
 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. 

 
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 
erfarenhetsutbyte 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. 
Tågförbindelserna 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, 
trädgårdsmästeri 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! 

 
 

                        

                              

 

                          
                           

                         

                          LÖVSTABRUKS  KULTURFÖRENING 
                          och 
                          ABF UPPSALA LÄN 
                          
                                
                               PROGRAM i Lövstabruk sommaren 2010 
 

                                    svart-vit mästargrafik ur Bertil Janssons  
                              konstsamling;  
                              möten med forskare/författare/konstnärer;  
                              konserter: seminarium om tonsättaren  
                              Bengt Hambraeus’ orgelkonst;  
                              internationell orgelakademi/flöjtursseminarium; 
                              skrivarkurser.     
                    
 
 

 

 

                                             
 

                                                                  
                                                                  Storagatan 9 Lövstabruk 

 
 



 

Lövstabruks Kulturförening   !  

   
 KALENDARIUM Sommaren 2010 
För mer information se separata program samt webplats  
htttp://lovstabruk.parjohansson.se och www.abf.se 
Samverkan med GoArt/Göteborgs Musikhögskola, Hållnäs- 
Österlovsta  församling m.fll.. 
 
  
27 juni - 15 augusti visar Kulturföreningen i samverkan med  
Leufsta Bruksarkiv Curt Strömblads dokumentärfilm Vallonerna. 
Tid och plats meddelas fortlöpande via turistbyrån. 
  
27 juni - 15 augusti. Svartvit mästargrafik ur Bertil Janssons 
konstsamling, 6:e årgången. Utställningen öppen 12-17 varje dag  
utom måndagar. 
  
Sö 27 juni 13.00. Utställningen öppnas. Sommarsamtal 1. 
Förf. Kerstin Ekman, ”Skilda rum”. 
16.00: Bengt Tribukait vid Cahmanorgeln i Leufsta bruks k:a: 
ur bl.a.J.S.Bachs Die Kunst der Fuge. 
 
Sommarsamtal 2 Tisd. 6 juli 19.00. Möte med den samiske  
konstnären och konsthantverkaren Helge Sunna, som med uttrycks- 
fullhet förmedlar sitt folks kulturarv. Han talar om Den samiska  
trummans bildvärld och visar egna verk.  
  
10-11 juli lö-sö: Lövstadagen. Allas barnbarn,.Far- och morför- 
äldrar samt barnbarn träffas för att skapa tillsammans. 5:e årgången. 
Vernissage, mingel, presentation av nya barnböcker. 
 
Sö 11 juli, Lövstadagen 16.00. Lorens Bäck, kantor i Lövstabruk  
1750 träder fram ur skuggorna (i skepnad av organist Lukas Arvidsson)  
och framför verk från sin tid ur Leufstasamlingarna. 
 

Sommarsamtal 3 Tisd.13 juli 18.00. Om science fiction.  
Ett seminarium med förf. prof. Lars Gustafsson: OBS tiden! 
 
Sommarsamtal 4 Tisd. 20 juli 19.00. Prof. Sten Kaijser:  

Symmetri och symmetribrott i naturen, kulturen och matematiken. 

    
     
    

     
      
      Sommarsamtal: 5 Fre 23 juli 10.00-21.00. Seminarium  
      om Bengt Hambraeus’ orgelkonst. Tonsättaren och hans verk för orgel  
      presenteras av prof:a Hans Hellsten, Komposition som kommunikation; 
      Hans-Ola Ericsson, Hambraeus’ stora verk Apocalypse; John Grew,  
      Montreal, ”How I remember Bengt Hambraeus at Mc Gill”. 
      19.00 Festkonsert i Leufsta bruks kyrka med John Grew vid Cahman- 
      orgeln.(Särskilt program) 
      
     Sommarsamtal 6 
     Lö-sö 24-25 juli. Jourhavande biolog i Lövstabruk. Lars-Åke Janzon,  
     Naturhistoriska Riksmuseet, tar emot och svarar på allmänhetens 
     frågor om djur och natur. Klockan 12-16. 
 
     Sommarsamtal 7. Tisd. 27 juli 19.00: Prof. Torbjörn Fagerström,  
     Darwin i samtiden. Det fåfänga sökandet efter skillnader mellan människan och djuren. 
. 
     Sommarsamtal 8. Tisd. 3 aug. 19.00: Prof. Staffan Ulfstrand,  
     Mor är rar men vem är far? Om familjekomplikationer i djurens värld. 
  
      8-12 aug. ”Klassisk” Skrivarkurs Text och samtal (särskilt program) 
 
     Sommarsamtal 9 Tisd. 10 aug. 19.00. Arkitekt Olof  Hirn, 
     Etik och estetik i byggnadskonsten. Exemplet mönsterstaden Lövsta. 
 
     Sommarsamtal 10 Lör 14 aug. 14.00.  Vad en kikare kan ställa till  
     med. Chefen för Nobelmuseet Olof Amelin om Galileo Galilei och om 
     Nobelmuseet. 
     * 
     14. aug.16.00 Olbers komet som nyproducerat konstverk uppträder  
      in effigie  inom Sweden Solar System i Lövstabruk. Prof. Gösta Gahm 
      välkomnar bumlingen från yttre rymden - om den celesta mekaniken så 
      medger. Besked om plats lämnas underhand. 
       
     12-19 sept. 16:e Internationella orgelakademien i Leufsta bruk. 
     Barock- och folkmusik i möte. Huvudman och arrangör Göteborgs musik- 
     högskola och GoArt  i samverkan med Hållnäs-Österlövsta församling   
     och Lövstabruks  kulturförening. Flöjtursseminarium med Vitterhetsakademien  
     ingår. Separat detaljerat program. 
  
        För mer information: tel. +46 (0)294 311 29 a.birgitta.ostlund@telia.com 
        eller +46(0)294 310 70, turistbyrån i Lövstabruk 


