
   
  Linné 

Vallonbruksresa den 1 september. 
 
SPF Seniorerna Linné bjuder in medlemmarna i SPF Seniorerna Sunnersta och PRO 
Vaksala-Danmark att delta i denna resa. Du kommer väl med? 

 
Avresa från Sävja kyrka med Bergsbrunna Buss kl. 8.30. Påstigning även vid Årsta Centrum, 
vid Gränby centrum samt Liljekonvaljholmen i Sunnersta. 
 
Vi är framme i Österbybruk kl. 10.15 där får kaffe och smörgås på hembygdsgården. 
Medan vi fikar bjuds vi på musikunderhållning av en riksspelman som spelar på sin 
nyckelharpa och berättar om dess historia samt om musikens betydelse för de som levde i 
de uppländska bruken. 
 
Kl. 10.30 åker vi mot Dannemora. En lokal guide tar oss med på en spännande tidsresa i en 
historisk bygd. Färden går genom gruvsamhället Dannemora som gav förutsättningar för 
de uppländska brukens storhetstid. Vi fortsätter genom en av Sveriges störst 
sammanhängande ekskogar, vidare genom bygden och får ta del av dess rika historia och 
byggnader. 
 
Mellan kl. 11.00 och 12.00 får vi en visning av vallonsmedjan i Österbybruk. Smedjan är 
världens enda fungerande vallonsmedja och har anor från 1600-talet. Här får vi följa 
järnets väg från Dannemora gruva till det färdiga stångjärnet. Vi får även göra ett besök i 
en smedbostad.  
 
Mellan kl. 12.00 och 13.00 får vi på egen hand strosa runt i herrgårdsområdet där det 
finns bland annat klensmedja, vävstuga, antikaffär, lantbruksmuséum och 
keramikverkstad. 
 
Kl. 13.30 är det lunch på Leufstabruks wärdshus. 
 
Mellan kl. 14.40 och 15.40 får vi en visning av Löfstabruks herrgård med matsal, salonger, 
bibliotek mm. Lövstabruk var en gång i tiden Sveriges största järnbruk. Här finns inte bara 
ett helt 1700-tals samhälle utan även en av Sveriges vackraste herrgårdar.  
 
Efter visningen blir det återfärd till Uppsala där vi beräknas vara kl. 17.00. 
 
Bindande anmälan senast den 18 augusti till Lena Matsson, 
lena.karin.matsson@gmail.com eller 070-798 33 95. Ange vart Du avser att stiga på 
bussen samt om Du behöver speciell kost.  
Observera, för att genomföra resan behöver vi vara minst 20 deltagare.  
 
Avgift 850 kr. Lunch och kaffe samt guidning ingår. 
Avgiften betalas till plusgiro 705232–7 eller via swish till 0734069656 efter den 18 augusti 
men senast den 25 augusti.  
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