
 Lövstabruks Kulturförening Org nr 802416-1450         
 Att.: Birgitta Östlund, tel. 0294 311 29. a.birgitta.ostlund@telia.com 
 Adr.: 819 66 Lövstabruk. Hemsida: http://lovstabruk.parjohansson.se   
 och www.abf.se. Föreningen har samverkansavtal med ABF och särskilt  
 stöd av AB Tierpsbyggen., liksom  av Föreningen för Stockholms Arbetarinstitut  
 och Tierps kommun   
 
Lövstabruks kulturförening vill i sin verksamhet  
*anknyta till Lövstabruks historia, dess roll inom naturvetenskap  
och spjutspetsteknologi, konst, litteratur och musik; här fanns ett 
rikt bibliotek, entomologen Charles de Geer var med om att etablera  
Kungl. Vetenskapsakademien, salongs- och folkmusik frodades; i  
brukskyrkan installerades Cahmanorgeln 1728; Lövstabruks  
stadsplan anknyter till idéerna om idealstaden;  
* inta ett framtidsinriktat perspektiv - genom att - i samma anda som  
vallonbrukens läsesällskap och föreläsningsföreningar - inbjuda till erfaren- 
hetsutbyte och samtal med forskare och författare. 
Föreningen uppmärksammar samtida musik och konst och reflekterar  
över gestaltningen av vår byggda miljö. Läsning av skönlitteratur  
och skrivande utövas i föreningens kursverksamhet. Kulturföreningen  
samarbetar med det nordiska barnboksförlaget Fimafeng.  
 
Platsen  
Lövstabruk ligger i Norduppland, c:a 14 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. Tågförbin- 
delserna norrifrån via Gävle är lika goda. Från Uppsala är det 7 mil till Lövstabruk  
och från Västerås 15. 
 
Mycket att se och uppleva i Lövstabruk 
Lövstabruk var det på sin tid mäktigaste – och kanske vackraste - vallonbruket i 
Sverige och uppvisar i dag en unik kulturmiljö, som förvaltas och tillgänglighålls  
främst av Statens Fastighetsverk och Stiftelsen Leufsta.  
Särskilt sommartid erbjuds mycket: Operaföreställningar, musik på den berömda 
Cahmanorgeln i brukskyrkan, i Orangeriet och Herrgården, konstuttällningar i  
Stora Magasinet, möten med forskare, författare, konstnärer; konsthantverkare  
ställer ut i Hantverkets hus och Lilla Magasinet; man kan besöka klensmedja, träd- 
gårdsmästeri och snickeri för 1700-talsmöbler, gå guidade turer i Bruket,  
se Leufsta Herrgård och 1700-talsbiblioteket, forska i Leufsta Bruksarkiv, titta in  
i en vallonsmedsbostad, idka lärande lek i Barnens Bruk och Bilderboksbyn,  
inta goda måltider på Wärdshuset Leufsta, Café Norra Porten,  
Café Läkarvillan, ta ett dopp i Nordupplands vackraste bad, som drivs av  
Lövstabruks Bygdegårdsförening, göra loppmarknadsfynd och – slutligen –  
vandra vidare i landskapet: Upplandsleden går genom Bruket! 
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                                 Träsnittskonst av Kristina Anshelm; 
                             möten med forskare/författare/konstnärer;  
                             konserter: musik på Cahmanorgeln, ljudkonst,   
                             kammarmusik, skrivardagar.     
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Lövstabruks Kulturförening    
Samverkan med ABF, GoArt/Göteborgs  och Piteå Musikhögskolor, Hållnäs- Österlovsta  
församling, Stiftelsen Leufsta  m.fll.. Särskilt stöd ges av av AB Tierpsbyggen.,Tierp kommun, 
Föreningen för Stockholms Arbetarinstitut. 
 
Författar- och forskarmöten, musikarrangemang, konstutställningar, 
skrivardagar - ett varierat program, där var och en kan hitta något av 
intresse. 
 
KALENDARIUM april-september 2011 
För mer information se separata program samt webplats  
htttp://lovstabruk.parjohansson.se och www.abf.se 
 
Påskveckan: Konst på väg. Akvarellherbarium.Visning av Svante von Strokirchs 
betagande blomsterakvareller och presentation av storverket Upplands flora.  
 
26 juni-15 augusti visar Kulturföreningen i samverkan med Bygdegårdsföreningen 
Curt Strömblads dokumentärfilm Vallonerna och filmen om Nils Månsson 
Mandelblom. Plats: Stora gatan 9. Tid meddelas via turistbyrån. 
 
26 juni - 15 augusti. Visning av verk av Sveriges mest framstående 
träsnittskonstnär Kristina Anshelm, bl a bilderna till Bibel 2000. 
Utställningen öppen 12-17 varje dag, utom måndagar. Stora g:n 9. 
 
Sö 26 juni 13.00. Utställningen öppnas. Sommarsamtal 1. ????? 
Om bibelns språk och bilder. 
 
16.00: KONSERT. Bengt Tribukait vid Cahmanorgeln i Leufsta bruks k:a: 
ur bl.a. J.S.Bachs Die Kunst der Fuge. 
 
     Sommarsamtal 2. Tisd. 5 juli 19.00. Möte med  Åke Lundqvist, författare, 
     kulturjournalist, som skrivit den uppmärksammade boken Vildåsnans törst, en 
     litterär studie av Tanak, den hebréeiska bibeln. Öppnar nya och oväntade 
      perspektiv på sådant som vi trodde att vi säkert visste. 
  
     9-10 juli lö-sö: Lövstadagen. Allas barnbarn. Far- och morföräldrar samt  
     barnbarn träffas för att skapa tillsammans. 6:e årgången. Vernissage, mingel, 
     presentation av nya barnböcker. Se särskilt program. Föranmälan 0294 311 29. 
 
…..Sommarsamtal 3. Tisd.12 juli 19.00. Vi möter träsnittskonstnären 
     Kristina Anshelm, som berättar om sitt bildskapande. 
 
     Sommarsamtal 4. Tisd. 19 juli 19.00. Vad är liv? Hur väl kan vi –ur natur-    
     vetenskapens och biologins synvinkel - förstå livsprocesserna och vad som driver  
     livet? Vilken betydelse har denna forskning för teknik, värdlsbild och samhälle? 

      
      
      Ingemar Ernberg (professor vid Karolinska Institutet), ev med någon medför- 
      fattare till boken "Vad är liv?"¨ 
 
     Sommarsamtal: 5. Tisd 26 juli. 19.00  Det stora okända. Författaren 
     Bo Gustavsson presenterar den arabiske sufiske diktaren Rumi och orienterar 
     om dennes betydelse för en rad svenska diktare och konstnärer, Ekelund, Ekelöf, 
     Leckius, Augéli. Erik Hermelin. 
     
     Sommarsamtal  6. tisd. 2/8 Upplands flora. Botanikern, docent Lena Jonsell  
      om det nyutkomna storverket, resultat av flera decenniers hängiven forskarmöda. 
      
     Sommarsamtal 7 och 8 lördag 6/8   
     13.00 Carl Johan De Geer, bildkonstnär, författare, filmare: Om sin 
     självbiografiska bok Jakten mot nollpunkten.Visning av filmen om Lena Svedberg.  
     16.00  Sånger i rosa, Sångerskan Jeanette Meyer presenterar en musikalisk  
     berättelse om poeten, nobelpristagaren Nelly Sachs., uppmärksammad i flera  
     aktuella böcker. Musik (dragspel, piano, sång) Båda sammankomsterna i Herr- 
    -gården. Samverkan med Stiftelsen Leufsta och Wärdshuset Leufsta.Se särskilt 
     program.  
      
     4-7 aug. Text och samtal: skrivardagar  med författarmöten 
     Sommarsamtal 7 och 8 ingår 
      
     Sommarsamtal 9. Tisd. 9 juli 19.00. Henrik Ekman, biolog, TV- 
     producent, om  vargen, ”Den jagade Jägaren”, titeln på Ekmans uppmärksam- 
     made aktuella bok. 
 
     Lör 13 aug. 14.00.   Ljudkonst med EMS och IDKA Trädgården Stora gatan 9 
     * 
     Sommarsamtal 10. Sweden Solar system 
     17.00. Planeten Uranus och Olbers komet som nyproducerat konstverk  
     uppträder inom Sweden Solar System i Lövstabruk. Prof. Gösta Gahm 
     välkomnar gästerna från solystemet, om den celesta mekaniken så medger.  
 
     12-19 sept. Orgelakademidagar i Leufsta bruk. 
 .    Separat detaljerat program. Samverkan med GoART. 
 

Entrávgift  50:-/person. Utlottniing av aktuella böcker av medverkande. 
Vid varje författar-/forskarmöte serveras en förfriskningar 
 

       Lövsatbruks kulturförening som verkar helt ideellt, är tacksam  för all sorts stöd   
       och  välkomnar fler medlemmar, intresserade av att verka för fler möten  
       människor emellan. 
 



 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


