vacker komponerade trasmattor   tillika  löpare 
samt försäljning av hembakat bröd mm.

Berit o Börje Olsson, Ekshärad. Säljer sina välgjorda alster av hemvävt och träslöjd, såsom 
bordslöpare, vackra hemvävda mattor, fågelholkar med snickarglädje mm.

Lilianne, Malung. Säljer nybakade    glödhoppor mm.

Torsdag kl. 14.00

Håkan Hjärt med vänner, Ekshärad underhåller med gedigen folkmusik, nyckelharpa, dragspel, bas.

Östra Näsbergets Finnbygdsförening har som vanligt cafè.
Utomhus finns även ett litet självbetjänande loppis

Boken Gårdar och Folk på Malungs Finnmark finns till försäljning för 450:-

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson Vimar Evaldsson 070-287 32 91.
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17:1 Missionshuset
KaBi Skinn & Lin. Kläder, hattar, västar, kuddar, smycken. www.kabi.se
Karin Kämpe-Johansson. Kläder i vadman, kokt ull  o lin dekorerade med skinn o torrtovning.
Grop Stina Evaldsson. Quiltning, täcken, väskor o nessesärer mm. Vättar i Waldorfteknik. 
www.gropstina.se
Gun Porsklev. Akvareller,  vävda ranor o annat smått o gott. www.gunporsklev.se
Christina Johansson. Tavlor, figurer i nåltovning.

Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson, tel. 070-6795926 e-post; gropstina@telia.com
Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00. Lördag kl. 10.00 – 17.00.

Milan & Smedjan
John-Henrik”Henco”  Henriksson. Kolmila, smide, vedkorgar till försäljning.
Mikael  Isak.  Tjärbränning.
Jan Bergman. Smide (finns i den nyrenoverade smedjan), handgjorda knivar mm.

Årets kolmila tänds onsdag 23 juli kl 10.00. 
Milkväll kl 17.00––– med musik från Dalarna och Värmland.
Ta gärna med eget  instrument  för buskspel i en trolsk natur. Servering av kolbullar o kaffe.
Välkomna
                               

Lisskogsbrändan 
Restaurang Dutch Mountain
Finaste konstverket finner ni på Lisskogsåsen för att utsikten på Dutch Mountains altan 
är ett av Moder Naturs konststycke.  I vår restaurang serverar vi en speciell Tiomilaskogens 
meny. Dessutom har vi à la carte, barnmeny, smörgåsar, fika, glass, våfflor och färskt kaffe. Vi 
säljer också gammeldags godis, hembakade kakor, andra bakelser, hantverk och naturproduk-
ter. Ring eller besök vår hemsida för detaljerad information.

Elza och Rick välkommer er!

Café - Restaurangen har öppet kl. 10.00-21.00

Kontaktpersoner: Elza och Rick, 0280-51039, www.dutchmountain.se

17:2
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Följ med Malungs konstgrafiska verkstad på en busstur 
genom tiomilaskogen, torsdag 24 juli.
Bussen avgår från Hagaparkeringen kl 12.00 och gör under dagen flera stopp där du 
får tillfälle att njuta av både konst, hantverk och mycket annat. Turen avslutas med 
ett besök på Riihimäki där Malungs spelmanslag underhåller. 
Bussen återvänder sedan mot Malung med beräknad ankomsttid ca 21.00. 
Under färden berättar kulturförvaltningens Nirs Peter Nordin om Finnmarken och 
Finnmarkskulturen.

Tag med egen matsäck eller köp på plats. Pris 175 kr/pers. Biljetter köps på 
Malungs bibliotek. För ytterligare upplysningar: 0704-33 20 55
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Ta med dej gott om tid!
Det tar tid att ta sig igenom Tiomilaskogen. Man stannar ofta, tittar, kon verserar, 
fängslas, äter och fyndar. Här finns ingen tid till brådska och stress. Ta gärna med 
fiskespöt och “släng krok” i  kommunens bästa fiskevatten. Regnbåge, öring, gädda 
och abborre. Gratis för barn under 15. Information kan du få av Fiskecenter på 
Malungs Camping eller hos kortförsäljarna.
Ett gott tips! Ta med ditt musikinstrument och bjud på en låt, ensam eller 
tillsammans med andra.

Övernattningsmöjligheter finns på:
Vildmarksbyn, Avradsberg, stugor och camping. Tel. 0281-41052
Camping vid Tyngsjö Stugby, tel 0281-400 10
Camping finns i Uvanå vid Järnbåtsudden info 070-352 00 35
Badplatser finns i Tyngsjö, Uvanå, Avradsberg och Brunnberg.
Camping finns på Adventure-Center, Tyngsjö 0281-400 22

Gå gärna in på vår hemsida: www.kulturitiomilaskogen.se
eller ring  Birgitta på 070-315 86 17 för info.
                
I Sveriges sydligaste vildmark finns också 
björn, varg, lodjur,berguv och kungsörn. 
Inte många har sett dom. 
Kanske du? Om du kör sakta  och håller 
korpgluggarna öppna!

Reservation för eventuella ändringar. 
Varje by ansvarar var för sig 
för sitt program.

Kom i håg att när ni är i 
Tiomilaskogen är det långt till 
Bankomater.
Ta med  kontanter.

Symbolförklaring:
Dass el. wc

I viss mån tillgängligt 
för rörelsehindrade
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På Malungs Finnmark finner Ni Turistföretagen:
Fattigskogens Vildmarksby, stugby, restaurang. www.vildmarksbyn.com     
Malungsäventyr/Yttermalungscamping, stugby, camping, aktiviteter
www.yttermalungscamping.se   
Tyngsjö Vildmark, stugby, camping, outdoors.  www.tyngsjovildmark.com   
Adventure-Center Tyngsjö, äventyr, kanoting.  www.adventure-centertyngsjo.com   
Dutch Mountain, restaurang med holländska rätter. www.dutchmountain.se    
Varmt Välkomna!

Med reservation för ändringar efter programmets tryckning.

Musik under kulturdagarna
Avslutningskonsert vid Rysjön lördag 26 juli kl. 20.00.
Team Book “Rosa kören från TV:s  Körslaget”. / Mikael   Malmèn, Maria Röjås.

Kvantåsen  
fredag  25 juli o lördag 26 juli kl. 14.00 -. Dan Ingvarsson, trubadur från Malung.

Rihimäki torsdag 24 juli kl. 19.00.
Gammmeldags  spelmansstämma i Lejse Pers anda. Malungs spelmansslag med vänner.

Tyngsjö kyrka 
Mats Lissjanis och  Maria Ljungström bjuder på en kväll med kända visor och melodier från 
olika musikaler och för ackompanjemanget står Anita Granberg.
Kejsarberg 
Fredag 25 juli kl 14.00. Ett gäng dragspelare från Gustava Bälgarna spelar upp.

Fattigskogens Vildmarksby.
Torsdag 24 juli kl. 12.00-13.00 o 14.00-15.00.
Dragspelsmästaren   och underhållaren Tord Sölvesson, Hagfors.
Fredag 25 juli kl. 12.00-13.00 o 16.00-17.00. Visor med Stefan Morèn, Vansbro.
Lördag 26 juli kl. 22.00. Trubadurafton med Stefan & Kent.

Mattlaberg.
Art factory från Helsingborg spelar på verandan fredag 25 juli  kl. 15.00 
och lördag 26 juli kl. 15.00.
Rock, blues, visor och eget material.

Uvanå.
Fredag 25 juli kl. 15.00.
Leif på Jaal Jansson, Edebäck. Han lirar allt från egna visor till schlagers.

 Ö Näsberget
Torsdag 24 juli kl. 14.00 Håkan Hjärt med vänner underhåller med 
gedigen folkmusik, nyckelharpa, dragspel, bas.
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Hagfors

Annicas Taxi

Avslutningskonsert vid Rysjön
(700 m norr om Avradsberg)

Den 26 juli kl. 20.00 
Rosa kören från TV:s  ”Körslaget”.

Avslutningskonsert vid Rysjön lördag 26 juli kl. 20.00.
Team Book “Rosa kören från TV:s  Körslaget”. / Mikael Malmèn. 

Servering av Kaffe, Kolbullar 18.30 • Entrè 50:-
För mer info. 070-315 86 17.  Välkomna!

(Vid regn hålles avslutningskonserten vid Rihimäki)

Vi arbetar för grön energi

Västra Utsjövägen 95     782 91 Malung
Te l .  0280-134  72  •  070- 548  72  36


