
Visning/utställning: 
  
Verk ur Bertil Janssons samling av måleri & grafik  
25  juni–10  aug .  2006  
 
Stora gatan 9 i Lövstabruk 
 
Tema  
Bilder från landet Idyllien 
och bilder som antyder sprickor och skuggor i idyllen 
       
Verk av Bertil Damm ,  Roy Friberg ,  
Bertil Bull Hedlund ,  Peter Dahl,   
Ingvil Stil le ,   Georg v .  Rosen ,  Axel Fridell,   
Hans Tombrock ,  Lisa Andrén ,   
Ulf Trotzig ,  Krystyna Piotrowska ,   
Berta Hansson och många fler.  
Tierps kommun har välvilligt till utställningen 
lånat ut verk av Prof. Bertil Damm.  
 
Vi vil l visa 
dem som bor i eller besöker 
Lövstabruk en del av de konstverk 
som Bertil Jansson , museiman,  
folkbildare (han bor en del av året 
i Lövstabruk), samlat genom livet  
och inbjuda till stillsamma samtal i  
sommarkvällen om konst och samhälle.      
 
*Några verk kan förvärvas till små priser. 
 
Bokkafé  med böcker om konst   
       
VÄLKOMMEN till vernissage 
lördagen den 25 juni kl. 14.00 
följd av konsert kl. 16.00 i Orangeriet: Ljudkonst/elektronmusik 
(i samverkan med Elektronmusikstudion i Stockholm). 
 
Information:  
Tel. 0294 311 29 el. 0294 310 23 
E-post: a.birgitta.ostlund@telia.com 
 
Samtalskvä llar kl. 19.00  
4 juli, 18 juli, 1 aug (tisdagar)  
med gäster och fördjupad 
presentation av utställda verk  
och deras bakgrund. 
         
PROGRAM för samtalskvällar med fördjupad presentation av utställda verk  
och deras bakgrund: Bertil Jansson berättar och vi träffar en särskilt inbjuden 
gäst,  vars verksamhet har anknytning till temat. Enkel förfriskning. 
 
* Tisdagen den 4 juli kl. 19.00.  
De reste ut i världen. 
Kort presentation av konstnärerna Egron Lundgren, Anna Nordgren, Axel Fridell och 
Ove Olson. Lundgren reste på den engelska drottningens uppdrag till Indien. 
Nordgren och Fridell reste bl. a. till England, Olson blev fransk medborgare och 
medaljerad för sin tapperhet mot tyskarna under andra världskriget. 



Därefter berättar Karin Monié om en känd svensk resenär på 1800- talet som också 
besökte Lövstabruk. 
 
* Torsdag 7 juli kl. 20.00 presenteras utställningen i dess helhet. 
 
* Tisdagen den 18 juli kl. 19.00 
Visionen om en hembygd och en värld utan gränser. 
Kort presentation av Tierpsfödde konstnären Bertil Damm och hans dröm om ett 
Nordens tempel i Karsjö och om vagabonden, konstnären, flyktingen och professorn 
i Dortmund Hans Tombrock. 
Därefter berättar museichef Anders Björklund om Etnografiska museets arbete med 
att levandegöra andra kulturer och en värld utan gränser. Nyligen 
uppmärksammades museets unika åtgärd att från sina samlingar återlämna en 
gammal totempåle till sin ursprungsmiljö i nordöstra Kanada. 
 
* Tisdagen den 1 augusti kl. 19.00.  
Skandaler i societeten. 
Konstnärerna Sture Johannesson och Peter Dahl skakade ordentligt om i såväl det 
politiska som det kulturella etablissemanget på 1960- och 1970- talen. Skandalerna 
ägde rum i Lund och Göteborg men hela landet berördes. Ett kvällssamtal om dessa 
händelser och om de bilder av de båda konstnärerna som ingår i utställningen. 
 
VÄLKOMMEN!  
Gärna förhandsanmälan, Tel 0294 311 29. 
E-post: a.birgitta.ostlund@telia.com 
                                                                                                                           
  
Föreningen f. folkhögskola i Lövstabruk, ABF Uppsala län 
AB Tierpsbyggen 
 
Försäkring: Länsförsäkringar, Uppsala 


