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Blandat på Livsglädjemässan i Storfors 
 
Toner från panflöjt, ett trivsamt sorl, doft av levande ljus och energirenande ljud från 
Antonios quarzos. 
Det är vad som slår emot besökaren i Storfors Kulturhus under Livsglädjemässan. 
 
- Jag såg ett anslag och blev nyfiken. Det här är spännande, säger Jimmy Wall. Han har åkt 
från Nykroppa och under mässan passar han på att få negativa energier utrensade. Både han 
och Antonio Zambrano, som utför ljudceremoni, menar att det fungerar. 
- Det känns faktiskt annorlunda nu, säger Jimmy, som har tidigare erfarenheter av alternativa 
behandlingar. 
- Jag hade gått hos många psykologer för att få bukt med min svåra svartsjuka. Först när jag 
började på behandling hos en zonterapeut blev jag fri, skrattar han. 
På livsglädjemässan är blandningen av utställare stor. Här kan man bli spådd i tarotkort, men 
också beställa ett hemlarm, köpa en symaskin eller botanisera bland keramik, behåar eller 
olika hudvårdsprodukter. 
Annika Haraldsson och Lotta Eriksson Mårgård har åkt från Kristinehamn för att titta och 
handla. 
- Vi fick reda på det här av en slump, och det var tur för det är ju jättetrevligt. Vi ska nog testa 
yoga också, säger Annika. 
Tina Kojo är en av utställarna och hon låter besökarna prova smink från Mary Kay. 
Nadine Andersén och Myrra Edman testar. 
- Det här känns bra, säger Myrra. 
I foajén flockas några besökare kring Camilla Brolins vackra korsettklänningar. Eva Wallin, 
från Bjurtjärn, passar på att prova. 
- Det är så roligt med de här kläderna. Oavsett storlek så kan känna sig riktigt fin. Jag vill 
inspirera folk att byta ut joggingbyxorna lite oftare, säger Camilla, som driver Milla Taylor. 
Hon får beröm av Eva Wallin: 
- Väldigt roligt när det kommer folk utifrån med lite annorlunda grejor. De är verkligt 
välskräddade också, säger hon. 
En av de lokala utställarna är Margareta Eliasson som visar symaskiner från Janome. 
- Det är riktigt roligt med mässor. Man får alltid konstakter och nu när jag har butik i centrum 
är jag helt säker på att folk söker upp mig även efter mässan, säger hon. 
Arrangören Dennis Hall Johansson är nöjd med den breda blandningen av utställare, men lite 
bekymrad inför eftermiddagens föreläsning och konserten. Han har tagit en stor ekonomisk 
rik genom att arrangera stå-up-föreställning med Mathias Malte Hallquist och konsert på 
lördagskvällen med Compleatles. 
- Det har sålts för få biljetter i förväg för att det ska gå ihop, men jag hoppas att storforsarna 
kommer och köper biljett i dörren, säger han. 
Livsglädjemässan pågår under både lördag och söndag. 
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