
           Lövstabruks Kulturförening             
                  i samverkan med och stöd av ABF Uppsala län, 
                  AB Tierpsbyggen m.fl. 
 

            LANDSKAP 
                 verk ur Bertil Janssons samling 
 
                 Sommarutställning med samtal kring konst, vetenskap och 
                 samhälle  
                 28 juni-17 augusti 2008. Stora gatan 9 i Lövstabruk. 
 
                 

                 Pärlbåtssnäckans spiral 

 
               
               För 4:e årgången visar Lövstabruks Kulturförening verk ur folkbildaren  
                och museimannen Bertil Janssons samling av främst samtida konst. 
                 
                Utställningen öppnas lördag 28 juni kl.14.00 av f. kulturministen och  
                landshövdingen Jan-Erik Wikström 
                  
                Eric Hallström, Felix Hatz, Brita af Klercker, Anna Nordgren,  
                Axel Fridell, Roj Friberg, Ola Billgren, Börje Veslen m.fl. 
                Samtalskvällar: med särskilt inbjudna forskargäster – se nästa sida. 
                (Tisdagar kl.19.00 om inte annat meddelas.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BERTIL JANSSON, museiman, folkbildare, tidigare kulturansvarig i LO, 
under många år knuten till Rikskonserter och Naturhistoriska riksmuseet,  
har ur sin omfångsrika konstsamling valt ut ett antal verk, som presenteras  
under temat LANDSKAP. Utställningen är den fjärde i raden. 
  
Bilderna visas på Stora gatan 9 i Lövstabruk, dit alla också välkomnas till  
sommarsamtal med forskare, som aktualiserar olika perspektiv på vår plats  
på jorden – vårt yttre och inre landskap – och på de varelser, växter och djur  
(jämte människan) som här har sina biotoper och revir. Det finns något för  
var och en i vår seminarieserie. 
 
Tid: tisdagar kl.19; 12 juli dock kl.14.00 i Leufsta Herrgård. 
          
Utställningen öppnas lördag 28 juni kl. 14.00 av f. kulturministern och lands- 
hövdingen Jan-Erik Wikström  
 
Samtalsseminarier med särskilt inbjudna forskargäster: 
    
Tis.3 juli 19.00     Stjärnan över Betlehem   
                            KERSTIN LODÉN, docent i astronomi vid Stockholms 
                               universitet och observatorium. Hennes omfattande 
                               författarskap rör astronomiska förhållanden och fenomen och 
                               präglas av vida utblickar över kultur- och idéhistorien.  Besök  
                               t.ex. www.astro.su.se/sas/popast/ 
 Tis. 8 juli 19.00    När Uppland steg ur havet.  
                             ERIK NORLING fil.dr, uppvuxen, i Lövstabruk!  
                                Mångsidig forskare i geovetenskap; han har bl a studerat  
                                den tektoniska utvecklingen i Skandinavium och – i Kina! 
                                Uppdrag för SGU och Naturhistoriska riksmuseet. Framstående 
                                ornitolog.  Se www.rnm.se 
 

Information: Birgitta Östlund, tel. 0294-311 29,  e-post:  a.birgitta.ostlund@telia.com  
www.gecities.com/lovstabruk    Sökord: Lövstabruks Kulturförening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Lör.12 juli 14.00 Leufsta Herrgård (obs!) 
                                    Om svensk klimatforskning. ANNA SCHYTT, SVTs  
                                        vetenskapsred., prisad vetenskapsjournalist, geolog. 
                                     Rapport från Antarktis. PER HOLMLUND, prof. i fysisk 
                                        geografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet.  
                                        Vetenskaplig ledare för svensk-japanska Antarktisexpedi- 
                                        tionen. Se http://people.su.se/~pehol/publications.htm 
           Tis.15 juli 19.00  Det bästa hos människan  
                                     STAFFAN THORMAN, fil.dr i zoologi, chef f. publica verk- 
                                        samheter vid Naturhistoriska riksmuseet, ordf. i Svenska  
                                        Brukshundsklubbens vetenskapliga kommitté, dressyr- 
                                        expert, författare. Se www.nrm.se/ommuseetpressinfo  
           Tis. 22 juli19.00  Den första blomman 
                                     ELSE-MARIE FRIES, professor i växtpaleontologi vid 
                                         Naturhistoriska riksmuseet. Hennes forskning handlar om 
                                         blomväxternas historia i från 65 till 145 milj. år gamla lager  
                                         (Kritaperioden). Hon är medlem av flera vetenskapliga  
                                         akademier, bl.a. den kinesiska. Se www.nrm.se 
           Tis. 29 juli19.00   Det sköna, det goda, det onda. Om vattnet i Nord- 
                                         uppland. MATS OLSSON, professor, toxikolog, inflytelserik 
                                          miljödebattör; uppmärksammade oss t.ex. på de förhållan- 
                                         den som orsakade säldöden för ett tjugotal år sedan. 
                                         Se www.nrm.se 
            Tis. 5 aug.19.00  Om kontinentaldriften  
                                         JÖRGEN SJÖSTRÖM, fil. dr i teoreisk fysik, lärare,  
                                          essayist, publicerad i UNT, SvD, DN och olika  
                                           tidskrifter. Har nyligen givit ut en biografi över Isaac  
                                           Newton (Norstedts). 
           Tis. 12 aug 19.00 Abysmal – Kartan och landskapet 
                                       GUNNAR OLSSON, prof. i kulturgeografi, Uppsala univer- 
                                           sitet, författare, som mång- och tvärvetenskapligt temati- 
                                           serar våra mentala landskap och föreställningar om makt 
                                           och frihet, vårt beroende av det för givet tagna.  
                                           Läs anmälan av Abysmal (2007) på www.geo.ruc.dk/inst/Debat  
                                            och besök  www.kultgeo..uu.se  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lövstabruks Kulturförening  
är en ideell sammanslutning som verkar för samtal över konstnärliga  
och vetenskapliga  kunskapsgränser.   
 
På programmet våren och sommaren 2008: 
1. Kurser i litteraturläsning och skönlitterärt skrivande. 
    Handledare: Birgitta Östlund. Olika alternativ: 
    a.Weekendkurser "Text och samtal". Närmast:  23-25 maj. 
    b. 4-dagarskurser 10-13 juni och 11-14 augusti..   
    c. Skriva sitt liv. Självbiografiskt skrivande. Start i september..   
    Dessa kurser återkommer under hösten 
    d. Allas barnbarn 5--6 juli. För och med far- och morföräldrar jämte barnbarn. 
 2. Datakurser på olika nivåer. Ledare Lasse Krohn. Kontinuerlig intagning. 
 3. Släktforskning. Handledare Berit Hallin.  Deltagarna har access till Gen line  
     på internet. Ny start slutet av augusti.  
 4. Sommarutställning i samverkan med Bygdegårdsföreningen. 
    Tema Stillhet. Bokkonst av Lars Junars, oljemålnigar av Barbro Karnfält, 
    Leufstabruksbilder från 1921 av Ferdinand Boberg. 
 5. Konstutställning sommaren 2008. 
    Tema: Landskap.. Ur Bertil Janssons konstsamling.   
    Föredrags- och samtalskvällar i anslutning till utställningen juli-augusti. 
    Särskilt inbjudna gäster - forskare, författare - i centrum,  
 6.  Arrangemang inom ramen för Konst på väg i påskveckan:  
     Verk av Ingvil Stille och Gerd Aurell. Skrivarkursen har uppläsning. Konstsamtal. 
 7.  Författarbesök. 
     Prof. Lars Furuland, april. Om brukens och gruvornas människor i litteraturen. 
     Bokbord, boklotteri. Författargäster till hösten ännu inte bestämda. 
  8. Konserter  
    - Musik på Cahmanorgeln: sön 8/6: 14.00 Hans Hellsten, Tor. 26/6 Orfelresa och konsert  
      19.00 med Karin Nelson. Fre 26/6 Orgelkurs m. Karin Nelson. Lör 28/6 19.00  
      Margareth Phillips. 
    - Elektronmusik i samverkan med EMS och Rikskonserter lör. 16 augustii i kl. 14.00. 
    - Liten konsert i Volièren vid Leufsta Herrgård sön 17 augusti:kl.14.00 Henrik Johansson flöjt/klarinett. 
    -  Konserter på Cahmanorgeln i samband med Nordplusakademien 22-27 september.  
    
   Information på tel. 0293 311 29  el. a.birgitta.ostlund@telia.com 
   samt Turistinformationen i Lövstabruk 0294 310 70 
 
 
Lövstabruks Kulturförening, org,nr 802416-450, samarbetar med ABF Uppsala län.  
Verksamheten erhåller stöd av och samverkar med AB Tierpsbyggen, som ställer studielokal till  
förfogande på Stora gatan 9 i Lövstabruk, Hållnäs-Österlövsta Pastorat, Stiftelsen Leufsta,  
Lövstabruks Bygdegårdsförening,Tierps kommun och, i anslutning till olika projekt. 
andra organisationer och institutioner på kulturområdet. 

             
 
 
  
                 
  
 


