LÖVSTABRUK

Vallonsmeder i Lövstabruk år 1895.

Det var en gång…
Lövstabruks historia börjar i medel
tiden men det var under 1620-talet som
orten etablerades som järnbruk. Kronan
arrenderade då ut bruket till vallonerna
Willem de Besche och Louis De Geer.
1643 köpte Louis De Geer Lövsta och
järnhanteringen tog fart på allvar
genom de skickliga smeder, masmästare,
kolare och hantverkare som värvades
från Vallonien.
Bruket blev världens största järnbruk.
Genom den högklassiga kvalitén på
stångjärnet som smiddes i smedjorna
blev Lövsta och övriga vallonbruk
ledande på den europeiska marknaden
under mer än 200 år. Mot 1800-talets
slut ökade konkurrensen och 1926
upphörde smidet i Lövstabruk för gott.
Smedjorna är idag rivna.

Once upon a time...
Lövstabruk was Sweden’s largest ironworks
during the 1640’s. The owner was Louis De
Geer, who brought blacksmiths and craftsmen
from Walloonia (an area in present-day

Louis De Geer (1587-1652).
Den svenska industrins fader.

Belgium). Bar iron from Lövstabruk and other
vallonbruk lead the European market for more
than 200 years.

Il était une fois …
Si l’histoire de Lövstabruk débute au MoyenAge, c’est vers 1630 que l’on y trouve le ber
ceau des Vallonbruk (aciéries wallonnes). Le
propriétaire, le Liégeois Louis De Geer recru
tait forgerons et ouvriers en Wallonie (la partie
sud de la Belgique). Le fer forgé venant des
hauts fourneaux de la région a dominé le mar
ché européen durant plus de deux siècles.

Innanför grindarna
Idag är Lövstabruk ett livaktigt sam
hälle med många småföretagare och ett
rikt föreningsliv.
I Hantverkets Hus möts konsthantver
kare av olika slag. Här finns också bild
konstnären och möbelsnickaren med
1700-talets formspråk som specialitet.
I den gamla klensmedjan lyser konst
smedens härdar och i mikrobryggeriet
brygger Leufstaölets vänner öl som i
gångna tider.

Inside the gates
Lövstabruk today is a community with many
small companies and organizations. Hantverkets
hus features many craftsmen as well as a cabinetmaker who specializes in 18th century design.
A blacksmith works in the old smithy.

Entre les grilles
Lövstabruk compte aujourd´hui plusieurs PME
et connaît une vie associative riche en activités.
Hantverkets hus (La maison des artisans) abrite
divers artistes dont un ébéniste spécialisé dans
le style du XVIIIème siècle. Dans la vieille forge
un ferronier d’art frappents le marteau et dans
la petite brasserie les amis de la bière de la
région s’affairent comme par le passé.

Under våren blommar förgätmigej och vitsippor i engelska parken.

Visning i matsalen.

Samling av 1700-talsvagnar.

Julvisning i den julsmyckade herrgården.

Interiör från 1700-talsbiblioteket.

Ett besök i historien

A visit in the past

Det ödesdigra året 1719 brände ryssarna
ner Lövstabruk.
Vid återuppbyggnaden under ledning
av Charles De Geer följdes brukets
gamla plan. Herrgården stod klar på
1740-talet. Den eleganta matsalen ska
pades av Jean Eric Rehn.
Lövstabruk blomstrade under
1700-talet. Framgångar i järnexporten
gav omåttliga rikedomar som investe
rades i bildning och sköna konster.
Bibliotek och naturaliekabinett tillkom
och grunden lades för en av landets
främsta vagnssamlingar.
Järnepoken upphörde 1926. Bruket
är idag byggnadsminne och förvaltas av
Statens Fastighetsverk. Stiftelsen Leufsta
arbetar med att utveckla Lövstabruk
som besöksmål.

In 1719, Russians burned Lövstabruk to the
ground. Charles De Geer rebuilt the ironworks
following the original plan. The manor was
erected in the 1740’s, and Charles also built a
library and a natural history collection.
Competition within iron manufacture
increased toward the end of the 1800’s, and in
1926 the smithies closed in Lövstabruk.

Un peu d’histoire
En 1719 les Russes incendient Lövstabruk.
Charles de Geer reconstruit les aciéries d’après
les plans d’origine et le manoir est, quant à lui,
érigé dans les années 1740. Il y fit également
construire une bibliothèque et un petit musée
de sciences naturelles.
Dû à la concurrence accrue dans la sidérur
gie vers la fin du XIXème siècle, les forges de
Lövstabruk sont voués à la disparition. En
1926 les portes se ferment définitivement.

Kolmila

Forna tiders vardagsliv
Smedslängorna längs bruksgatan, ladu
gårdar, magasin och mälteri minner alla
om den tid då här var ett myller av
människor, hästar och vagnar. Järn
malm och träkol fraktades till masugn
och smedjor och luften var fylld av sot
och hamrarnas dån. Smederna arbetade
och sov i skift. Smedshustrurna hade
ansvar för hushåll, barn och husdjur.

Everyday life
The worker’s houses along the main street, the
barns, storehouses and malthouse all recall a time
when people, horses and carriages crowded the
streets, and soot and the rumble of hammers
filled the air. The smith’s wives held responsibility
for the household, children and animals.

I mälteriet rostades säden till den
viktiga ölbryggningen.

La vie quotidienne d’antan
Le long de la rue principale les maisons des
forgerons, les granges, l’entrepôt et la malterie
nous laissent imaginer l’époque où les gens, les
chevaux et les calèches s’y croisaient et où la
suie et le bruit des marteaux emplissaient l’air.
Les épouses des forgerons s’occupaient du
ménage, d’une ribambelle d’enfants et des
animaux domestiques.
Brödtema i smedsbostaden.

Plan över bruket

Lövstabruk ligger ca 140 km från Stockholm, 70 km från Uppsala och 50 km från Gävle.

Järnstämpeln var brukets kvalitetsmärke för stångjärn.

Kul för barn
I den gamla kvarnen ligger ”Barnens
bruk”, ett lekhus byggt av konstnärerna
Sven Nordqvist och Leif Högström fyllt
av finurliga detaljer. Här upplevs smedja
och brukshandel i miniformat, gruv
gångar och spännande kikhål.
Lövstabruk erbjuder även barnvisningar av herrgården vid särskilda
tillfällen.

Fun for kids
Within the works you’ll find Barnens bruk,
created by artists Sven Nordqvist and
Leif Högström.

Pour les enfants
Vos enfants s’amuserons beaucoup à Barnens
bruk (l’usine des enfants) construits par les
artistes Sven Nordqvist et Leif Högström.

Konst och musik
Stora magasinet erbjuder varje säsong nya
spännande konstupplevelser. Här visas
samtida svensk konst av hög kvalitet.
Brukskyrkan invigdes år 1727.
Interiören domineras av en av världens
förnämsta barockorglar, byggd av
Johan Niclas Cahman 1728.
Sommaren är konserternas tid i
Lövstabruk och förutom i Brukskyrkan
ges konserter i Orangeriet och i Herrgården.

Art and music
Stora magasinet exhibits contemporary Swedish art
during the summer. The church was consecrated in
1727, and houses a distinguished organ constructed
by Johan Niclas Cahman in 1728. Summer is the
time for concerts in Lövstabruk.

Village d’art et de musique
En été le grand entrepôt se prête à d’intéressantes
expositions d’art contemporain suédois. L’église,
consacrée en 1727 est l’écrin d’un orgue baroque
mondialement réputé, construit en 1728 par Johan
Niclas Cahman et qui a été récemment entièrement
renové. La haute saison de concerts est pendant l’été.

Orangeriet används för konserter, fester och julmarknad.

Sommar i Lövstabruk
Lövstabruk är ett omtyckt besöksmål
som erbjuder en mångfald av upplevelser.
Under guidade turer visas herrgården och
andra byggnader med olika samlingar.
Bruksvandringens guider visar smedsstugan och berättar om vardagen i bruket.
Lokalt hantverk finns att köpa och caféer
och värdshus håller öppet. Parker och bad
inbjuder till svalka.

Summer in Lövstabruk
Lövstabruk offers many activities. The manor
and other buildings are shown during guided
tours. In the smith’s house the guide tells about
the daily life of the smiths. There are also cafés,
an inn, and bathing.

En été
Lövstabruk est riche en activités. Possibilité de
visites guidées du manoir, des bâtiments envi
ronnants et de la maisonette du forgeron où
l’on raconte la vie d’antan. Pourquoi ne pas
vous attarder dans les boutiques, cafés, l’au
berge et même faire un plongeon rafraichissant
dans la piscine du lac.

Herrgårdens gamla kök visas under guidade turer.

Stanna några dagar
I bruket finns bekvämt boende i värds
husets Änkehus eller i det moderna
”Labbyt”. Hos Läkarvillans b&b känns
1700-talet nära. På den närliggande
Hållnäs-halvön finns campingplats och
stugor att hyra. Här möter även flera
naturreservat och fiskelägen med för
säljning av rökt fisk.

Stay a while
Good accommodations are found at the inn
and B & B. Camping and rental cabins are
found in nearby Hållnäs peninsula. Several
nature reserves and fishing villages which sell
smoked fish are also found in Hållnäs.

Séjourner à Lövstabruk

Vy över barockparken från Herrgården.
T.v. kyrkan, t.h. värdshuset.

Trädgårdsmästeriet

L’auberge et le B&B (logements chez l’habitant)
comfortables vous accueillent. En outre la
péninsule Hållnäs offre un camping et
diverses stugor (maisonnettes) à louer. Les
réserves naturelles invitent à la promenade
et les villages de pêcheurs à savourer du
poisson fumé.

Bröllop arrangeras.

Gysinge
37 km

Välkommen till Lövstabruk. Bruket håller öppet sommartid samt under julmarknaden.
Se hemsidan. Grupper kan boka aktiviteter hela året.
Information
Stiftelsen Leufsta
Tel: +46(0)294-31070, 31097
e-post: info@leufsta.se

Grupp- & paketbokning
Boka Uppland
Tel: +46(0)295-203 00
e-post: info@bokauppland.com

www.lovstabruk.nu
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