
Lövstabruks kulturförening 
http://lovstabruk.parjohansson.se 
Folkbildning och kultur: Människor i möte och samtal. 
 
PROGRAM 2013 - vår - sommar - höst  
 
 I. Skrivarretreater. 19-21 april Textsamtal kring  
Works in progress h  17-19 juni Text & samtal h  
11-14 aug. Text & samtal med författarbesök h 
Retreater också i okt. och nov.. h 
I Karlholm och Lövstabruk pågår Skrivarcirklar.  
 
II. - Internationell orgelakademi i samverkan med 
Hållnäs-Österlövsta församling, Piteå, Jakobstad, 
Århus, Trondheim musikhögskolor. Master classes  
och konserter. Vecka 26 och 42. Se hemsidan.   
       
III. Konserter  

Annandag påsk 1 april 18.00: Bengt Tribukait 
framför J.S. Bachs Goldbergvariationerna. h Vecka 
26 pågår Internationell orgelakademi med konserter och 
master classes. Studenter och lärare från fyra nordiska 
musikhögskolor; ledning prof. Gary Verkade, Piteå.  

Söndag 30 juni 16.00: Ligita Sneibe konserterar på 
Cahmanorgeln i Lövstabruks kyrka. h 

Lorens Bäck, ”orgelist” i Lövstabruk 1750 i Lukas  
Arvidssons skepnad återvänder till sin orgel, spelar 
folkmusik ur Leufstasamlingarna och barockmusik.   
Lars.Gösta Hellberg, lokalhistoriker och kyrkvaktmäs- 
tare, presenterar Lorens Bäck och hans tid i Lövstabruk. 
Tidpunkt ännu ej fastställd. 

Lördag 17 aug. 14.00: Digital ljudkonst och dans i 
samverkan med Elektronmusikstudion EMS och 
Institutet för digitala konstarter, IDKA. Konstnärligt 
ansvar Pär Johansson, komponist, musikbibliote- 
karie, kulturföreningens generöse webmaster.  
Trädgården Stora g:an 9. Vid regn i Orangeriet. Gratis inträde. 

Söndag 25 aug. 14.00. Kammarmusik - då-, nu-,  
sam- och framtida. Henrik Johansson & Gunilla 
Sundin med Vänner, begåvade instrumentalister,  
som odlar intresse också för ny musik. Kyrkans kor. 

Lördag 14 sept. 16.00: Bengt Tribukait, 
internationellt verksam organist, eminent Bach- 
tolkare vid Cahmanorgeln. Lyssna på CD:n med 
Die Kunst der Fuge på Cahmanorgeln. Rediviva.   

 Oktober. Besök av musikstuderande och lärare  
från Århus musikhögskola. Orgelkonsert. Tidpunkt  
ej fastställd. Orgelkonserter/orgelakademi anordnas 
i samverkan med Hållnäs-Österlövsta församling. 
 
IV. Konstutställningar  
Under påskveckan i anslutning till Konst på Väg: 
Oljemålningar och akvareller av Agneta Norell.                                                        
”Hon arbetar med ytor i gränslandet mellan det abstrakta  
och det föreställande ..ett skulpturalt måleri byggt med gips, 
spackel, bivax och färg.” (Smålandsposten) 
 
Sommarutställning (öppnas 30 juni): Grafik av 
Svenerik Jakobsson, som också arbetar med akvarell 
och skulptur, utbildat konstnärer i Grönland, deltagit i 
två polarexpeditioner, skapat frimärken och just nu är 
aktuell i flera utställningar. 

                                   
 
I juli visar vi några verk av en av landets mest framstå- 
ende textilkonstnärer, Britta Rendahl. Se nedan p.V.7.                     
 
V. SOMMARSAMTAL 

 Författar- och forskarmöten  
 Soppa. Boklotteri. Bokförsäljning. Inträde: 50:-.  
  

1. Söndag 30 juni 13.00. Öppnande av sommarutställ- 
ning. Svenerik Jakobsson om sina verk, om arbete och 
konst på Grönland, om resor till Arktis och Antarktis.  
 
16.00 Konsert. Ligita Sneibe vid Cahmanorgeln. 
 
2. Tisdag 2 juli 18.00.  Ingemar Ernberg, KI, cancer- 
forskare med vida utblickar över andra forskningsfält 
inom life science och djupa humanioraintressen, åter- 
kommer till oss i anledning av en ny bok, resultat av  
ett mångvetenskapligt projekt, Magen: bakterier, buller 
och brak, där han samverkar med 5 andra forskare.  

När magen krånglar beror det ofta                                                    
på bakterier i obalans. Vi går omkring med ett drygt  
kilo bakterier i mage och tarmar, ofattbart många.  
De flesta är våra bästa vänner, men.. 

3. 6-7 juli Lövstadagen 
Allas barnbarn – berättar-, bildskapar- och skrivarträff för 
barn samt besteföräldrar. För 7:e gången samlas far- och 
morföräldrar tillsammans med barnbarn (egna eller andras, 
men allas!) till samvaro i Lövstabruk i samband med 
traditionella Lövstadagen. Knytkalas, utställning, mingel! 
Handledare: Barbro Karnfält m.fl. 
 
4. Tisdag 9 juli 18.00. Årböle i vårt hjärta!  
Identitet - allt viktigare som framgångsfaktor för  
en ort - om kvaliteter som gör platser, städer, regi- 
oner till tilldragande livsmiljöer och besöksställen.  
Sten Åke Bylund är senior forskare vid Uppsala 
Universitet, tidigare bl.a. teknisk chef och samhälls- 
planerare i Uppsala kommun samt ideellt engagerad i 
frågor som rör vår byggda miljö, i t.ex  Föreningen 
Vårda Uppsala. Sten Åke reflekterar över vilka fak- 
torer som gör städer och orter framgångsrika: särart, 
tillgänglighet, natur- och kulturhistoriska värden, 
tillgång till trygga mötesplatser, offentliga rum. 
 

 GLESBYGD?                                          
Var står Uppsala, Tierp och Lövstabruk i dag mot den 
bakgrunden? Vad bestämmer Dublins (Stephen Daeda- 
lus? ), Pajalas (Mikael Niemis Fittmyr?) eller Årböles 
attraktionskraft? Vårt ämne är tankeväckande! Sten Åke 
illustrerar sina iakttagelser ur många olika vinklar.                  

5. Tisdag 16 juli 18.00 
Astronomen Gösta Gahm (initiativtagare till 
installationen Sweden Solar System. Uranus- 
markeringen finns därför i Lövstabruk !!) 
och Lars Kristoferson, tidigare generalsekreterare i 
Världsnaturfonden, diskuterar vår jordiska och 
kosmiska miljö mot bakgrund av sin nyutkomna bok 
Jord Vatten Luft Eld. Boken utgår från grekernas  
fyra element och behandlar vår moderna världsbild, 
människans relation till både kosmos  
och naturen, och hur vi tar hand om den jord vi fått  
 

 Carlsson Bokförlag 2013 



6. Tisdag 23 juli 18.00. Tvåhundra år av vilsenhet. 
Sverige som stormakt – från Knäred 1613 till Leipzig 1813. 
Historikern Anders Björnsson (som nyligen presenterat 
en succéartad nyöversättning av Joseph Roths noveller) 
utgår från att vi i år firar 400-årsminnet av Freden i 
Knäred 1613, då Sverige låg illa till men räddades av 
Axel Oxenstiernas slughet och oblyga förhandlings- 
konst. Älvsborgs andra lösen kostade skattebetalarna 
ofantliga 1 miljon daler silvermynt (= 12 miljarder 
SEK!). 

                                                  
 
Hur har vi det ställt i dag? Vilka faror lurar?  
Är Anders Borg en Axel Oxenstierna lik i ett skakigt EU? 
  
7. Lördag 27 juli 14.00. Obs. dag och klockslag! 
Ett dubbelevenemang: Humor och konst!  
1. Gunnar Ljusterdal, författare, spexare, riksdags- 
stenograf och mångårig redaktör för Grönköpings 
Veckoblad, berättar om den kanske mest effektiva 
satirkonst som existerat i vårt land. Vi får möta de 
tidlösa protagonistarna Frk Sofie Liljedotter, Mag.  
Stig Berglund s.t.s.i Hjo, Skalden Alfred Vestlund, 
ynglingen Ruda och många fler samt reflektera över  
vad humor är när den är som bäst; vi får le åt oss  
själva och vårt nordiska Abdera.  
    

                                                       
 
2. Britta Rendahl-Ljusterdal är en av vårt lands mest 
hyllade textilkonstnärer, som smyckat många hem och 
offentliga miljöer, därav flera kyrkor, med sina utsökta 
verk och inspirerat flera generationer andra konstnärer. 
Britta visar oss några av sina arbeten och berättar om en 
livslång konstnärlig gärning i skönhetens tjänst. 
 

               Matta av Britta Rendahl 

8. Tisdag 30 juli 18.00. Musik och matematik. 
Per Enflo, matematiker och pianist, har efter 30 år i 
USA vänt tillbaka till Sverige och stannat i Östervåla. 
Nyligen har han gjort succé i Carnegie Hall och av- 
slutat en Europaturné med framförande av Mozarts 
pianokonserter! Det intrikata men innerst inne natur- 
liga sambandet mellan matematik och musik kan Per  
hjälpa oss att uppfatta och förundras över.  
Pers vetenskapliga insatser är bl.a. förknippade med 
Mazurs gås. Det vill vi gärna vilja veta något om!.                  

 
Om Per som forskare med insatser inom den gren av 
matematiken som kallas funktionsanalys kan läsas på 
http://en.wikipedia.org/wiki/Per Enflo. Vi ses i Leufsta Bruks k:as kor.         
 
9. Tisdag 6 augusti 18.00. Mötestid till förfogande. 
Håll utkik! Fråga 0294 31070 eller 0294 311 29. 
Överraskningsmöte med forskare/författare.  
 
10. Tisdag 13 augusti 18.00.  
Författarbesök. Marie Lundqvist, flerfaldigt belönad 
poet, översättare och inkännande skribent om fotokonst, 
talar om Poesi och fotografi. Marie är en av de få i vår 
offentlighet som skriver om fotografi. Deltagare i 
skrivarträff 11-14 aug. är särskilt välkomna att möta 
Marie; inbjudan f.ö. riktas alla andra som är intresserade 
av sambandet mellan text och bild.  
Vi behöver öva ett långsamt seende i det oavbrutna 
mediala bildbruset. 

Fotografi av Pekka Sammalahti                                                                
www.svd.se/kultur/litteratur/till-konstverkens-karna_817877.svd 
l 
 
Under tiden sept.-dec. planeras besök av P.O. Enquist/Gunilla 
Thorgren (förf.), Mikael Ahlund (konstvetare), Henrik Ekman, 
vetenskapsjournalist. 
 
l 

 
Lövstabruks kulturförening: 
Ordf. Ann-Marie Wikander, Skattmästare Sten Kaijser 
Programansvarig Birgitta Östlund © 
 
Föreningen har samverkansavtal med ABF och stöds f.n. av  
Tierps kommun, AB Tierpsbyggen, Helge Ax:son Johnsons  
stiftelse, Föreningen för Stockholms Arbetareinstitut m.fl. 
 

 
  

         Lövstabruks kulturförening 
                                   Org.-nr 802416-1450 
        och ABF/Uppsala län/Tierp välkomnar 
         till samtal, musik, eftertanke, stillhet. 

    
Folkbildning, forskning, konstskapande i möte 

 
 
 
 

 
 
  

       
        Vår - sommar - höst 2013 

 
 

 
 

                    
       Ferdinand Bobergs teckning från 1921 av Södra Porten 

        i Lövstabruk; AB Tierpsbyggen stöder Kulturföreningens 
         arbete genom att generöst ställa lokal (kallad Galleri 9:an) 

                              till förfogande i detta hus på Stora gatan 9. 
         

                     
 

                             

                                   
  
 



                                 
 
 
 
 
 


