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TEXT och SAMTAL 2010-11 i Lövstabruk. 
 
Kurser i skrivande, samtal om liv och diktning. 
Verksamheten har pågått sedan 1995. 
 
Kurserna välkomnar dem som vill få tillfälle att utveckla sitt personliga  
språk i textproduktion och -samtal samt i litteraturläsning. Kurserna  
fungerar som ”arena” för utbyte av idéer och erfarenheter, som deltagar- 
texterna aktualiserar. Vi anknyter till vårt bildningsarv, till aktuell 
konst och kultur. Den som skriver blir en bättre LÄSARE av egna och  
andras texter. Självtilliten växer. 
 
 Om skrivande 
- Jag lever oavbrutet alla de människors liv jag diktar. 
   Aug. Strindberg i Ensam 1903 

- Som barn är vi alla diktare. Stig Dagerman i Ett barns memoarer 1948 
- Det är på rytmen det kommer an - denna gåtfulla inre organisation.  
   Olof Lagercrantz i Konsten att skriva och läsa 1985 och 1996 

- Of all my writings none has influenced me more. 
   Gunnar Olsson, prof. i kulturgeografi, om en av sina essayer i Lines of  
   power, limits of language 1994. 

 
Kursledare: Birgitta Östlund, tidigare rektor f. bl.a.  
Nordens Biskops-Arnö och Samernas Folkhögskola, folkbildare, lärare. 
 
 
Blivande författare? 
Syftet med kurserna är inte att ”utbilda” författare men vi gläder oss över  
att några av dem som deltar i våra kurser har kommit ut med egna uppmärk- 
sammade böcker: Ingegerd Aurell med diktsamlingen Jag reser en mila parken,  
Ann-Marie Wikander med prosaberätttelsen Sigrid - röd som skam,  
Jörgen Sjöström med den vetenskapshistoriska essän Newton och gravitationen  
  
  

           Kursalternativ hösten 2010 - våren 2011  
           
         1.   Intervallkurs: 3 dagar med skrivande och litteraturläsning var 4:e  
               vecka och arbete ”hemma på kammaren” däremellan; totalt 120 tr.  
               Nystart 28 sept. -10.  (10.00-14.30. Ta med lunch!) 
               Passar dig som under längre tid kontinuerligt vill utveckla ditt  
               Skrivande. Kursen är avgiftsfri, då handledaren verkar ideellt och 
               tillhandahåller böcker. Kulturföreningen/ABF sörjer för papper.   
 
          2. Veckoslutskurser: fre (17.30) - sö (14.00). Vi eftersträvar små  
               grupper med max. 8 deltagare - för att vi skall få stillhet och ro i  
               våra samtal och kunna ägna allas texter den uppmärksamhet de är  
               värda. 
               Kursdatum: 8-10 okt. 19-21 nov., 21-23 jan.,25-27 febr.,  
               25-27 mars, 20-23 juni (obs. 4 dagar.)   
                  
          3.  Skriva för barn (samarbete med Fimafeng förlag) april 2011. 
 
          4.  Bilderbokskurs okt. 2010: Arbete med text och bilder i olika  
               tekniker, digitalt, med akvarellmålning, collage, teckning o s v.  
               Expert: Bilderbokskonstnären Charlotta Björnulfson. Samverkan 
               med Fimafeng förlag.   
  
              Vissa tidpunkter ännu inte fastställda. Besök vår webplats  
               http://lovstabruk.parjohansson.se, www.fimafeng.net,  
               sänd e-brev eller ring för besked. 
               
              Anmälan 
               sker per tel. eller via e-post. Alla kurser kan kanske inte genom- 
               föras. Ange därför, där det är möjligt, minst 2 alternativa tidpunkter  
               som passar dig. 
               Kursavgift: 700:- -1000:-. 
               Avgift för mat/rum = självkostnader. Be om information. 
 
               Välkommen!  
 
 



Platsen för kursen 
Lövstabruk ligger i Norduppland, c:a 12 mil norr om Stockholm. 
Med Upptåget (från Upplands-Väsby, dit man ta sig från Sthlm C 
med pendeltåg mot Märsta) kommer man lätt till Tierp, varifrån  
bussar går till Skärplinge/Lövstabruk. Tågförbindelserna norrifrån  
via Gävle är lika goda. Från Uppsala är det 7 mil till Lövstabruk  
och från Västerås 15. 
 
Mer att se och uppleva i Lövstabruk 
Lövstabruk är det vackraste vallonbruket i Sverige och uppvisar en  
unik kulturmiljö, som på ett förnämligt sätt förvaltas och tillgäng- 
lighålls av Statens Fastighetsverk och Stiftelsen Leufsta. 
 
Särskilt sommartid erbjuds många upplevelser: Konserter, på den  
berömda Cahmanorgeln i brukskyrkan, i Orangeriet och Herrgården, 
högklassiga utställningar, möten med lokala konstnärer och skickliga 
konsthantverkare, guidade turer i Bruket och Leufsta Herrgård, besök  
i unika Leufsta Bruksarkiv, tillfälle att se en ursprunglig vallonsmeds- 
bostad, lärande lek i Barnens Bruk och Bilderboksbyn, goda måltider  
på Leufsta Wårdshus, Café Norra Porten, Café Läkarvillan, svalkande  
dopp i Dammen, Nordupplands vackraste badplats, som drivs av 
Lövstabruks Bygdegårdsförening, chans till loppmarknadsfynd. 
Upplandsleden går genom Bruket. 
 
Lövstabruks kulturförening  
arrangerar författarmöten, föreläsningar av forskare och konstnärer, 
konstutställningar, seminarier kring skilda vetenskapliga ämnen m.m., 
förmedlar konst och böcker. 
Föreningen står också bakom Den internationella orgelakademien  
i Leufsta Bruk, 2010 i sept. för 16:e gången. Tema: Barock- & folk- 
musik i möte. 
Föreningen samverkar med högskolor, Österlövsta pastorat, ABF, 
Fimafeng bokförlag för små och stora språk i Norden och många fler. 
 
 Välkommen till Lövstabruk!  
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              Kostnader:  
              För tredagarskurserna (handledning, kursavgift, mat/rum): 
            - Handledning, material, kopiering m.m., betalas till ABF: 600:-.                        
          - Medlemskap (1 år) i Lövstabruks kulturförening för  
               erhållande av låga kursavgiften. Bankgiro 5712-3127: 50:-                                                                                                                     
            - Uppehälle: mat/rum  
              Övernattning  Wärdshuset Leufsta. (Vandrarhemspris. Ta med  
              sänglinne) + måltider och kaffe (fre-sö): 900:-.                                                                         
               För 4-dagarskurs: 1 200:-. Den som har (eller ordnar) eget  
              boende betalar för måltiderna  500:- el. 700:- (4 dagarskurs).    
              Obs. Beloppen avser rena självkostnadspriser.   
                
Summa kostnader 3-dagarskurs: 600+50 + 900  =1550:- 
   ”         ”                 4-   ”   ”        : 700+50+1200  =1950:- 
 
Anm. t kostnader: Kurser som genomförs i samverkan med 
Bokförlaget Fimafeng betingar ett annat och högre pris, då vi 
till dessa kurser inbjuder särskilda experter. Be om information. 
 
Tel. 0294 311 29. E-post: a.birgitta.ostlund@telia.com 
Adr.: 819 66 Lövstabruk. Hemsida: www.lovstabruk/parjohansson.se  
 

 
 
  
 


