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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

28–30 juli 201628–30 juli 2016
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Bäste besökare!
Det är svårt att veta vad som väntar när ni kör in i den gamla Tiomilaskogen, 
eller Malungs Finnmark som det också heter. Men belöningen är stor. Långt 
till allt, slingriga grusvägar på Dalasidan, älgar, vargar och ugglor, sjöar och 
myrar och granskog. Och ibland fenomenal utsikt.
Men däremellan, både i Dalarna och Värmland, tornar små skogsarbetarbyar 
upp sig längs vägkanten, och många av dessa erbjuder både gårdstun, reno-
verade logar och ladugårdar som utställningsplatser. Cirka 180 utställare i 
cirka15 byar gör att vi kan garantera att det finns något för alla.
Mat, musik och kaffe också!

Studera broschyren och gör din egen resrutt, tänk på att det tar längre tid 
än vad ni tror. 
Kör försiktigt och ha det så trevligt i Tiomilaskogen!

Ordförande i Tiomilaskogens kultur och kuriosasällskap.

Ann-Britt Gustafson

Boken Gårdar och Folk på Malungs Finnmark
Finns till försäljning i de olika byarna under kulturdagarna till red. pris 350:-.
För mer information kan ni ringa till Anders Norman tel. 0563-92249

I år firar Tiomilaskogen 16 år
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Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

1:2

Tomtebo Torsdag-Lördag 10-17 www.tomtebo.eu
Asta Johansson
Välkomna in i sagornas magiska värld, här samsas tomtar och troll med prinsessor 
och djur, allt handgjort.
I Tomtebo bakar vi även i år bröd i vedeldad stenugn. Är ni nyfikna på vad svedje-
finnarna bakade av, så kan ni smaka på bröd bakad av stenmalen vete och svedjeråg.
Gårdens ungdomar håller i pil- och bollkastning, med fina priser.
Nött & nytt: Stort loppis i höladan, allt från superbilliga billiga kläder i alla storlekar,
till pyssel och presentartiklar från nedlagda affärer.
Servering: Hela dagen finns det te och kaffe med hembakat bröd, läsk, glass och våffla.
Mat serveras från 12.00 • Glödstekt sill. • Viltgryta • Klimp med hjortron

Underhållning vid Andersviksbergs Bystuga fredag 29/7 kl 19.00
Roger Bäck Ödemarksjägar’n. Roger delar med sig av sina självupplevda låtar om livet 
som jägare, en upplevelse för alla inte bara jaktintresserade. Entré
Servering: Mat och fika från kl 18.00 Välkomna till en trevlig kväll

Bystugan. Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00 Lördag kl. 10.00 - 17.00 
Handikaptoa.
Anna Sigfrids Malung. Hemvävda löpare, malungsflock och trasmattor, stickat 
hembakat knäckebröd. Bakar stomp fredag och lördag om vädret tillåter.
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.
Finn Moen Trysil Norge. Finn har sin hemvist i Trysiltrakten. Sedan 1988 är han 
konstnär på heltid. Han målar i olja och ackvarell, främst naturmotiv från fjäll och 
skog, snidar också i trä. Nyutkommen bok med ackvareller.
Trätäljarna Sture Matsson Malung, Rolf Christoffersson Uppsala, Jarl 
Christoffersson Malung, Peråke Skoghammar Hagfors täljer alster av olika slag 
såsom kåsor, gubbar, bearbetar naturfynd mm. Rolf säljer dessutom sina böcker. 
Peråke finns med Torsdag och fredag. 
Gunnar Strand Malung Handgjorda hornknivar, bruksknivar och kåsor.
Ingrid Christoffersson Malung Tovat och stickat, skrubbar, väskor mm.
 
Servering. Kaffe, the, dricka och hembakat bröd
Kontaktperson: Ingrid Christoffersson  070-557 4189
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Gården blev i folkmun kallad Vinervallen efter den förste bosättaren, svedjefinnen 
Pehr Persson Hwijnare (ursprungligen Huinari, kallades ”Vinaren”, eller på tyngsjömål, 
”Vinern”) 

”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 och titta in i hus och uthus..

Kafé Vinervallen
Här serveras älgörtsdricka och kaffe/te med hembakat bröd.

Konstutställning 
Ramon och Elisa Larruy – ett par, två uttryck i olja, akryl, akvarell.

Fotoutställning
Virus - kända och okända smittbärare i närbild.

Smycken
Eva Britt Karlsson, Indianinspirerade pärlbroderade smycken

Loppis och kuriosa

Öppettider torsdag till lördag klockan  10.00 - 18.00 
Välkomna!

Kontaktpersoner: 
Eva Britt Karlsson 070 - 732 50 26, Sören Bergqvist 070 - 358 75 78

2
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Gamla skolan på Tyngsjö Berg, 
Brotorp 7, Tyngsjö 
är öppet under Kulturdagarna! Välkommen!

Könstnär  Micke Duvekot: timmer-och stentrollar,  konst från drivved,  handgjorda 
knivar, horn av älg och rådjur.
Könstnär Maarten Duvekot: handgjorda knivar, silversmiden och smycken.
Loppis: många gamla och nya  material, och växt.
Trollgrotta: alla barn som vill kan här förvandlas till troll, älva, häxorna eller tomte. 
Föräldrarna gör ditt eget foto!
Öppet: alla dagar kl. 11.00 till kl. 17.00

3
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Prästgården vid Tyngsjö kyrka
Marianne Lisra, Malung. Lapptäcken, handvävda mattor, väskor, dukar, kuddar, 
hembakt.
Aina Andersson, Malung. Textilier, halsband och armband i skinn, tenn och pärlor, 
träsaker.
Gun Vestling, Malung. Hemvävda mattor, kuddar, dukar och löpare.
Torsten och Karl-Erik, Tyngsjö. Tillverkar och säljer den populära ljugarbänken. 
Dom tar även upp beställningar.
Lena Larsson, Hagfors. Keramik. Tillverkar smycken i silverlera.
Cicci Edlund, Malung. Syr tuffa Baggy mössor, buffar o pannband för stora och små
Facebook.com/IceDesignByMe
Torbjörn Marcusson Malung, Säljer den populära väderpinnen utanför Sockenstugan
Stefan Kull, Stockholm. Svarvar  i trä och visar sina saker inne.
Jarl Kargård, Tyngsjö. Säljer skinn o mockajackor till reapris

Prästgården, Ladan
Ta en nostalgitripp till Yvonne och Ulrika. Här kan du fynda fina hantverk antikt och 
kuriosa.  .www.storasten@spray.se
Utanför Prästgården, Ladan.
Åke Svensson, Gagnef. Smide
Maria Lagerman, Ramsberg, Alsterduken”Lövring” trädfakta, skärbrädor av 16 
trädslag, virkesguide, linnefrotté. Säljer och värderar gamla psalmböcker.

Prästgården
Filmen Spelmans  jordafärd   visas kl. 11.00 och kl. 15.00 under kulturdagarna.

Stora salen prästgården
Sven-Olof Mellqvist visar gamla kort från Tyngsjö och vill också ha hjälp med 
namnuppgifter på dessa.

Servering:  Pytt i panna, kaffe, korv, våfflor,läsk, laxwraps

Öppettider: torsdag – fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontaktperson:  Karl-Erik Persson tel. 070-5251039
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Tyngsjö Bygdegård

Åke Wiklund, Svärdsjö   Gubbstolar, bord, vitrinskåp.
Ann Sterner, Borlänge   Lappteknik
VittingeGåvan, Vittinge  Brod.kort, handdukar mm.
Horst Hanke, Äppelbo   Silversmide, smycken o dräktdetaljer
Vivis Fyndbod, Katrineholm  Pärlbroderier, dock-o flickklänningar
Yvonne Nord, Mockfjärd  Div. hantverk
Britt-Marie Sellfors, Borlänge Målade träalster, kort, tavlor mm.
Laila Harjukoski, Guldsmedshyttan Mattor, stickat mm
Lillängens Gårdsmejeri, Sunne Getost, messmör, fjällkoost mm.
Åsas myror, Kil    Betong o trädgårdsarb för hem o trädgård
Koj Karigården o Hagens
Gårdsbutik,  Äppelbo    Lamm o fårskinnsprodukter
Gördis  Isaksson,Ornäs  Porslinsdockor, målade träsaker
Birgitta Persson, Ramsberg  Mattor, stickat, sydda barnkläder
Folke Snees, Mora   Egentillverkade trähästar. Obs. ej lördag
Kyra, Örebro    Pärlor, smycken o smyckedelar
Gunilla Sillen, Borlänge  Virkat o stickat bl.a barntröjor, löpare
Bosse o Lena Vestling, Köping  Skrifter.  Tryckt i tidningen Dapilen.    
     Nyutkommen!
     Malungs Finnmark 1859-1926
Stefan W  Igelström, Vittsjö  Konst, hornsmycken mm.

Se mer information på vår hemsida  www.tyngsjö 

Servering: Först på Finnmarken! Thai Food Service, något ni måste smaka!
och Runes kolbullar som öppnar kl. 11.00, Övrig servering öppet 10.00–18.00,
lör 10.00–17.00. Rune säljer även våfflor, lingondricka och kokkaffe.
Här serveras också Varm korv med bröd, dricka, festis & kaffe med hembakat

Utställningen öppen torsdag – fredag 10.00 – 18.00 lördag 10.00 – 17.00
Kontaktperson:  Ingalill Börjesson  tel. 070-6395666
   

4:3
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4:4 Tyngsjö Vildmark, kultur och natur!

Redan 1968 börjande Bror Johansson och hans fru Anna bygga den första stugan, 
nu kallas stugan ‘Karin’. Sen dess byggde han 11 stugor till.

Sedan 2003 har vi tagit över Tyngsjö Stugby och stortrivs tillsamman med våra 
barn mitt i naturen.

Bra kvalitetstimmer på stugorna och en underbar plats lite högre över Tyngsjön, såg 
till att Tyngsjö Stugby blev ett populärt ställe för (inter)nationella gäster hela året 
runt.

I lugn och ro kan du njuta i vår kiosk/kaffestugan bl a av läsk, mellanmål, godis, glass, 
kaffe, vykort av Tiomilaskogen trakten + frimarken, samt fiskekort, försäljning av 
färsk bröd för avhämtning på morgonen (beställa dagen innan) m. m.

Stugbyn, camping, uthyrning av kanoter/cyklar och kiosk/kaffestugan är öppet 
under kulturdagen: kl. 9 till kl. 20 (stängt mellan kl. 13 - kl. 14) Här finns även toa. 
Bokning av boende få 10% rabatt på pris i en stuga eller en campingplats under 
Kulturdagarna. Bokning kod: kultur

Kontaktpersonen: Rene Boogaard +46 (0)70 286 4010 eller 
Marry van Beek +46 (0)70 286 9417

För mer information: www.tyngsjovildmark.com
email: kanotitude@live.com
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Fotograf Håkan Olsén
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Tomudden
hos Agneta finns stickat, trasmattor, tavlor och lite loppis

På loftet är Erika Bellander, konstnär med anknytning till Waisgården i 
Nybofjäll, tillbaka i år igen med sin FRAKTALA KONST.
Med inspiration från civilisation, naturen och rymden skapar Erika sköna 
och meditativa bilder i olika format och material. Bilderna och mönstren 
kan användas även till t.ex. inredning eller kläder.
Välkomna till en skön och behaglig stund.
Vi bjuder på fika

Erika och Agneta

Köp Antikt och Kuriosa hos AnnMarie och Sven på Tomudden
Leg. naprapat Sven Lindman utför ryggbehandling.
Beställ gärna tid på tel. 070-658 78 06

Kontaktperson: 070-658 78 06, Sven

Välkommen till Kejsarberg!
Här finns olika slags hantverk till försäljning såsom glasprodukter gjorda av flaskor 
och gamla fönster, smide, keramik, sydda ullvantar, tovade tofflor, stickat och 
betong.

Sofia Johansson har genom sitt hantverk gett gamla böcker ett nytt liv och 
funktion! Allt ifrån konst att pryda väggar med till presenter att ge bort.

På logen har Robert Nilsson har en ord- och bildutställning med värmländsk 
anknytning. Huvudmotivet är en karta över Värmland med bygder och kommuner 
utsatta inom länsgränsen.
I det gamla stallet finns Kejsarbergs Julmarknad. Här finns möjlighet att köpa saker 
som hör julen till! 

Fredag 29/7 kl. 14.00 kommer Peter Johansson med Gustava Bälgarna och drar 
några låtar från förr och nu med sina dragspel.

På Kejsarberg finns även ett kafé med kaffe, dricka och hembakat bröd. Det finns 
även glass och tunnbröd med hemkärnat smör till försäljning.

Öppet Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00 , Lördag 10.00 -17.00
Kontaktperson: Barbro Johansson 070- 508 76 24, 072-565 35 11
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Milsjöheden hos Hasse & Berit
Torsdag fredag och lördag 28 – 30 juli klockan 11.00 – 13.00

Bång Berit Norén med lång erfarenhet av pensioner berättar om:

• Vad det innebär att ”gå tidigt” i pension?
• Förtjänsten av att jobba länge, måste man arbeta heltid på slutet?

• Hur fungerar tjänstepensionen och hur stor är den?
• Hur får man ”hem” alla olika delar av pensionen och är allt rätt?

• Vart sänder jag min ansökan och när?

Det börjar klockan 11, kaffe kl.12 och klart kl.13

VÄLKOMMEN! Det är gratis

Du kan mot betalning beställa att få din pension utredd och förklarad

4:8

5 Milsjöheden

Tyngsjö Norra Västerfall
Här finns Elisabeth Ludvigsson Lundman, Filipstad med honung, betong och 
bruksföremål och prydnadssaker i tyg och trä.
Här finns även Christina Ludvigsson,Avradstjärn med ullprodukter och 
fårskinn.
Elisabeth visar en liten fotoutställning om vatten i olika former och även en 
fotoutställning om Västerfall.
Öppet: Torsdag – Fredag 10-18. Lördag 10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson- Lundman 073-098 15 24
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Hembygdsgården
Öppettider: Torsdag 11.00-17.00,Fredag 11-18.00,Lördag 11.00-17.00
Bygdespelet ÖVER DE BLÅNANDE BERGEN 
Fredag kl 16.00 ,Lördag 15.00
Servering alla dagar av Motti och Fläsk, kaffe/läsk med hembakat, smörgås 
varmkorv. Tunnbrödsbakning med försäljning,
Kontaktperson: Astrid Larsson,tel 073-0932064

Bygdegården
Försäljning av hantverksprodukter, Gustavalax samt loppis. Café och lotterier
Öppettider: torsdag – lördag  11.00 – 17.00. 
Kontaktperson: Lars-Bertil Karlsson tel: 070 – 533 49 28
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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:
Bengt Jonasson och Genute Nosokiene, Ekshärad, idé, design och tillverkning av sjalar i 
siden och ull. Mer info: www.sjalkalen.com 
Kjell Jormesäter, Munkfors, handgjorda möbler i trä för inom och utomhus bruk.
Susanne Jormesäter, Munkfors, ekologiska hudprodukter och återbruk – saker som 
förbrukats och kanske ska kastas, görs om och blir användbara till något annat, 
tex tårtfat av gamla, udda tallrikar och assietter.
Siw Määttä, Ekshärad, tenntrådsbroderier, armband och halsband av renskinn.
Raimo och Gunnel Leppänen, Hällefors, enrisrökt fläsk, fiskeflugor, div hantverk som tex 
vävda mattor och dukar, paradhanddukar, virkade grytlappar och garn
Täpp-Erik och Lena Axelsson, Täppåsen, luffarslöjd, målade träalster, smide och 
stickade alster.
Jackie Lucas, Cambridge, England med sina hemgjorda smycken gjorda i allt från sterling-
silver och ädelsten till läder och krystaller och sina egen designade träskor och sandaler i 
skandinavisk stil. Mer info:  www.cloudberrydesigns.com
Lena Mobakk, Hagfors, målar akvarell, blandteknik. Inspiration från natur och gamla bruksfö-
remål. Vävda, virkade alster så som mattor, väskor m.m. och annat smått och gott.
Nicole Scheffer, Hagfors, tillverkar med hjälp av makramétekniken vackra smycken och 
armband. Finns i Uvanå fredag och lördag.
Swedish Forest Honey, Gustavsfors, ekologisk honung utan tillsatser med många olika 
smaker och andvändningsområden mm. Mer info: www.swedish-forest-honey.com
Uvanå Skogs AB, Uvanå, dundrar återigen på och klyver övergrova stammar med en 
28-tons grävmaskin. Visning varje dag mellan kl. 13.00-14.00.
Uvanå Byalag, slår upp sitt stora loppistält med många spännande ting.
Under dagarna visar ett gäng ungdomar upp sina välputsade raggarbilar.

Fler utställare och eventuella ändringar kan förekomma efter katalogens tryckning.

Servering av våra grillade viltspecialiteter och hembakat dopp:
Smaka på den delikata älghamburgaren med vår egen unika dressing, passa även på att 
prova den unika viltkorven eller en vildsvinskorv med sting. Avsluta med en god kopp kaffe 
och smaka på vår populära hjortronpaj med vaniljsås 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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Norra Kvantåsen
Erling Bergfors är född och uppvuxen i en liten fjällby i Lappland ca 2 mil söder om Marsfjäl-
let. Där i dessa djupa skogar grundades mitt stora intresse för naturen, det fantastiska liv 
som utspelas där, de vilda djuren, fåglarna, skogen, jakten och fjällen. Att teckna och måla 
hjälper mig att förmedla de upplevelser jag har, de måste ut, andra måste få vara med, se, 
höra, uppleva…….
Skisser och enkla akvareller följer mig hem där jag i ateljén färdigställer mina bilder, så att du 
som betraktare ska få en känsla av att du själv är med ute i naturen, den natur som jag alltid 
kommer att fascineras av.
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 Tiomilamålning 
som lottas ut den 30 juli klockan 17:00. Ett minne från dessa magiska dagar. Skogstrollen 
kommer från Gunnarskog och flyttar in i tiomilaskogen. Marja livemålar för var och en som 
har en önskan om en egen berättelse.
Thorvald Söderblom från Bjuråker gör motorsågsskulpturer. Gör speciellt en skulptur under 
dagarna som han säljer lotter på. Thorvald målar även tavlor och har ett galleri i Bjuråker 
(Galleri Strömblom). OBS! Är hos oss torsdag och fredag.
Marina Bonnevier form/design. Keramiker och vävare med atelje i Gävle. –Brukskonst! Gjort 
av händer för att kunna användas. Driver företaget Marina Bonnevier form/design i Gävle. 
Keramiken är byggd för hand (inte drejad) vilket gör att det blir mycket rörelse i formen, den 
handmålas innan sista bränningen och det ger keramiken dess helt unika uttryck. Så! Använd 
formarna till matlagning gör t.ex. gratäng eller jansson och grädda i ugnen och den är så 
vacker att servera från. Mina kunder brukar säga att – det är en riktig ”snackis” vid matbor-
det. Kör alla mina former i diskmaskinen. Enkelt Vackert Funktionellt.
I vävningen använder jag oftast lin vilket är ett material som jag älskar att arbeta med. 
Det blir linlöpare och nu har det också blivit plädar i lin. Kuddar är också kul att göra och det 
försöker jag alltid hitta tid till. Jag tvättar alltid mina löpare, krympningen gör att mönstret 
framträder så som jag vill. Jag ser alltid mycket fram emot att återkomma till det under-
bara Kultur i Tiomilaskogen. Hoppas vi ses!  
Healing och Harmoni HH, Hagfors. Christina visar Eucastic Art, konst som målas med 
strykjärn. Du får gärna prova själv. Peter säljer trädgårdsfigurer i betong.
Conny Zoon kommer från Holland men har bott i Sverige 1 år. Bara för att ha något att göra 
under vintern har jag börjat göra ”shabby-quiilts” överkast och kuddar. Desto flera jag gör 
desto finare blir dom. Det är mycket arbete att göra dessa, ett överkast tar ungefär 2 
veckor att göra. Man klipper av t-shirtar och det går åt 20 st till ett överkast, dessa sys 
ihop med en fyllning emellan så det blir mjukt och skönt. Prata gärna engelska eller holländska 
med mig för min svenska är inte så bra. Ser fram emot att möta er i tiomilaskogen.
Hälleforsekan finns hos oss under dagarna. En träeka gjord av Klas är första pris i Tiomi-
laskogens lotteri. Du kan beställa din eka och få den som du själv vill ha den. Han säljer även 
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Roslagsmahogny (1/3 tjära, 1/3 rå linolja och 1/3 balsamterpentin) för strykning av träekor.
Vasselvallens Hantverk, Särna. Säljer salvor och tvålar. Kaffekåsor och knivar. O ett glatt 
humör. Är hos oss torsdag och fredag.
Sigvard Zätterman, Lindesberg. Egentillverkade och designade knivar.
Johan Larsson, Ölme. Mor Carins ostkaka och kalvdans. Olika sylter. Rå-mjölksbröd. Gusta-
valax.
Åsa och Henrik säljer grillkorv från Hemgården och ett urval av deras charkprodukter.
Ingegerd Tönnberg, Gustavsfors. Förhoppningsvis kommer hon och bakar tunnbröd och 
säljer. När degen jäser spelar Ingegerd en trudilutt på sitt dragspel.
Jan Matsson, korgmakare från Våmhus. Korgarna är gjorda enligt gammal hantverkstradi-
tion från grunden av gammal fura. Är hos oss på lördag.
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung säljer äkta tvättbara fårskinn och ägg från kravgård.
Ingela Blomberg, Hagfors. Försäljning av tovade vantar och annat smått och gott.
Åke Bäckman Vansbro. Visar gamla motorsågar.
AnneLena Zeider Woxberg, Bjuråker. Trasmattor. Vykort med hälsingemotiv. 
Britt Marie Modig Larsson, Gustafsfors, stickat.
Anders Norman finns hos oss på torsdagen 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.

Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.

Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 29 juli klockan 13:00
Delar ur bandet ”Fredens vind”  Lars Johansson, Erik Belin och Yvonne Isaksson spelar visor 
blandat med eget material.

Fredag 29 juli klockan 16:00
”SkånePerssons kompani”  Spelar finstämda visor, blues och ballader.
Lennart Persson, Jesper Hofman, Laurel Williams, Astri Stickoper.

Servering:
Torsdag Motti och fläsk, stekt sill och potatis.
Fredag   Motti och fläsk.
Lördag   Motti och fläsk, viltgryta och potatis.
Dessutom alla dagar våfflor, kaffe, dricka, glass och olika sorters hembakat bröd.
Prova gärna våran hallonkaka med vaniljsås och glass. Mums.

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 jaktäventyr till bröllop och fest / 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.
Jaktresan.com. Jakt och upplevelseresor till Ungern. www.jaktresan.com
Åsa-Kréstin Davidsson / Ekshärads smide. Smide, hantverk, konst och måleri . www.
eksharadssmide.se
Ann-Charlotte Schuber Mora. Keramik, glasfusing och målningar.
Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill och tunnbröd (Tôlla). 
Hemkokt hjortronsylt / lingonsylt och trä tuppar.
Gun Pettersson Fredriksberg. Målade stenar och trädgårdsdekorationer. Katter, ugglor, mm.
Sara Forsén Edebäck. Tavlor /  Konst i akryl, tusch och olja. 
Anke Bales Ekshärad. Keramik. Lergods/ bruksföremål ofta efter gamla förebilder i lite nyare 
tappning. Tennbroderi : Armband, halsband och hårspännen.
Maud Berg Mora. Soltryck med sidenfärger. Oljemålning och screentryck.
Gunbritt Alderberg Dala-Järna. Stickade mössor, vantar, sockor, pulsvärmare, sjalar mm .
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. 
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
Kia Hagström Granberget.  Oljemålningar och keramik .
Pia Lundberg Ekshärad. Skinn / Läder : Ryggsäckar, livremmar, förkläden mm . 
Hantverkstan i Exär.
Sixten Olsson Malungsfors. Vrilkonstnär, vrilskålar. Medlem i Trätäljarna.
Annika Månsson Askersund. Änglar, vättar, Tomtar och ugglor i tovad ull. Målade kvastar 
mm. Hos Annika kan ni betala med Swish .
Johan Bjurström Vansbro. Försäljning av rökt fläskfilé och Vildmarksröken .
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Finnskogens Ostaffär Lekvattnet.  info@ostaffar.se www.ostaffar.se 
Mitt i Finnskogen finns en gård med cirka 40 getter (svensk lantras) som producerar mjölk 
till Finnskogens Ost, som tillverkar många olika sorters getostar. Vi köper också in komjölk 
från en gård i Östmark av vilken vi gör en Ko-brie och en ko-ost som heter : Ko på månen. 
Förutom den egen producerade osten säljs också importerad holländsk gouda-ost. 
0560-509 10, 070-345 61 85

I stugan Bävern hittar ni: Lena  och Jennifer Aune Malung www.lenasanglavingar.webnode.se  
Facebooksida: Lenas änglavingar www.jeennifeera.wix.com/aunes 
Facebooksida: Aunes kropp&själ. De erbjuder: Privata sittningar, medial vägledning,
djurkommunikation, auramålning, energi/chakrabalansering .                                                                                                          
Jennifer erbjuder även : Klassisk massage, regndroppsmassage samt  
Access Bars® behandling.                                                                                                                                             
Det går att förboka tider till båda genom Jennifer 072-2068215 eller drop in.
Mässpriser på alla behandlingar under  kulturdagarna.                                                                 
Försäljning av smått och gott vid stugan.

Som vanligt Loppis och lite annat .

Restaurangen i Storstugan :
 Erbjuder dagens lunch och middag. Smörgåsar, kaffe, fikabröd, glass, godis.   
Hos oss kan ni betala med kort.
Hjärtligt Välkomna önskar Ann-Louise & LG med personal.
 Kontaktperson : Ann-Louise Eriksson 073-6578810 

Musik i Fattigskogen
Torsdag 28/7 klockan 12-13 samt kl 14-15 Dragspelsmästaren och 
underhållaren Tord Sölvesson från Hagfors.
Fredag 29/7 kl 13-16 med pauser, underhåller Anders Stävarby 
från Lysvik oss med kända finstämda visor.

   Lördag 30/7 klockan 22.00 -
   Trubadurafton med Fattigskogslegenderna 
   STEFAN & KENT
   Entré 120: -

Barktorp (saknas på kartan)
Öppet: Torsdag och fredag kl. 11:00 – 17:00
Kolbullar, loppis och smide med Åke Rosén
Kontaktperson: Anders Rosén. 070-790 22 56
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Till Klump-Olles gamla gård Klumpfall tar du dig via en stig från Fattigskogens 
Vildmarksby. Här kan du köpa kolbullar (som är mjölkproteinfria; vegetariskt och 
glutenfritt alternativ finns), kaffe eller lemonad med dopp. Det finns några får och 
barnen kan prova på att tova sig ett litet ullhjärta. Även i år finns en liten handelsbod 
med bland annat honung, rökt fläsk, sylt, müsli m.m. Som tidigare år finns tovade 
produkter, trasmattor, raggsockor, såpbubblepinnar och stickade barntröjor. 
Du hittar även den lilla stigen där barnen kan gå och upptäcka olika figurer.
Varmt välkomna hälsar Er
Cecilia & Pär Johnsson, Christina Bratt & Per-Erik Sandström, 
Victoria & Björn Bergqvist, Pia & Stefan Lind, Jens och Katrin Nordstrand 
samt Karin & Fredrik Fischer

Kontaktperson: Cecilia Johnsson tel. 070-656 48 80

10

11 Loppis vid Råforsen
”Rosie o Anne”  på plats igen!

Välkommen! 

RoseMarie tel. 070-2753902, Anne tel. 070-5203004
Öppettider: torsdag, fredag, lördag 10.00-18.00
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Skräddargården: 
Eva Mandelqvist, strykjärnskonstnär, Borlänge.
Encaustic Art är en spännande konstform där man använder färgad vax och 
strykjärn för att skapa olika motiv. Färgerna lever sitt eget liv och bilderna inspirerar 
till upptäcktsfärd. Färger påverkar oss och är nyckeln till såväl fantasi som insikter. 
Så stig in i den gamla fina lagården och upptäck nya möjligheter!
Här finns det också möjlighet att prova att måla egna motiv.
www.facebook.com/GalleriMandelqvist

Annica Finn, smyckeskonstnär, Falun.
Tillverkar smycken i lera, glas och skinn, samt träd i svartglödgad järntråd.
Har även workshop på gården. Tel. 070-2325109

Roland Gustavsson, Kvarnsveden.
Luffarslöjd och träalster. Har verkstaden med sig och visar hur luffarslöjd och annan 
träslöjd går till.

Lena Sundin, keramiker, Falun.
Rakukeramik, visar sina alster och skapar och bränner på plats.
Facebook; Lena Sundin keramik

Mikael Esslersson, Borlänge, smed/finsnickare.
Visar smide och möbelsnickeri. Arbetar också på plats. 070-6083579

Johan Esslersson, airbrushkonstnär, Borlänge.
Visar hur motivlackering går till med sin airbrush.

Sanna Isberg, konstnär, Falun.
Täljer i gips och trä. Har workshop.
Sannaisberg64@gmail.com 

Ödehuset:
Ulla Andersson, fotografi, Malung.
Visar utställningen: ”Känslan att…”.
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Slakthuset:
Yvonne Albrektsson, fotografi, Hedemora.
Visar utställningen: ”Skogens mystik”.

Lill-Johans loge:
Raymond Hellgren, fotografi, Öje.
Visar utställningen ”Skog och mystik”.

Musik på Skräddargården i Avradsberg:
Fredagen 29 juli kl.13.00
”SkånePerssons kompani”
Spelar finstämda visor, blues och ballader.
Lennart Persson, Jesper Hofman, Laurel Williams, Astri Stickoper.

Fredag 29 juli kl. 16.00  
Delar ur bandet ”Fredens vind” , Lars Johansson, Erik Belin och Yvonne Isaksson 
spelar visor blandat med eget material.

I södra delen av byn:
Järnframställning ur myrmalm. Patrik Olsson.

Torsdag-Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-17.00

Kontaktperson: Håkan Olsén 070-655 97 41

Tiomilahästen finns att köpa/
beställa på följande platser
Tomtebo Andersviksberg
Kvantåsen
Rihimäki
Fattigskogens Vildmarksby
Tyngsjö Prästgård
Tyngsjö Stugby
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Musik på Rihimäki

Här skapades musik en gång
Här spelas musik i dag.

Besök platsen där storspelmannen Lejsme Per levde fram till sin död 1907.
         Den milsvida utsikten inspirerade honom att skapa musiken, där man i      
         tonerna hör älvor dansa, näcken spela, skrömt och kärlek dansa.
Information om platsen och spelmannen kan ges efter önskemål.

Njut av KAKBUFFÉN med hembakat bröd på Café Rihimäki. Vid regn sitter du 
framför brasan i den öppna spisen. 

Du med intresse av heminredning, konsthantverk m.m. finner:
 
Handtryckta textilier, handgjort papper och keramik. Ingegerd Bolmelin, Älvdalen.

Retrovintagetavlor som andas 50- och 60-tal i akryl, olja och diverse tekniker, samt 
bruksföremål i keramik. Linda Johrin, Lundsberg. Linda är också barnboksförfattare. 
Hennes böcker om Odd och Vilde samt den senaste Fidili och tant Elsa finns att köpa

Produkter från Framgårdens ekologiska värmlandsfår, produkter i tovat, stickat och 
skinn. Görel Hjelm, Lakene.

Tavlor i akvarell och akryl. Gunvor och Kurt Jonsson, Malung.

Alla jägare och jaktintresserade kan här träffa naturmålaren och illustratören till 
jakt- och fiskeböcker, Sören Holmqvist, Falun. Han visar och säljer naturmålningar 
och vackert utformade knivar i horn.

Krångligt att vara bilägare? Bilägarnas intresseorganisation Motormännens 
Riksförbund finns på plats.

Öppettider torsdag 10.00 tills dansen börjar 20.00
Fredag 10.00-18.00. Lördag 10.00-17.00.
Kontaktperson: Marita Björn 070 2417138
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Jubileum på Rihimäki
Torsdag 28 juli 
Kl. 17.00 Helgdagskväll vid timmerkojan
Kl. 18.30 Scenprogram med spel och sång
Kl. 20.00 Dans till spelmansmusik på logen

I år är det 40 år sedan den nya Lejsme Per-stugan på Rihimäki invigdes. 
Här uppe har musiken och sången flödat minst en kväll varje sommar sedan dess. 
Ibland har tunet varit fullpackat. Någon gång, när regnet stått som spön i backen, 
har besökarna varit lätträknade.
Som en hyllning till alla som engagerar sig på Rihimäki och den stora publik som 
hittat till storspelmannen Lejsme Per Larssons (1822-1907) boningsplats, ges i år 
sångspelet Helgdagskväll vid timmerkojan. Saxdalens manskör inleder därmed 
jubileumsfesten på Rihimäki med sitt uppskattade Dan Andersson-program. 
Information om platsen och spelmannen kan ges efter önskemål.
Malungs spelmanslag är som vanligt värd för kvällen.
Från Värmland kommer Per Thomas Eriksson i spetsen för spelmän från 
Hagforsbygden och spelmanslaget Sunnlåt från Sunne. I scenprogrammet har även 
spelmän och sångare i Saxdalens manskör lovat att medverka.
Vid ihållande regn kan inte sångspelet genomföras utan det ställs in. 
Scenprogrammet flyttar in på logen i händelse av regn.
Kom i god tid, ta med egna stolar!

Servering av kaffe och korv.
Fri entré. VÄLKOMNA!

Arrangörer: Malungs spelmanslag och Tiomilaskogen.
Kontaktperson: Hans Bohm 070-7202348
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Evaldssons säljer hemrökt fläsk på gården som har 
rökts i den gamla bastun på Gropberg.

Öppettider Torsdag – Fredag 10.00-18-00.
Lördag kl. 10.00 – 17.00.
Kontaktperson: Roland tel. 070-6172021

Häredalens Fjällfäll finns i loge 1.
Karin Back visar och säljer fjälltäcken med tryckt eller vävd baksida av lammskinn.
Tillverkar fällar, vantar och barntofflor,boor. Säljer giftfria lammskinn av allamgera.

N-O Nilsson finns i ladugården och visar och säljer konst i olja och akvarell.

K.Falk finns i loge 2 visar och säljer konst i olja.

Ute på gården finns Marit o Bengt Greus och bakar stenkakor säljer rökt fläsk, 
kaffeost, belgiska våfflor med sylt och grädde.

loge 3 finns Pia Kortell Bergmarks utställning och försäljning som heter Älgar 
Dansar. Alla är sydda i ett lager på lager i färg och formvariationer.

Prova Rogers Bågskytte.

Servering av nävgröt fläsk och lingon, snickarkorv med bröd. Kaffe o kaka.

Öppet 10:00-18:00 utom lördag stänger vi 17:00
Kontaktperson: Inger, 0705630371.
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 Skyttepaviljongen

Skyttepaviljongen
Wivi-Ann Tallqvist, Östra Näsberget/Ekshärad, Vackra trasmattor och 
löpare samt vävda plädar.
Birgitta Helje, Malung. Kläder i lin och vadmal, tovade mössor, kuddar, väskor.
Bert Nykvist, Gunnerud. Slöjd i trä och horn samt luffarslöjd.
Sonia Källström, Ekshärad. Handmålat glas och porslin samt målade ljus.
Gittan Larsson, Ekshärad. Stickat och virkat bl.a. Jordgubbs och blåbärsmössor.
Christina Enfjäll, Lima. Vackra batiktavlor med inspirationen från naturen, smycken 
av ljungrot, älgben och laxrygg.
Damerna på Storholen, Lima
Stina Olsson, Get och Koost
Lisa Johansson, Marmelader
Harriet Palmgren, Vävda mattor och löpare
Heljes Smedja och Maelle Dubey, Lima. Smides alster och smycken.
Lilian och Anna, Malung. Säljer nybakat mjukt tunnbröd.
Ann-Mari och Tommy, Östra Näsberget. Kolbulle och grillkorv
Margareta (Malla) Henriksson, Yttermalung. Knäckebröd.
Tinas Glass, Molkom. Egen tillverkning av glass.
Marianne Erenkrona, Sunne. Gjutna betongkrukor.
Sensy Bygdeväveri, Sunne. Damast som specialitet. Väver även linnemattor. www.
sensy.se
 Larssons kvartet underhåller på lördagen kl 13 – 14. Lars-Erik Larsson, Lars-
Henrik Larsson, 
 Håkan Lindh samt Håkan Hjerdt, dragspel, gitarr, bas och ukulele-trummor.
Servering : Ann-Maries o  Tommys  goda kolbullar, grillad korv, kaffeservering.

Öppettider Torsdag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Birgitta Helje, 0705602759
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Gamla handelsboden
Anna-Lena Erikssonvisar handbokbindning.
Göran Bergman från Gustaf Skrödersällskapet. Gamla o nya böcker.

Milan & Smedjan
Olle Isak, Ulf  Forsed, John-Henrik ”Henco”  Henriksson.  Kolmila.
John-Henrik ”Henco”  Henriksson. Smide, vedkorgar, vindflöjlar mm.
Mikael Isak. Tjärbränning, försäljning av tjära mm.
Jan Bergman. Smide, handgjorda knivar trähantverk mm.
Lennart Norèn. Arbetar i smedjan  o har smide till försäljning. 

Servering av kolbullar i tältet.
Torsdag–fred: Täpp Lotta o Ida bakar barkbröd, mjukt o hårt tunnbröd till försäljning.
Torsdag: Britta Nilson visar linberedning mm.
Lindockor till försäljning.

Årets kolmila tänds onsdag 27 juli kl. 10.00.
Milkväll kl. 17.00 med musik från Dalarna o Värmland 
C:a kl 19.00 framträdande av vissångerskan Heidi Baier från Ludvika med rötter ur 
Finnmarkens djupa skogar. 

Missionshuset
KaBi Skinn & Lin. Kläder, hattar, väskor, kuddar och smycken. www.kabi.se 
Grop Stina. Quiltning, täcken, väskor, nessesärer, mm. Vättar i Waldorfteknik, 
tovade tavlor, mm.  www.gropstina.se
Gun Porsklev. Akvareller, vävda ranor o annat smått o gott. www.gunporsklev.se
Christina Johansson. Tavlor, figurer i nåltovning.
Anne Marie Helmersson.  Produkter i skinn, päls o textil. Återbruk av textil mm.
Hemkokt hjortronsylt.
Pokab.  Designade vedkorgar i aluminiumplåt. www.pokab.se

Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson. Tel: 070-6795926. Epost: gropstina@telia.com
Öppettider: onsdag 16.00-20.00, torsdag – fredag 10.00 – 18.00, lördag 10.00 – 17.00.

Dutch Mountain
Elza de Jong & Rick Langenhoff 
Café, Restaurang , Vägkrog Rastplats Lisskogsåsen E45 – E16 
Öppettider: 10.00–21.00
www.dutchmountain.se / tel. +46 (0)280 51039
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Milkväll på Lisskogsåsen 
Onsdag 27 juli, Kl. 17.00

Heidi Baier – vissångerska från Ludvika i 
Dalarna med rötter ur finnmarkens djupa skogar.
Hon kallar sitt program för ”Denna dagen ett liv” 
och det innehåller svenska visor där hon tolkar 
Dan Andersson, Barbro Hörberg, Allan Edwall mm.

Heidi har mottagit Evert Taube stipendiet,
Paljakapriset till Dan Anderssons minne 2009
Lilla Dan Andersson-priset 2014

Årets mila tänds onsdag 27 juli kl. 10.00
Milkväll kl. 17.00 med musik från Dalarna o Värmland
C:a kl. 19.00 Heidi Baier
Servering av kaffe, kolbullar
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Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 25 juli kl. 19.00

Entrè 50:-

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

Från New Orleans till modern Swing 
 

En exposé av Jazzens utveckling genom: 
 

Carlstad Traditional Jazz Band 
och 

Senior Swing Seven med Anna Lindholm 
Presentatör: Torsten Wennerlund 

 
 
 
 

 

 

 
 
               Västerstrandskyrkan tisdag 23 juni kl.18.00. 
 
                                        Fri entré 
 
                            
 
                            Välkomna! 
 

Från New Orleans till modern Swing 
 

En exposé av Jazzens utveckling genom: 
 

Carlstad Traditional Jazz Band 
och 

Senior Swing Seven med Anna Lindholm 
Presentatör: Torsten Wennerlund 

 
 
 
 

 

 

 
 
               Västerstrandskyrkan tisdag 23 juni kl.18.00. 
 
                                        Fri entré 
 
                            
 
                            Välkomna! 
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Symbolförklaring:
Dass el. wc

I viss mån tillgängligt 
för rörelsehindrade

Ta med dej gott om tid!
Det tar tid att ta sig igenom Tiomilaskogen. Man stannar ofta, tittar, konverserar, fängslas, 
äter o 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 på Fiskecenter på Malungs Camping eller hos kortförsäljarna.
Ett gott tips! Ta med ditt instrument och bjud på en låt, ensam eller tillsammans med 
andra.

Övernattningsmöjligheter finns på:
Romamäkk stugor och jakt, Anders Rosén tel: 070-7902256
Barktorp Gård &Lantbruk  www.facebook.com/barktorp  0281-410 00
Fattigskogens Vildmarksby, Avradsberg, stugor o camping tel  0281-41052
Camping vid Tyngsjö  Stugby, tel  0281-40010 
Camping Adventure-Center, Tyngsjö tel. 0281-40022
Badplatser finns I Tyngsjö,  Uvanå, Avradsberg o Brunnberg.
Uvanå Camping
 
Gå  gärna in på vår hemsida: www.kulturitiomilaskogen.se  
eller ring Gittan  070-3158617

I Sveriges sydligaste vildmark finns också
björn, varg, lodjur, berguv o kungsörn.
Inte många har sett dom.
Kanske du? Om du kör sakta och håller 
korpgluggarna öppna!

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

Kom ihåg  att när ni är i 
Tiomilaskogen är det långt till 
Bankomater. Ta med kontanter.
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På Malungs Finnmark finner ni Turistföretagen:
Fattigskogens Vildmarksby, stugby, restaurang www.vildmarksabyn.com, camping, aktiviteter
Malungsäventyr/Yttermalungscamping, stugby ,camping, aktiviteter 
www.yttermalungscamping.se
Tyngsjö Vildmark, stugby, camping outdoors www.tyngsjovildmaek.com
Barktorp  Gård & Lantbruk, B&B www.facebook.com/barktorp
Adventur-Center, Tyngsjö, äventyr, kanoting  www.adventure-centertyngsjo.com
Dutch Mountain,restaurng med holländska rätter. www.dutchmontain.se

Musik under kulturdagarna
Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka lördag 30 juli kl. 19.00. (se sid 29 i broschyren)
Jubileum på Rihimäki torsdag 28  juli
Kl. 17.00 Helgdagskväll vid timmerkojan (inställt vid ihållande regn).
Kl. 18.30 Scenprogram med spel och sång
Kl. 20.00 Dans till spelmansmusik på logen

Fattigskogens Vildmarksby
Torsdag  28 juli kl. 12.00 – 13.00, 14.00-15.00. Dragspelsmästaren och 
underhållaren Tord Sölvesson från Hagfors 
Fredag 29 juli kl. 13.00– 16.oo Anders Stävarby från Lysvik underhåller med finstämda 
visor.

Andersviksberg
Underhållning vid Andersviksbergs Bystuga av Roger Bäck, Ödemarksjägar’n 
fre. 29 juli kl. 19.00. Entré.

Kejsarberg 
Fredag 29 juli kl. 14.00 kommer Per Johansson och drar några låtar från 
förr och nu med sitt dragspel.

Musik på Skräddargården i Avradsberg
Fredag 29 juli kl.1300. ”SkånePerssons kompani” . Spelar finstämnda visor, blues och bal-
lader. Lennart Persson, Jesper Hofman,  Laurel Williams, Astri Stickoper
Fredag 29 juli kl. 16.00. Delar ur bandet “Fredens vind” , Lars Johansson, 
Erik Belin och Yvonne Isaksson spelar visor blandat med eget material.

Östra Näsberget
Lördag kl. 13.00-14.00 underhåller Larssons kvartet. Lars-Erik Larsson, Lars-Henrik 
Larsson, Håkan samt Håkan Hjerdt, dragspel,  gitarr, bas och ukulele-trummor.

Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 29 juli klockan 13:00
Delar ur bandet ”Fredens vind”  Lars Johansson, Erik Belin och Yvonne Isaksson 
spelar visor blandat med eget material.
Fredag 29 juli klockan 16:00
”SkånePerssons kompani”  Spelar finstämda visor, blues och ballader.
Lennart Persson, Jesper Hofman, Laurel Williams, Astri Stickoper

Milkväll vid Lisskogsåsen:
Onsdag 27 juli klockan 17:00. Musik från Dalarna o Värmland.
Kl. 19.00 Vissångerska Heidi Baier från Ludvika
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Hagfors

Annicas Taxi

LOGOTYP STORA STORLEKAR

Tel. 0280-134 72 • 070-548 72 36

Exklusiv affisch
Signerad. Endast 50 exemplar. Säljes vid Tyngsjö Bygdegård.

Stefan  W Igelström  född 1953 i Stora Skedvi är uppväxt i Malung i Dalarna 
arbetat som konstnär sedan 1979. Vill du veta mera kolla swi-art.com. 

öje P R O D U K T E R


