
1

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

www.kulturitiomilaskogen.sewww.kulturitiomilaskogen.se
   070-315 86 17    070-315 86 17 

2288––3300 juli 2022 juli 2022

2020  årår



2

Bäste besökare!
Ett virus kan sätta stopp för mycket. Det vet vi nu. Två år av 
inställda Kultur i Tiomilaskogen har gjort att vi inte kunnat 
fira det efterlängtade 20-års jubiléet. Men vi har haft på 
känn att något gott kommer efter nedstängningar och so-
cialt mörker. Vi har alla längtat – och känt väntans poänger. 
Och nu är den här. Äntligen!

Nu slår vi upp portarna igen, för nya äventyr, upplevelser och 
berikande möten i finnmarksskogen. Konst, hantverk, foto, 
musik och mycket annat finns på programmet i den bro-
schyr du håller i handen. Ögna igenom den noga och hitta din 
egen spännande resrutt mellan byarna och gårdarna i den 
mytomspunna Tiomilaskogen.
HURRA för 20-åringen också!

Varmt välkomna i dagarna tre!

Ordförande i Tiomilaskogens kultur och kuriosa sällskap
Ann-Britt Gustafson
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1:1
Vänligen inga andra djur än våra egna vid Tomtebo

1:2

Andersviksberg

Bystugan  Andersviksberg 
Torsdag - Fredag kl. 10.00 - 18.00  Lördag kl. 10.00 - 17.00  

Gunnar Strand Malung. Trätäljare och fantastisk knivmakare.
Jarl Christoffersson Malung. Trätäljare, skinnsömmare. berghästen, väskor, förkläden i skinn mm.
Harry Jonsson Malung. Trätäljare, täljer Gubbar, Gummor och Staffanstaken.
Ann-Marie Karlsson Uppsala. Loppis lite hantverk och hemmagjord Müsli
Elisabeth Karlsson Järvsta. Återbruk av gamla jeans, sadelskydd, tygkassar, stickväskor mm.
OBS Ann-Marie och Elisabeth finns på slaktplattan endast torsdag och fredag.
Sven-Erik Olsson Dala-Järna. Tillverkar spel och saker i trä för alla åldrar, bla. bords kubb, mini puck, 
häststapeln och olika knep o knåp. Även ”vanliga” träsaker. Första gången i tiomila.
Olle Christoffersson ” Olle C” föddes 1937, vid den vindlande skogsvägen i Andersviksberg i Tiomi-
laskogen. Leander, den egensinnige och ständigt målande farbrodern, gav Olle den första inblicken i 
måleriskt skapande och bildernas värld. Sedan dess har, då Olle var i tioårsåldern olje och akvarell-
måleri varit en del av livet parallellt med  teologi, undervisning och forskning. Finnmarken har genom 
livet varit den ständigt återkommande grundstämningen i måleriet. De gamla husen, fäbodvallen, 
sjöar och vattendrag, de blånande horisonterna lockelse har ständigt fyllt motivkretsen.  Gottland, 
ljuset, havet. kalkstenen och blåklintens värld blev bekant genom livskamraten från Klintehamn och har 
sedan 60-talet varit en av de viktiga motivkretsarna. Olles intresse för färgställningar, ytdisposi-
tion. expressivitet i linje och gest är ett genomgripande tema som framstår allra tydligast i stilleben 
och porträtt, men som även är ständigt närvarande i studier av landskap och urbana miljöer. under 
åren har Olle studerat måleri under olika konstnärer. främst i kurser av den kände akvarellmålaren och 
läraren Lars Holm.  
Robin Christoffersson Konstnär och hockeymålvakt med rötter i Malung. Robin är mera känd som 
hockeymålvakt, han spelade i Malungs IF säsongen 2018 -2019. Här ser ni honom i ett annat format 
då han visar sin konst på Tiomila. Robin har alltid haft en konstnärlig ådra och i hans släktträd finns 
många konstnärligt begåvade. Robins alster är till stor del inspirerade av natur och miljöer i Dalarna. 
Han målar i akryl och akvarell. Finns på instagram under  brunos_art_
Ingrid Christoffersson Malung. Tovat och stickat, skrubbar.

Servering: Kaffe, The, dricka, hembakat bröd.
Musik vid Bystugan. Fredag kl. 15.00 underhåller Solveig och Leif Lindstrand Malung, med sång och 
musik.
Kontaktperson för Bystugan : Ingrid Christoffersson  070 - 55 74 189

  

Tomtebo
Rosita Elovsson 
I Tomtebo bakar vi bröd i vedeldad stenugn. Är ni nyfikna på vad svedjefinnarna bakade av, så kan ni 
smaka på bröd bakat av stenmalen vete och svedjeråg.
Försäljning av handgjorda porslinsdockor och diverse hantverk.
Servering: Hela dagen finns det te och kaffe ned hembakat bröd, läsk och glass.
Antikt & Kuriosa: Stort loppis i höladan, även nya saker. 
Öppettider, torsdag – lördag 10-17



4

2

Infart mellan Andersviksberg och Tyngsjöberg.

”Om den finne, som först bosatte sig vid Acksjöåsen inom Malungs Finnmark, 
förmäler traditionen- berättelser 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 afled. (citat från Dalpilen 
Kopparbergs läns nyhets-och annonstidning nr 82 , tisdag 16 oktober 1900). 

Stanna till vid finnmarksgården Jan Massas på Acksjöåsen
(även känd som Vinervallen) och njut en fika i historisk miljö där tiden stannat. 

Kafé Vinervallen erbjuder kaffe/te och hembakt kaffebröd 10-17 torsdag till lördag.

Poesistig till Vinervallen, där en gång Per Pehrsson Huinare (Vinare) hade ett 
boställe.
Indianinspirerade smycken.
T-tröjor med indianmotiv.
Loppis och kuriosa.
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-17.00.

Kontaktpersoner:
Sören Bergqvist 070-3587578, Eva Britt Karlsson 070-7325026

Acksjöåsen

Boken säljes under 
kulturdagarna 
på bl.a. följande platser
Norra Kvantåsen, 
Prästgården Tyngsjö
Östra Näsberg.
Gustavsfors hembygdsgård
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3:1

3:2

Tyngsjö
Prästgården- sockenstugan
Marianne Lisra, Malung: Handvävda mattor – även breda, väskor, dukar, kuddar.
Aina Andersson, Malung:  Textilier ,halsband, armband i skinn, tenn och pärlor, träsak
Lena Larsson ,Hagfors: Keramik.
Stefan Kull, Stockholm: Säljer konsthantverk. Hälften av intäkterna går till Barn-
canserfonden.
Karl-Erik, Tyngsjö: Säljer den populära ljugarbänken. Tar även upp beställningar.
Servering: Lisra Henrik och Gaddjohan serverar mat, våfflor, fika mm.
Musik vid Prästgården: Lördag 30/7 kl. 12.00. Feelings från Malung.

Prästgården Ladan
Ta en nostalgitripp in till Yvonne och Jonna från Malung.Här finner du både antikt och 
kuriosa. Du kan även fynda bland Titas Pickel o smides egendesignade hantverk.
Paradiset Elisabeth Jonsson, Matfors: Marmelad-sylt-must, moserande dryck, 
keramik.
Helka Lussua, Borlänge. Handstickade mössor, sjalar, vantar, raggsockor, även 
större. 
Mora Nisses röda mössa och även Frygisk mössa, tygväskor. Inne och uteblmmor.
Paradiset Elisabeth Jonsson, Matfors. Marmelad, sylt, must, mousserande dryck, 
keramik.
Sofia Kejsarberg: här finns handgjorda läderföremål för vardagligt bruk som väskor, 
skålar och annat småt och gott.
Olle Johansson: återbrukade glasflaskor och fönster som har förvandlats till både 
konst och bruksföremål. Försäljng av böcker.
Jan-Ove Johansson, Tyngsjö. Tillverkar och säljer fiskeflugor. Pratar fiske.
Åke Svensson, Gagnef. Smide.

Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Karl-Erik Sakofall tel. 070-5251039 
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3:3 Utställare Tyngsjö Bygdegård 

Alfredsson lngegerd Egentillverkade kläder, smycken
Andersson Anna-Lena Tenntrådssmycken, keramikhästar, handmålade glas,   
  vävda och virkade mattor
  Servering med kaffe, våfflor, korv, laxburgare med    
 romsås, hamburgare
Harjukoski Laila  Mattor, stickat och virkat
Igelström Stefan och Fia  Tavlor, Måleri, grafik, objekt, art-prints (reproduktion)   
 smycken och täljda skedar Stefan dalahämtskedar
Johansson Eleonor  Väskor, kuddar, caper i vadmal
Johansson Håkan  Tavlor i naturmotiv, fåglar, djur, diverse träalster
Järnberg Inga   Silverarbeten
Målar Kristina Johansson  Handmålat glas och porslin, för personliga gåvor vid 
    bröllop, födelsedagar, hundutställningar m.m.
    Motiven varierar; alltifrån den egna hunden, hjortron, 
    skotrar, till rödingfiske och älgjakt!
    NYHET! Press-on naglar! Unna dig snygga, hand-
    designade naglar,som du sätter på själv, med det kit 
    som medföljer! Jag har själv lackat och dekorerat 
    dem!
 Handmålade spånkorgar! Målade med gammaldags 
 äggoljetempera. Jag dekorerar dem med ängens 
 blommor, kurbits m.m. 
Lindqvist Annika Pärlor och smyckedelar, läderband och remmar, 
 smycken
Magnusson Åsa Betong och trådarbete för hem och trädgård, myror
Nord Yvonne Hantverk, tovade mössor och hattar
Persson Birgitta Mattor stickat och barnkläder
Rådman Lilian 40 olika byhästar, målade träalster, bordstabletter,   
 stickat, virkat, hembakat fikabröd och gelé
Sillen Gunilla Stickat och virkat
Snees Folke Egentillverkade trähästar, fåglar och gubbar
Westling Bosse och Lena Försäljning av böcker och skrifter med anknytning    
 till finnmarkerna.Ex: Tryckt i tidningen Dalpilen, 
 C. A. Gottlunds dagbok från 1817, skrifter om Höslåtter 
 och Svedjebruk av C. V. Bromander, boken Kolarliv m. m.
Wiklund Lars-Åke Gubbstolar, bord och vitrinskåp

Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00

Kontaktperson:  Gun Jansson,tel: 070-6558611.    
 Sven-Erik Janson tel: 070-3521388    
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3:5

3:6

TOMUDDEN  Tyngsjö, hos Agneta 
Konst och Loppis.
Erika Bellander ställer åter ut sin FRAKTALA KONST och nya kreationer med olika 
tekniker. Fantasifulla mönster med inspiration från naturen, vår omgivning och 
rymden. Erika är konstnär med anknytning till Waisgården i Nybofjäll.
Välkomna förbi och ta en enkel fika i trädgården

Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00
Agneta Bengtsson tel: 070-7921184

Tomudden Tyngsjö, hos Sven
Loppis och Antikt
Rygg och nackbesvär, leg. Naprapat
Öppettider: torsdag-lördag 10.00-18.00
Kontaktperson: Sven Lindman   070-6587806
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3:7

3:8

3:9

Tyngsjö Norra Västerfall
Här finns Elisabeth Ludvigsson Lundman med honung och andra produkter från bin. 
Elisabeth har även betong för hem och trädgård och prydnadssaker i tyg och trä. 
     Här finns också Christina Ludvigsson
Avradstjärn med ullprodukter och fårskinn. Träffa Christinas får som också är här på 
gården. 
    Elisabeth visar en fotoutställning om Västerfall och en utställning med natur bilder 
och om vatten i olika former. www.tygsjovildmark.com  
Öppettider: Torsdag -Fredag 10-18, Lördag  10-17
Kontaktperson: Elisabeth Ludvigsson Lundman, 073 0981524, 070  5140383

Tyngsjö Vildmark
Stugby, Camping, Outdoor
Öppettider under kulturdagarna 09.00-18.00
-Kiosk med glass, kaffe, drycker, souvenirer, hembakat bröd
-vildmarkscafè för fika 11.00-18.00
Välkommen
www.tyngsjovildmark.com 070-2864010

Södra Västerfall
Marianne Johansson. Div. hantverk mm. 
Utställning av gamla jordbruksverktyg.
Barbro Bäck. Stickat mm.
Fredag, kl.15.00, underhållning av Jesper Karelius.
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00.
Kontaktperson: Marianne Johansson    tel. 070-3191648

Boken säljes under 
kulturdagarna 
på bl.a. följande platser
Norra Kvantåsen, 
Prästgården Tyngsjö
Östra Näsberg.
Gustavsfors hembygdsgård
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4 Milsjöheden

5

Välkomna till Ottossons på Övre Abborrberg
Medan du fikar hos oss och njuter av vårt hembakta bröd, utsikten över bergen, 
sjöarna i Tiomilaskogen så underhåller vi dagligen runt 14.00 med sång och gitarr av 
Janne Ottosson.
Förutom kaffe, te och saft serveras enklare lunch.

Öppettider: torsdag-lördag 11.00-16.00.
Vid solsken sitter ni i skuggan under rönnen, björken, eken och lönnen på gården
Är det regn flyttar musik och servering in i ladan

Parkering utmed vägen. Dass
Kontakt: Janne & Frida Ottosson 0704203200 eller 0705695174

Övre Abborrberg

Milsjöheden hos Berit & Hasse

Den 28-29-30 juli (torsdag, fredag, lördag) 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 längre, vart sänder jag min ansökan och när.

Du kan även boka tid för att mot en avgift få din egen pension

utredd  och förklarad. 

VÄLKOMNA !

Pension
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6 Gustavsfors

Tiomilahästen finns att köpa/
beställa på följande platser
Tomtebo Andersviksberg
Kvantåsen
Fattigskogens Vildmarksby
Tyngsjö Prästgård
Tyngjö Bygdegård
Lisskogsåsen

Gamla folketshus Gustavsfors - Peter och Anne Rondaan 
Peter Rondaan håller utställning av sina foton av Gustavsfors och området. 
Man kan även beställa foton. 
Ta en nostalgitripp ut i gamla folketshus och kolla hur det ser ut nu.
Serving av kaffe, te, saft, glass, tårta. Mellan 11.30-13.00 soppa med 
Gustavalimpa, hembakt bröd. 
På lördag servering av belgiska våfflor.
Loppis och olika spel för barn

Öppettider: torsdag-lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Anne Rondaan tel: 070-6345711

Gustavsfors Bygdegårdsförening
Utställare: Christina & Olof Bäck från Äppelbo.
Hemstickade Barntröjor, Raggsockar m.m & Trä & Metall slöjd.

Gustava Lax: Varmrökt, Kallrökt, Gravad, Marinerad, Vilt Marinerad

Gustavsfors Bygdegårdsföreningen kommer att ha :
Brödförsäljning, Loppis, Lotterier, Gratis Böcker

Servering: Kaffe & Bröd, Dricka, Smörgåsar, Godis

Vi håller Öppet alla dagar : 10:00 - 17:00

Kontaktperson: Mikael Helgesson      073-0883721

6:1
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Gustavsfors Hembygdsgård 
Öppettider: torsdag-lördag 10.00-17.00
Servering alla dagar av motti och fläsk, laxwraps från Gustavalax, kaffe/läsk med 
hembakat, smörgås, varmkorv med bröd, och glass. Tunnbrödsbakning med försäljning. 
Även försäljning av honung från Dalens honung i Hagfors. 
OBS! Kontant betalning föredras.
Besök våra många museer och se hur en stickhyvel fungerar när den körs.
Sikke Brink och Jiang Wu ställer ut hennes vackra tavlor. Dessutom säljer de olika 
perenner att förgylla trädgården med inför en ny sommar.
Marianne Eklund från Ludvika kommer med sina egentillverkade alster, bland annat 
spishanddukar, mössor och målade lyktor. Hon finns hos oss på fredag och lördag.
Anneli Sundstedt från Borlänge säljer gjutna målade betongfigurer. Hos oss fredag-
lördag, ev torsdag.
Ing-Marie Nygårds från Borlänge frestar er med hemkokta läckerheter från naturen, 
t.ex. marmelader, chutney, sirap mm. Hon tar också med sina stickade disktrasor. Hon 
kommer fredag- lördag, ev torsdag.
Britt-Marie Modig stickar tröjor och sockor under de mörka vinterkvällarna. Det 
kommer också att finnas mängder av böcker att ta del av.
Lyckospira, keramiker Ingela Gyllenvåg från Äppelbo, kommer med brukskeramik och 
konsthantverk .Torsdag-fredag.
Christer Karlsson, Hagfors visar sina egna målningar, populärkultur och postmodern 
apokalyps. Han visar också flygfoton över bygden som han tagit själv.
Speciella programpunkter under de olika dagarna:
Torsdag 28 juli kl.14.oo spelar Hagfors dragspelsklubb för oss.
Fredag 29 juli Klockan 14.oo - Guidning av Kenneth Andersson bland 
hembygdsgårdens många museer, Almastugan och hyttan.
Han kommer också att få hjälp av den unge mycket skicklige dragspelaren 
William Björling från Ransäter. William kommer att framföra ett flertal av sina egna 
kompositioner. Kanske kommer den utflyttade gustavingen Mats Hedman också att 
spela.
Lördag 30 juli. Lite grann av barnens dag
Dalahästarna kommer från Lima så att alla har chansen att få prova på hur man tog sig 
fram i gamla tider, åka vagn. Då kan man också passa på att ladda kylskåpet med bland 
annat björnkorv, renkorv och grillkorv från Karelius.
Det finns också möjlighet att prova på att gå på styltor. Hur många har provat på det? 
Och så skall ni ut på skattjakt runt vårt vackra område.
Hagfors flugfiskeklubb finns hos oss med allt inom flugfiske. Försäljning, flugbindning och 
prova på flugfiske.
Klockan 14.oo uppträder Wolfdancers från Hagfors med squaredans.
Klockan 16.oo avslutas Kulturdagarna på Hembygdsgården med andakt vid den vackra 
klockstapeln. Åsa Bergsten håller i den och hon tar också med sig sin fiol.

Kontaktperson: Britt-Marie Modig tel. 0563-26054, 070 6094144

6:2
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”Kultur i Tiomilaskogen” 
vid Gustav Adolfs kyrka
28-30 juli 2022
Torsdag Öppen kyrka kl 11-16, enkelt fika, barnaktiviteter

Fredag Öppen kyrka kl 11-18, enkelt fika, barnaktiviteter 

KL 13.00 Lunchmusik med Visans Vingar
Sven Johansson och Donald Brokvist bjuder på pärlor ur den svenska visskatten. 
Kl 14.00-17.30 Kolbullar vid församlingshemmet
Kl 18.00 Konsert ”Torleif Styffe med vänner go west”
TORLEIF STYFFE MED VÄNNER är på gång igen efter ett par års uppladdning 
under pandemiuppehållet. Konceptet är unikt på ett sätt som har attraherat 
publiken och fyllt kyrkor och andra konsertlokaler. Kåseri- och diktläsning varvas 
med instrumentalmusik och sång, värmländskan varvas med riksspråket, allvar 
varvas med humor enligt värmländsk tradition. Musiken bottnar i folkton men med 
modernare influenser.

Årets konsert har fått namnet ”Torleif Styffe med vänner go west”. Det innebär att 
en viss påverkan från det stora landet i väster gjort sig gällande. Men folktonen finns 
kvar och den nordvärmländska kärnan.

Det mesta materialet är skrivet av de egna medlemmarna i gruppen, där några av 
Värmlands mest kända musikprofiler ingår: Tina Wåhlén, sång, Christina Lundqvist, 
dragspel och durspel, Emelie Sjöström, sång, Anders Halvarsson, sång, bas och 
ukulele, Christer Halvarson, sång och gitarr, Håkan Hjerdt, bas och nyckelharpa, Leif 
Nygren, gitarr och nyckelharpa, Torleif Styffe, läsning och munspel, och Leif Larsson, 
ljudtekniker.

Lördag Öppen kyrka kl 11-16, enkelt fika, barnaktiviteter
Kl 12.00 Pilgrimsvandring ca 4 km under ledning av präst Markus Porsche.
Kl 14.00 Pilgrimsandakt i kyrkan Åsa Bergsten, Markus Porsche. 
Sång och folkmusik med Duo Panchis:  
Per-Olov Land och Olle Johansson, nyckelharpa och gitarr/keyboard

Kontaktperson: Åsa Bergsten  076-1349962

7
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Välkommen till Fiskestugan (byns gamla tvättstuga) vid nordvästra stranden 
av sjön Nain i Uvanå. Här kan du besöka våra utställare och ta en fika eller äta 
något gott i vår servering.  
Utställare. 
Salong Harmoni Munkfors Susanne Jormesäter. Ekologisk hudvårdsterapeut. 
Säljer produkter från Maria Åkerberg. www.harmonimunkfors.se
Kjell Jormesäter Munkfors. Egentillverkade möbler i trä för inne och utomhusbruk. 
Lagret är påfyllt med fjolårets fågelstugor mm. 
Siv Määttä Ekshärad. Tenntrådsbroderier, armband och halsband av renskinn. 
Täpp-Erik och Lena Axelsson Täppåsen. Luffarslöjd, målade träalster, smide och 
stickade alster. 
Raimo och Gunnar Leppänen Hällefors. Enrisrökt fläsk, fiskeflugor diverse hantverk 
som vävda mattor och dukar, paradhanddukar, virkade grytlappar och garn. 
Swedish Forest Honey Gustavsfors. Ekologisk honung utan tillsatser. Många olika 
smaker och användningsområden. www.swedish-forest.com
Lars-Gunnar Hedlund Hagfors. Tillverkar och säljer trähantverk, vädergubbar, trä-
pussel och svarvat. Älgar av älghorn samt tändstål. 
Sten Johansson Hagfors. Broderade dukar/kuddar, sydda förkläden för barn och 
vuxna. Olika alster av linne samt stic 
Britt-Marie och Ingmarie Helmersson Malung. Gräddar knäckebröd, stomp och tölla 
(tunnbröd). 
Tomas Särén Hagfors. Ställer ut 2 mycket fina Porsche bilar. 
Jackie Lucas, Cambridge. Smycken o div hantverk
Uvanå Skogs AB. Klyver övergrova stammar med grävmaskin. Ställer ut delar av sin 
maskinpark. 
Fler utställare och eventuella ändringar kan förekomma efter broschyrens tryckning. 
Underhållning av: Jocke Axelsson Ena. Spelar på svensk säckpipa mm
Spelar Folkmusik från Värmland och Dalarna. Torsdag ca klockan 12.30 
Servering våra viltspecialiteter och hembakat kaffebröd. 
I år serveras läckert god älg suovas i pitabröd med tillbehör. 
Lokalproducerad korv från Hemgården.  
Avsluta med en god kopp kaffe tillsammans med vår delikata hjortron paj med vaniljsås.  
Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00,  lördag 10.00-17.00 
Välkomna önskar Team Uvanå 
Kontaktperson: 
Katarina Hedlund 0730642084

   
 

 
 

 

Uvanå
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Utställare Norra Kvantåsen
Erik Vargtand smed från Stora Skedvi. Konstsmide och skulptursmide. Erik har sin ässja med så den 
som vill kan prova på att smida. Är hos oss torsdag och fredag, eventuellt lördag.
Åsa Karner Stora Skedvi. Målningar i bland annat akvarell.
Lena Mobakk Hagfors. Målar akvarell, blandteknik. Hämtar inspiration från natur och gamla bruks-
föremål. Målar av egna foton och vill att målningarna ska se äkta ut, man ska känna doft och känsla 
när man ser målningen.
Forbondeasken Leif Andersson från Gustafs. Konsthantverk i svepteknik, askar, fat och skålar samt 
praktiska bruksföremål i trä.
Möbeltapetserare:
Yvonne Hagell och Ewa Erkgärds
Försäljning av stolar, soffor, lite smycken och begagnade kläder.
Anny Jernberg, Återbrukshyttan är en annorlunda glashytta som ger gammalt glas nytt liv genom 
miljövänlig återvinning. Alla produkter formas för hand i den egna glashyttan i Bollnäs, Hälsingland. 
Råvaran består av förpackningsglas – flaskor och burkar som annars slängs i igloon, samt gammalt 
glas som damejeanner och svagdricksflaskor som inte används i samma utsträckning längre.
Knivmakar´n Gunnar Slöjdare tillverkar bruksknivar, jaktknivar och smyckeknivar. Smider egna blad 
s.k. damasksmide.
Rackarungens hudvårdsserie är växtbaserad och skonsam, baserad på ekologiska, kallpressade väx-
toljor, eteriska oljor och bivax. Allt tillverkas för hand av Emma Kronberg, nutida örtkännare och bota-
nisk hudvårdsterapeut. I sortimentet finns kallrörda hårdtvålar för kropp, hår och rakning, skäggolja, 
ansiktskräm, hårspray, hudkräm, cerat och krämdeo. Det finns även handrullade bivaxljus och tidlösa 
ljushållare som är handsmidda i egen design. Förutom på marknader och mässor så finns produkterna 
att köpa i webshopen, i butiken i Stockholm samt hos ett antal utvalda återförsäljare i landet. Erbju-
der även botaniska workshops och föreläsningar. www.rackarungens.se
Dan Henriksson från Hammarö. Keramiker som deltagit i bl.a. Liljevalchs Vårsalong och Värmlands 
Konstförenings Höstsalonger. Utifrån stengodsleran skapar han gods för såväl inom som utomhus-
bruk i form av ägg, fiskar, fågelbad, figurer m.m.
Ingrid Malmqwist, Västra Näshulta. Handfärgat 2- och 3-trådigt ullgran. Kommer att visa färgning av 
garn, torsdag och fredag klockan 13-16. Stickade vantar, mössor och pannband. Trasmattor. Sydda 
kassar av återbrukstyg. Presentpåsar till vinflaskor.
Marina Bonnevier, Gävle. Keramik, konst & väv. Driver Marina Bonnevier form/design med ateljé och 
butik på gården i Norra Åbyggeby utanför Gävle. Brukskeramik som liknar trä, vackra och annorlunda 
inslag till ditt hem. Keramiken är handbyggd vilket gör att den blir härligt rustik i sin framtoning. 
Keramiken används med fördel kring din matlagning t.ex. i ugnen alt. till servering. Mina skulpturer har 
verkligen fått komma till liv nu när allt varit lite lugnare under några år och det blir första gången jag 
visar min konst här och det ska bli väldigt kul. Rörelse och lust är ledord i mitt skapande, enligt mig 
föder formen liv … inre liv där vår kraft finns. Följ mig på instagram & facebook, www.marinabonnevier.
se
Hälleforsekan finns hos oss under dagarna. En träeka gjord av Klas är första pris i Tiomilaskogens lot-
teri. 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.
Johan Larsson, Ölme. Mor Carins ostkaka och kalvdans. Olika sylter. Rå-mjölksbröd. Gustavalax.

Avradstjärn



15

Jan Matsson, korgmakare från Våmhus. Korgarna är gjorda enligt gammal hantverkstradition från 
grunden av gammal fura. Finns hos oss på lördag.
Anna-Karin Bjurström, Yttermalung. Säljer hemägg i mån av tillgång samt betongfigurer.
Ingela Blomberg, Hagfors. Försäljning av tovade vantar och annat smått och gott.
Vasselvallens Hantverk Särna. Kåsor, knivar, priest och övrigt hantverk. O ett glatt humör.
Sjögrens Rör & Värme AB, Gustava. Visning av värmepumpar från Bosch. Information om enskilt 
avlopp/minireningsverk 4evergreen och Baga. Även rådgivning kring pelletskaminer, KMP Pellets Heat-
ing. Titta in hos mig så hjälper jag till att hitta det bästa alternativet för just ditt hus.

Finns gamla kort och urklipp att titta på.
Vi säljer böcker, paraplyer, kassar, tiomilahästen och posters.
Eventuellt tillkommer utställare efter tryckning av broschyren.

Musik på Norra Kvantåsen:
Fredag 29 juli klockan 13:00
Alias & Smith and Jones, Malungsband som spelar visor, country och pop från 60-talet.
Stefan Peterson, gitarr och sång, Kenneth Öjes, gitarr och sång, Per Hejenstedt, bas
Fredag 29 juli klockan 15:00
Folkmusikgruppen Like spelar folkmusik och visor m.m.
Lars Moberg, fiol, Joel Hermansson, fiol, Kent Olsson, bas, Anders Westerlund, gitarr
Fredag 29 juli klockan 16:30 blir det irländskt
One and a half irish – Jiggs, reels and ballads.
Eamonn O´reilly, gitarr och sång, Jan Åslund, fiol och munspel, Jan Fridolfsson, dragspel, 
Anders Olsson, kontrabas
Lördag 30 juli kommer Martina Berglund och sjunger och spelar

Servering:
Torsdag Motti och fläsk, stekt sill och potatis
Fredag Motti och fläsk, kasslersallad med bröd
Lördag Motti och fläsk, viltgryta och potatis
Dessutom alla dagar våfflor, korv, kaffe, te, dricka, glass och olika sorters hembakat

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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Nu är det äntligen dags igen efter två års uppehåll. Vem kan missa ett 20-års 
jubileum?
Naturligtvis blir det större, bättre och mer fantastiskt än någonsin som man brukar 
skriva i de fina reklam texterna.
Men behöver man skriva det om Kultur i Tiomilaskogen ? Naturligtvis inte...
Tänk alla minnen, upplevelser och vänskapsband som knutits i Tiomilaskogen under 
åren som gått.. Alla natursköna vyer och härliga människor man mött. Kan man bara 
missa det ?
Trots pandemier, problem och konflikter som tornar upp sig i vår omgivning.
Så finns Tiomilaskogen här precis som den alltid gjort. Lika vacker och oförstörd som 
alltid.
Ta med ett glatt humör, stressa inte och kör försiktigt. Så ses vi vecka 30 i 
Vildmarksbyn.

Vildmarksbyn erbjuder paket- och helhetslösningar för alla målgrupper.
Allt ifrån jakt/fiske & äventyr till bröllop/högtider & festligheter.
Läger och företagsevenemang. Helpension eller självhushåll, ensam eller i grupp. Vi 
löser det mesta. www.vildmarksbyn.com
Restaurangen erbjuder dagens lunch och middag. Alltid flera rätter att välja på. 
Smörgåsar, kaffe/te, gofika, glass och godis.
Hos oss kan ni betala med kort.
Välkomna till Restaurangen mitt i skogen !
(Följ oss gärna på sociala medier för dagens meny)

Träskomakarna från Oxberg Visar sin breda kollektion av nya modeller och färger. 
Välkomna ! Maud & Tomas

Maria Olofsson Skärhamn Väskor, hårband, örhängen, bivaxdukar mm. Allt handgjort 
av återbrukat material. Följ mig gärna på Instagram: o.m.igen

Anders nya Nilssons ost
Vällagrade hårdostar och forbondekorv

Fattigskogens Vildmarksby
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11 Råforsen
Loppis m allt möjligt
Ros-Marie, Yvonne, Ingrid     info 070-2753902
Hans o Birgitta tel: 070-5710702 Hemvävda mattor.
Maj-Lis Hemvävda mattor, löpare mm
Länsen  (förbi gamla festplatsen)
Annes Skönhetssalong   Anne och Ingrid Bäcker 070-5203004
Välkommen

Gunbritt Alderberg Dala-Järna Stickade mössor, vantar, sockor, pulsvärmare, sjalar mm.

Gun Pettersson Fredriksberg Målade stenar och trädgårdsdekorationer. Katter, 
ugglor, mm.

Birgit Davidsson Malung. Försäljning av saltsill i hink. Tunnbröd (Tôlla), vårrullar. 
Hemkokt hjortronsylt. Hemslöjd, Malungsflock mm.

Annika Månsson Askersund Änglar, vättar, Tomtar och ugglor i tovad ull. Hos mig kan 
ni betala med Swish. 070-7433828

Pia Lundberg Ekshärad Skinn / Läder : Ryggsäckar, livremmar, förkläden. Tygstuvar 
och smått & gott. Potatis i mån av tillgång.
Hantverkstan i Exär. 0563-40111, 070-2615545.

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, tovat, nålbundet, virkat, 
stickat bl.a. Rosen baskern. Skogs-hantverksprodukter@hotmail.com

Marita Johansson Hagfors Hemsydda barnmössor, brödkorgar, barn- och 
vuxenförkläden, paradhanddukar, kuddar och dukar.

Jaktresan.com Jakt och upplevelseresor till Ungern. 070-2494925

Anna-Karin Johansson Söderbärke Lappteknik: Täcken, väskor, grytlappar. Stickat: 
poncho, sjalar, vantar, strumpor, mössor m m .Sytt: Dalahästmotiv: väskor, mössor, 
grytlappar, handdukar. Div prydnadskuddar och små hantverk. 070-3021668.

Siw Ekengren Hagfors Hemvävda trasmattor, sydda tygkassar,paradhanddukar, 
kuddfodral och tenntrådssmycken. Stickat/virkat mm

Sixten Olsson, Malungsfors. Vrilkonstnär, vrilskålar, medlem i Trätäljarna.

Kanske en och annan överraskning och lite annat smått och gott......

Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00 
Fattigskogens Vildmarksby 070-2494925
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Slakthuset.
Härjedalens Fjällfäll, Karin Back, Sveg.
Visar och försäljer; lammskinn, fällar med väv och tryck, vantar, 
pulsvärmare, rumpvärmare och mattor. Tel. 070-2923020

Ödehuset.
Lollo Bertilsson,  fotografisk betraktare, Malung. Besök gärna det gamla ödehuset i 
Avradsberg som inte varit bebott sedan 1950 – talet. Förstärk också upplevelsen med att 
se Lollos utställning: ”Instagram”, livsnjutarbilder på canvas

Skräddargården: 
Leif Olsson, Knivmakare, Filipstad.
Knivar i världsklass. Använder sig bland annat av medar från Orsasparken, 
skaft av björkvril och körsbär med inlägg av älg och renhorn, mässing och silver. 
Knivslidorna tillverkas av trä och läder. Viss tillverkning sker även på plats. 
olssonsknivar.se     leif.holsson@telia.com. Tel. 070-3786786

Säs Holger Andersson, välrenommerad korgmakare från 
Våmhus. ”Han sågar och handklyver själv det spånadsmaterial 
av tätvuxen fura som legat i blöt hela vintern. Årsringarna ska 
helst ligga tätt som bladen i hans psalmbok. Det kännetecknar en 
fullgod spånkorg fråm Våmhus.”
Kom och se ett månghundraårigt hantverk utföras av en 
mästare. En vedkorg i görande. Missa inte Säs Holger!

Musik på Skräddargården:
Fredag 29 juli klockan 12.00. Folkmusikgruppen LIKE spelar 
folkmusik och visor, mm.
Lars Moberg, fiol, Joel Hermansson, fiol, Kent Olsson, bas, 
Anders Westerlund, gitarr

Fredag 29 juli klockan 14.00 blir det irländskt på scenen med: 
One and a Half Irish – Jigs, reels and ballads.
Eamonn O´reilly, gitarr och sång, Jan Åslund, fiol och munspel, Jan Fridolfsson, 
dragspel, Anders Olsson, kontrabas

Fredag 29 juli kl. 15.30
Alias & Smith and Jones, malungsband som spelar visor, country och pop från 
60-talet. Stefan Peterson, gitarr och sång. Kenneth Öjes, gitarr och sång. 
Per Hejenstedt, bas.

Avradsberg
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Skräddarlogen:
Grete Lindström, konstnär, Karlstad
Norrländska av börd - och lika färgstark i sin konst. Använder sig av många olika 
material och gör gärna collage i blandteknik. Målar med nål och tråd, återbruk av 
gamla spetsar och tyger. Fantasifulla, färgstarka och figurativa konstverk där 
akrylfärgen utgör basen.  Erbjuder också kurser i collageteknik på Norra Galleriet i 
Karlstad. FB; norragalleriet. Tel 073-8017721

Lena Holmen, Konstnär, Forshaga
Ursprungligen från Björbo, Dalarna. Skapar konstverk i skiftande format med 
tekniken nåltovning. Arbetar också med textilier och gillar att använda olika 
tekniker i samma alster. Hon ställer ut tavlor och skulpturer. 
lena.holmen@telia.com  Tel. 070-5542531

Johan Ors Loge
Pierina Wester, Bjursås; textil, design och foto. I hennes skapande 
går det textila och fotot hand i hand. Inspirationen hämtas från 
långa vistelser till fjälls och hav, samt många möten med olika 
människor. Det blev en egen design; med bland annat kuddar och 
väskor med fototryck och väskor av canvastält. Visar och försäljer 
även sina två senaste böcker; ”Välkommen till fjällvärlden” och 
”Fjällnära möten” 
Hon kommer också att visa ett urval bilder med temat 
REFLEKTION.
pierina.se  instagram: pierinamariawester  070-2356156

Mia Petzäll, fotograf, Varberg
En prisbelönt fotograf som visar utställningen ”Instinct”, som handlar om jakt, om 
grundläggande instinkter och människans behov att döda för att överleva. Men 
också om människans relation till djur, natur, om stolthet och kärlek - och allt som 
hänger ihop.
Missa inte denna fantastiska fotoutställning!
petzallphoto.com  tel: 0768-8819843

Petruslogen
Kea Jansen Keramiker.
Jag heter Kea Jansen och kommer från Holland men bor sedan några år i Sverige. I Holland 
jobbade jag med grafik och hade min egen reklambyrå.
Hela livet har jag varit kreativ bl.a med teckning och målning. Efter min examen från Royal 
academy of art , har jag gått in för att arbeta med lera/keramik. 
Jag har min egen ateljé ute på gården där jag bor och där arbetar jag varje dag. Min grafiska 
historia har jag dock inte övergett .
Jag finner intresse att experimentera fram olika grafiska designs och intressanta former. 
Att enbart sitta vid drejskivan är ingenting för mig.
Jag vill göra så mycket mera med materialet än runda former. Sedan jag flyttade till Sverige 
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så inspireras jag mycket av naturen .
Jag jobbar mycket med bl.a drivved. I drivveden kan jag se olika djur eller fantasi-figurer och 
utifrån den bygger jag på med lera och skapar fram min egen unika figur
Telefon: 076-8235921 Hemsida: www.kea-atelje.se, Facebook: keajansen
Adrianus (Joss) van de Nadort Träsvarvkonst.
Joss arbetar i det trä han har runt knuten, mycket äppelträ, päronträ och rönn.
Besökers reaktion är ´hur gör han?`
Träets textur (ådring) använder jag medvetet ’estetiskt’  i samklang med linjespel.
Ser hur fint håligheter och befintliga skador i träet ser ut, det blir i extra delar i helheten. 
Att skapa är för mig an ständig utmaning och ett medel att för leva livet fullt ut.
Ateljé Backen drivs med Joss träsvarvkonst, och Ina drivs Galleri Backen.
Plats: Ateljé Backen  mellan Ivarsbjörke och Bäckalund. Hemsida : www.trasvarvkonst.se

Öppettider: torsdag-fredag 10.00-18.00 lördag 10.00-17.00 
Kontaktperson: Håkan Olsèn tel: 070-6559741
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SPELMANSGÅRDEN  RIIHIMÄKI
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.
Njut av KAKBUFFÉ med hembakat bröd på Café Rihimäki. Vid regn sitter du framför 
brasan i den öppna spisen.
Du med intresse av lokalproducerade produkter, heminredning, konst och hantverk finner 
goda ätbara saker och vackra föremål med hög kvalitet. Dessutom lite information och 
lustigheter.
Bruksföremål m.m. hittar du hos Fyra Kreatörer från Dala-Järna och Äppelbo. De jobbar 
med keramik och formar vackra bruksföremål med glasyr eller i den gamla tekniken 
”svartbränning”, låter kreativiteten flöda genom penslarna mest i akvarellfärger men 
hamnar då och då i akrylfärger.  Knivar, kåsor, skärbrädor, fat och skålar finns också. 
Hos Kreatörerna blandas små fina saltskålar och fat med penselskapande naturmotiv, 
ansikten och stilleben. 
Handtryckta textilier, handgjort papper och keramik. Ingegerd Bolmelin, vår trogna 
medarbetare från Älvdalen. Här hittar du fina presenter att ge bort. Papper gjort av allt 
möjligt, även älglort. Kom får du se och veta hur det går till! 
Hembakat hårt tunnbröd, matbröd, småkakor.  Honung.                                                                                                                                     
Målade kvastar, fat, brickor.  Väskor av återvunnet material.   Tovade, stickade och 
viskade vantar, sockor, mössor m.m. Hantverkarna på Långberget har tillverkat alla 
dessa nyttosaker.
Den unge lovande fotografen, Johannes Rosén, med rötter på Finnmarken visar foton 
med läckra motiv från Finnmarken.
Martin Ehrling, illustratör och konstnär med specialitet att teckna musiker i live 
situationer från konserter, spelmansstämmor och buskspel kring lägereldar med 
intentionen att fånga energin och det fysiska uttrycket från musiken. Efter att ha 
lyssnat till skivan ”På vandring med Lejsme-Per” av Anders Rosén har den haft en speciell 
plats i hans hjärta. Martin har bakgrund som tidnings- och läromedelstecknare samt 
har arbetat med bok- och pedagogiska projekt i Afrika. För Martin är det en speciell 
upplevelse att visa spelmansteckningar på platsen där musiken en gång skapades.
ÄNGLAR, finns de? Ja, på Rihimäki svävar de omkring. Änglar i textil och akvarell 
tillverkade av Pia Kortell Bergmark från Gravol.
Bokbord. Ta med dina utlästa böcker, barnböcker, romaner, kokböcker och byt till ”nya” 
eller köp för en liten slant.
Efterlysning!  Du som är intresserad av återanvändning av gamla textilier och har idéer om 
hur de kan göras om och användas på nytt är välkommen med förslag. Ta gärna med ett alster.

Rihimäki
Lejsme Pers loge
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VÄSTERDALSSTÄMMAN PÅ RIHIMÄKI 
TORSDAG DEN 28 JULI 2022 KL. 18.00
När Kultur i Tiomilaskogen i sommar 20-årsjubilerar, 
passar det extra bra att torsdagen den 28 juli 2022 få 
arrangera den 50:e Västerdalsstämman på den plats där 
storspelmannen Lejsme Per Larsson bodde merparten av sitt 
liv.
Lejsme Per (1822–1907, 200-årsjubileum i år!) var en 
skicklig och färgstark musiker som påverkade många spelmän 
främst i Västerdalarna och i Värmland. Men ända borta i 
Hälsingland och Jämtland finns spår av hans gärning. Idag 
är hans namn känt av alla som är intresserade av svensk 
folkmusik. (Boken 82 låtar ur Leisme Pers låtskatt kommer 
att finns till försäljning vid stämman)
Den första Västerdalsstämman var 1971 på Storänget i 
Nås. Sedan har stämman genomförts varje sommar på olika 
platser – från Sälen till Mockfjärd – förutom coronaåren 2020 och 2021.
År 1976 var Malung värd för den sjätte Västerdalsstämman. En höjdpunkt var 
invigningen av den nya Lejsme Pers stuga på Rihimäki. Malungs kommun byggde 
stugan på initiativ från Malungs spelmanslag. Därefter har det varje sommar varit 
spelmanskvällar eller annan musikalisk underhållning på Rihimäki, en plats med vida 
vackra vyer över skogar, boställen, myr och sjö.
En höjdpunkt att se fram emot på årets stämma blir Lejsme Pers brudmarsch (även 
kallad Malungs brudmarsch) framförd av en – förhoppningsvis – stor skara musiker från 
Västerdalarna och andra trakter.
Programmet på scenen inleds klockan 18.00 och beräknas pågå till kl. 20.00–20.30. 
Därefter blir det dans på logen. Förhoppningsvis blir det väder som tillåter buskspel 
både före och efter själva scenprogrammet. Räkna med att sång och musik i så fall 
kommer att ljuda vid Lejsme Pers stuga under många timmar torsdag eftermiddag och 
kväll.
Lions i Malung finns på plats i samband med stämman för att servera kolbullar. Det är 
också försäljning av kaffe med hembakat och korv med bröd.  
Välkomna! / Malungs spelmanslag (info: Hans Bohm 070 720 23 48)

Vi ger gärna information om spelmannen Lejsme-Per och den plats du befinner dig på.
Camilla (073 0426686) och Margareta sköter serveringen på torsdagkväll. Kaffe med 
hembakat. Korv med bröd.
Öppettider: torsdag 10.00 tills dansen börjar, fredag 10.00- 18.00, lördag 10.00-17.00 
Kontaktperson: Marita Björn 070 2417138
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Skyttepaviljongen
Bert Nykvist, Gunnerud Träd - Horn - Trådslöjd    
Sonja Källström, Ekshärad Glas o porslinsmålning 
Birgitta Larsson, Ekshärad Stickade blåbärs o jordgubbsmössor, sockar o 
 kuddar 
Daniel Evaldsson, Gropberg / Örebro  Läderarbeten, förkläden, skärp, plånböcker, 
 nyckelringar, hundhalsband/koppel mm 
Marie Danielsson, Ekshärad  Diverse kläder o prydnadssaker  
Kerstin Press, Kil  Vävda mattor, löpare, gardiner, kuddar, 
 grytlappar 
Kristina Enfjäll, Karlstad  Batiktavlor med inspiration från naturen,
 smycken i älgben, ljungrot, laxben  
Anna Maria Persson, Äppelbo Fårskinn o skinnprodukter 
Birgitta Helje, Malung Kläder i lin o vadmal, tovade hattar o vantar 
Inger Håkansson, Ekshärad Olika föremål i betong 
Ivar Nyli, Torsby.  Hemlagad jordgubb o rabarbersaft, hallon o
 blåbärsaft,  olika chutney, ost o knäckebröd 
Margaretha Henriksson, Yttermalung Hembakat bröd, Margaretha står ute o bakar
 på plats 
Aino Trosell, Göteborg /Malung        Känd Malungsförfattare som har skrivit
 26 böcker. Hon har skrivit boken Gränsmark
 som handlar om livet på Finnmarken,
 så passa på nu så får ni boken / böckerna
 signerade av Aino
Bli känt med Östra Näsberget
Jon tar er med på en tur genom byn,  där han berättar om byns gårdar och dess folk - 
från dåtid till nutid. Tors- Fredag startar turen kl. 12.00. 
Lördag kl. 11.00 
Lördag  kl 13.00 har vi underhållning av  Björn Sandborg. 
Han sjunger visor o berättar historier om Finnmarken 
Serveringen i regi av Östra Näsbergets Finnbygdsförening
Vi har kaffe, dricka, fikabröd, våfflor. Kolbullar från kl 12.00.
Öppettider:Tors- Fredag 10.00 - 18.00, Lördag 10.00 - 17.00
Kontaktperson: Inger Fjelldal 070 654 68 62

Östra Näsberg
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Missionshuset
Grop Stina. Vättar i Waldorfteknik, tovade tavlor, nåltovade figurer, tofflor, vantar, 
nallar o stolsdynor m.m. i fårskinn. www.gropstina.se
Anne Marie Helmersson. Produkter i skinn, päls o textil. Återbruk av textil, hemvävda 
mattor m.m. hemkokt hjortronsylt.
Jonas Helmersson. Fotograf från Öje. Utställning med foto ur boken Kryp-
togamguiden som tar dig med på en resa där du får upptäcka det lilla i naturen som 
kan vara lätt att missa för den som inte letar.
Pokab. Designade vedkorgar i aluminiumplåt o vedställ.
Kontaktperson: Grop Stina Evaldsson. Tel: 070-6795926. 
Epost: gropstina@gmail.com
Öppettider: torsdag-fredag 10.00 – 18.00, lördag 10.00 – 17.00

Lisskogsåsen

Gamla handelsboden
Göran Bergman Antikvariat
Böcker om jakt, fiske, hembygd m fl
Skinnarbygd alla årgångar
Gustaf Schröder
Anna-Lena Eriksson Workshop med papper kommer att finnas utomhus vid 
passande väderlek. För alla åldrar 
 

Milan&Smedjan 
Ulf Forsed, Mikael Isak och John-Henrik ”Henco” Henriksson Kolmila och försäljning 
av grillkol
Täpp Lotta Melin och Täpp Ida Nilsson Bakar barkbröd, tölla, mjukt och hårt 
tunnbröd till försäljning. Linnevaror med skinnmästarmotiv.
Jan Bergman Smide, handgjorda knivar, trähantverk mm
Mattias Helje Smed som tillverkar traditionellt handsmide, verktyg, 
specialbeställningar och byggnadssmide
Mikael Isak Tjärbränning och försäljning av tjära.  www.misakssnickeri.se 
Hans Lövgren Visar hur man använder slagruta och pekare, möjlighet att prova på
Slagrutor och pekare till försäljning
Lars Thunberg Visar upp sina hästar. Passa på att ta en åktur med häst och vagn!
Anna och Ralf Seidel Säljer ”Honung från Malung”

Trubaduren och Finnskogsvännen Göran Nilsson underhåller oss under hela 
torsdagen
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SERVERING:
Mari och Per Henriksson, Otto Davidsson serverar
Kolbullar, misuklimp, korv och fika. Även mjölk/glutenfria alternativ
I matserveringen används produkter från Karelius charkuteri, som även finns att 
köpa i serveringen

Öppettider:
onsdag 15.00-
torsdag 10.00-18.00
fredag 10.00-18.00
lördag 10.00-17.00
Kontaktperson: Ulf Forsed 070-6060234 forsed.ulf@live.se

Årets mila tänds den 27 juli kl.15.00
Milkväll från kl.18.00 med uppträdande av Fredrik Börjesson
Serveringen öppnar 15.00
Försäljning av tölla och tunnbröd. Lotteri

Fredrik Börjesson är artisten och låtskrivaren bakom ”Hem till Dalarna”, låten med 
33 000 lyssningar på Spotify, och med flertalet spelningar i Sveriges Radio. Fredrik 
uppträder med både eget material och covers, och hans egna texter är skrivna på 
både svenska och engelska.

Fredrik, född och uppvuxen i Malung, bor nu strax utanför Stockholm. Han uppträder 
främst i Sverige men också i övriga Norden, både som soloartist och med sitt band.  
Under två år bodde han och spelade i New York, under namnet ”The Swedish Guy”

2019 släpptes fullängdsalbumet ”Tifrö”. På albumet finns förutom ”Hem till Dalarna”, 
låtar som ”Festa som galningar”, ”Vår i luften” och ”Vi kommer ihåg”. Under 2022 är 
han aktuell med två nya låtar.
www.fredrikborjesson.com, 070-5959448

Dutch Mountain
Café, Restaurang, Vägkrog.
Rastplats Lisskogsåsen E45 - E16
Öppettider 10.00 - 21.00
www.dutchmountain.se
Telefon: 070-2098972

© 2022 TripAdvisor LLC Med ensamrätt.

Det här är den version av vår webbplats som är riktad till personer som talar Svenska i Sverige. Om du är bosatt i ett annat land eller en
annan region väljer du den lämpliga versionen av Tripadvisor för ditt land eller din region i rullgardinsmenyn. mer

Morsdagsrabatt på surf! Läs mer

Omdöme Resor Aviseringar Logga in

Malung Hotell Saker att göra Restauranger Flygresor Semester- bostäder Semesterpaket Kryssningar Hyrbilar �

Dutch Mountain, MalungEuropa � Sverige � Dalarnas län � Malung � Restauranger i Malung � Dutch Mountain

Dutch Mountain � Registrerad � Dela

43 omdömen #5 av 8 restauranger i Malung $, Holländskt, Europeiskt, Svenskt

Lisskogsbrändan 7-9, Malung 782 91 Sverige +46 70 209 89 72 Webbplats Meny  Öppna nu: 10:00 På förmiddagen - 9:00 På eftermiddagen

Spara

� Alla bilder (7)

�

Förbättra den här sidan – lägg upp
bilder!

Lägg till en bild

Betyg och omdömen

3,0 43 omdömen

Nr 3 av 6 Europeiskt i Malung
Nr 5 av 8 Restauranger i Malung

BETYG

� Mat

� Service

� Standard

� Atmosfär

Information

KÖK

Holländskt, Europeiskt, Svenskt

MÅLTIDER

Lunch, Middag

FUNKTIONER

Bokningar, Bordsservering

Visa all information
Funktioner

Plats och kontaktuppgifter

� Lisskogsbrändan 7-9, Malung 782 91 Sverige�

� Webbplats� � E-post�

� +46 70 209 89 72

Förbättra objektet

Är det här ett kafé? � Ja � Nej � Vet inte

Vanliga frågor och svar om Dutch Mountain

Hur rankas Dutch Mountain?
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Omdömen (43)

3

14

3

6

7
Fler språk �

Läs vad resenärer säger:

1 2 3 4

Skriv ett omdöme.

Medlemsbetyg

Utmärkt

Mycket bra

Medel

Dåligt

Hemskt

Resenärstyp

Familjer

Par

Ensam

Business

Vänner

Tid på året

Mars–maj

Juni–aug.

Sept.–nov.

Dec.–feb.

Språk

Alla språk

Svenska (33)

Engelska (4)

Holländska (2)

amandalI2907CP
1 omdöme

Till hjälp? �

Omdömet skrevs för 5 veckor sedan

Ät inte här!
Vi var hungriga på väg till sälen. Vi såg matskylten och svängde in. För att börja med så
var trappan upp till stugan jätte hal så vi halkade. När vi kommit upp för trappan och går
in så luktar det sunkigt och ofräscht. Men som... Mer

Datum för besöket: april 2022
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Kerstin E
481 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 3 februari 2022

Beställ inte våfflor!!
Stannade för fika på väg till Sälen! Väldigt få bord, mycket folk! På menyn stod det våfflor,
grädde och sylt! Blev så sugna! Vi tänkte oss nygräddade spröda våfflor! Fick kaffet rätt
snabbt, men sedan fick vi vänta! Varför vet jag inte för det var... Mer

Datum för besöket: januari 2022




����������

Black_Father
1 284 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 27 december 2021

Bra pausställe
Strategiskt placerat mat och fikaställe med bra utbud av både mat och fikabröd. Toast
med holländsk ost och våfflor gör de riktigt bra och kan rekommenderas. Priserna är
dessutom mycket humana. Absolut ett ställe som vi kommer att återvända till.

Datum för besöket: december 2021
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LarsOhlsson
1 omdöme

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 20 september 2020

Slitet och shabbigt
Vi svängde in då vi var hungriga och såg skylten om mat längs vägen. Väldigt slitet och
sunkigt, speciellt toaletten som var rent äcklig. Maten var väl okej, men inget mer. Inte
färsk-lagat, man hörde plinget från micron och sen stekte dom på lite för... Mer

Datum för besöket: september 2020
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44chb
1 omdöme

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 21 augusti 2020

Trevligt
Generösa öppettider och trevlig personal. Det känns lite som att komma till en liten mysig
skidstuga någonstans i alperna. Gillar det här stället

Datum för besöket: augusti 2020
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Stig I
15 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 10 juli 2020

En vägrestaurang värd en resa
Av en tillfällighet stannade vi till för att ta en paus och fika på vägen mellan Malung och
Stöllet. Vi blev mycket positivt överraskade av ett trevligt bemötande och god äppelkaka
och våfflor till kaffet. Servicen var personlig uppmärksam. Vi rekommenderar definitivt ett
besök på... Mer

Datum för besöket: juli 2020
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PAL031
98 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 18 mars 2020 

Undvik - kör vidare
Vi gjorde ett kort stopp för lunch. Hamburgertallrik högrevsburgare - tveksamt om det var
detta..... Inte ett fräscht ställe - undvik - kör vidare

Datum för besöket: mars 2020
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Nilssonsduo
68 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 2 augusti 2019 

Bra hamburgare
Vi va på genomresa och stannade för en bit mat. Vi tog hamburgaren det var god! Snabb
service. Fint att sitta ute o solen.

Datum för besöket: augusti 2019
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Igon2014
30 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 29 juli 2019 

Trevligt och lugnt
Vi besökte Dutch Mountain för att äta frukost. Beställde toast och kaffe som vi åt på den
väl tilltagna uteserveringen. Det smakade gott och betjäningen var snabb och trevlig.
Lokalen är trevligt inredd och man känner sig välkommen. Läget är lugnt och vackert vid
sidan... Mer

Datum för besöket: juli 2019
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madha292
4 omdömen

Till hjälp? �

Omdömet skrevs 29 juli 2019 

Vatten på flaska
Bad om kranvatten fick betala mer än vad vi skulle och frågade varför. Svaret var att dom
inte hade kranvatten, utan personalen lade på för läsk istället och vi fick då vatten på
flaska - känns sådär utifrån en miljösynpunkt. Ingen toalett på stället utan... Mer

Datum för besöket: juli 2019
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Föregående Nästa

Visa alla

Visa alla

Visa alla

Bäst i närheten �

De bästa hotellen i närheten

De bästa restaurangerna i närheten

De bästa sevärdheterna i närheten

Frågor och svar

Få snabba svar från personal och tidigare gäster på Dutch Mountain.
Obs! Frågan publiceras offentligt på sidan för Frågor och svar.

Hej, vad skulle du vilja veta om den här restaurangen?

Riktlinjer för publicering

Är det här ditt objekt?
Äger eller förvaltar du den här verksamheten? Registrera dig som ägare utan kostnad för att svara på omdömen,
uppdatera din profil och mycket mer.
Hantera ditt kostnadsfria objekt

Sankt Olof Hotell & Krog
55 omdömen

22,87 km bort
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Langberget Sporthotel
35 omdömen

47,37 km bort

����������

Hotel Bügelhof
59 omdömen

74,25 km bort

���������

Sälens Högfjällshotell
132 omdömen

74,26 km bort
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E.A.T Eat and teach
20 omdömen

22,48 km bort
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Spishyllan
50 omdömen

33,2 km bort
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Moccacino Café & Bistro
31 omdömen

38,06 km bort

���������

Vansbro Konditori & Bageri
111 omdömen

40,29 km bort
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Fämtfallet
5 omdömen

19,32 km bort
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Sixten Jernberg Museum
27 omdömen

43,07 km bort
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Värmlands Moose Park
159 omdömen

45,14 km bort

���������

Station Sågen
28 omdömen

45,33 km bort
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Skicka in

kr SEK SverigeAnvändarvillkor Sekretess- och cookiepolicy Godkänn cookies Webbplatsöversikt
Så här fungerar webbplatsen

� Sök efter omdömen

"Ansicht Dutch Mountain Restaurant"
Resenärsbild inskickad av bobbertime (feb. 2015)

� �

Anmäl  � Var detta till hjälp? 
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Milkväll på Lisskogsåsen Milkväll på Lisskogsåsen 
Onsdag 27 juli, Kl. 18.00Onsdag 27 juli, Kl. 18.00

FREDRIK
BÖRJESSON

Fredrik Börjesson är artisten och låtskrivaren bakom 
”Hem till Dalarna”, låten med 33 000 lyssningar på Spotify, 
och med flertalet spelningar i Sveriges radio
Fredrik uppträder med både eget material och covers

Fredrik, född och uppvuxen i Malung, bor nu strax utanför 
Stockholm.
Han uppträder främst i Sverige och övriga Norden, både 
som soloartist och med sitt band,
men under 2 år bodde han och spelade i New York under 
namnet ”The Swedish Guy”

Årets mila tänds onsdag Årets mila tänds onsdag 
27 juli kl. 15.0027 juli kl. 15.00
Milkväll från kl. 18.00 med uppträdande av Fredrik BörjessonMilkväll från kl. 18.00 med uppträdande av Fredrik Börjesson
Servering av Kolbullar, misuklimp, korv och fika från kl. 15.00Servering av Kolbullar, misuklimp, korv och fika från kl. 15.00
Försäljning av Tölla och tunnbrödFörsäljning av Tölla och tunnbröd
LotteriLotteri
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Symbolförklaring:
Dass el. wc

I viss mån tillgängligt 
för rörelsehindrade

Allmänt, kuriosa
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 kortförsäl-
jarna.
Ett gott tips! 
Ta med ditt instrument och bjud på en låt, ensam eller tillsammans med andra.

Övernattningsmöjligheter finns på:
Gejersholms Herrgård, Hagfors     tel:079-0791424
Romamäkk stugor och jakt, Anders Rosén tel: 070-7902256 
Vildmarksbyn, Avradsberg, stugor o camping tel  070-2494925
Camping vid Tyngsjö  Stugby, tel  070-2864010 
Camping Uvanå vid Järnbåtsudden  
Camping Adventure-Center , Tyngsjö tel. 072-4488859
Badplatser finns I Tyngsjö,  Uvanå, Avradsberg o Brunnberg.
 
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.
Swich går också bra.

Allmänt, kuriosa
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Avslutningskonsert i Tyngsjö kyrka
Den 30 juli kl. 19.00

Entrè 100:-  För mer info. 070-315 86 17.  Välkomna!

stikoperlarsson.se
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Annicas Taxi
LOGOTYP STORA STORLEKAR

Tel. 0280-134 72 • 070-548 72 36

öje P R O D U K T E R

Behöver du hjälp med
• bokföring, bokslut, årsredovisning

• deklaration, rådgivning

• revision
  

Kontakta oss på tel: 0280-441 50
www.ey.com/se

Hälleforsekan, första pris i Tiomilaskogens lotteri.


