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museets verksamhet har 
under 2014 har varit intensiv, 
samtidigt som utställnings-
verksamheten varit omfattande 
och visat såväl samtidskonst 
som äldre konst av framstående 
konstnärer. 

Jubileumsåret Sven Ljungberg 
100 år har satt sin prägel på 2014 
med utställningar, seminarier 
och barnaktiviteter. Utställning-
ar med Svens konst har visats i 
Staffanstorps Konsthall, där även 
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg 
var representerad. Jonas Ljungberg 
invigde. 

En stor utställning med över-
vägande trädgårdsmotiv av Sven 
Ljungberg visades på försomma-
ren på Vida Museum och invigdes 
av Pontus Ljungberg.

Markaryds kommun anordnade 
i september en utställning med 
Sven Ljungbergs politiska bilder.

Som ett led i Jubileumsåret 
besökte museet sex bygdegårdar 
i Ljungby kommun med endagars-
utställningar av Sven Ljungberg. 
Bygdegårdarna valde själva tema 
för utställningarna som blev 
mycket välbesökta.

De första visningarna av Sven 
Ljungbergs ateljé har ägt rum 
under året och har uppskattats 
mycket. Volontärer från vän-
föreningen har utbildats för att 
kunna guida i ateljén.

På Sven Ljungbergs 100-årsdag 
2013 tog Ljungby kommun initia-
tiv till ett stipendium och kommer 
varje år att avsätta 10 000 kronor 
till detta. Stiftelsen beslutade att 
kalla stipendiet Ljungberg museets 

Pris till Sven och Ann Margret 
Ljungbergs minne. Det ska årligen 
delas ut till någon som verkat 
inom konst- och kulturområdet 
i Sven och Ann Margrets anda. 
Förutom Ljungby kommun, finan-
sieras stipendiet av Regionför-
bundet södra Småland, Ljungbergs-
museets vänförening och stiftelsen. 
En jury bestående av John Peter 
Nilsson, chef för Moderna Museet i 
Malmö, Erica Månsson, kulturchef 
i Växjö, Remus Wilson, ordförande 
i Smålands Konstnärsförbund och 
Pontus Ljungberg utsåg Ella Til-
lema till den första mottagaren. 
Stipendiesumman var 40 000 
kronor.

sven och ann margret ljungbergs stiftelse

 Förvaltningsberättelse 2014
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse förvaltar och ansvarar för driften av 

Ljungbergmuseet i Ljungby. Styrelsen har under år 2014 haft sex sammanträden. 

Sven 
Ljungberg
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Upplev Sven Ljungbergs konstnärsskap! 

12 oktober 
”Årstider” 

Angelstad Folkets Hus 

2 november 
”Vatten” 

Ryssby Bygdegård 

23 november 
”Italien” 

Vrågården 

Under tre söndagar gästar Ljungbergmuseet bygdegårdar 
i Ljungby Kommun med målningar av Sven Ljungberg

Ljungbergmuseet på turné

Öppet 13–17, Fri entré  
Fika finns att köpa

    

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum

Ella Tillema är en ung konstnär som i sitt bild- och textskapande vågar höja 
rösten mot sociala orättvisor och stereotypa föreställningar. Detta med ett 
engagemang och konstnärlig kvalitet som kan föra tankarna till Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg och Sven Ljungbergs konstnärliga gärning.

Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse har beslutat tilldela

     ella
    tillema
Ljungbergmuseets Pris till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne 2014 

Ljungby den 15 december 2014

Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse
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2014 var det andra verksamhets-
året med regionalt uppdrag som 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum.

De uppställda målen har upp-
nåtts eller överträffats. Däre-
mot har besöksantalet minskat 
drastiskt under hösten, efter att 
första halvåret pekat mot rekord. 
En möjlig anledning till detta 
kan vara den politiskt turbulenta 
situation som uppstod efter valet 
i september. Dessutom tvingades 
museet att ställa in utställningen 
med Hans Gedda av kostnadsskäl, 
vilket också påverkat besöken i 
negativ riktning.

Ljungbergmuseet visade i 
 september en rekonstruktion av 
den utställning med Carl Fredrik 
Reuterswärds verk som förstördes 
då Grafikens Hus så tragiskt brann 
ner i april.

Muset har fått ett bidrag 
beviljat på 325 000 kronor från 
Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse 
till en kommande biografi om 
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, 
författare Thomas Millroth.

Möten med Minnen har fortsatt 
under året med visningar för 
personer med olika demenssjuk-
domar.

Ljungbergmuseet har delta-
git i Regionförbundet södra Små-
lands projekt Kronoberg utvecklar 
Bild- och Formområdet. Projektet 
sammanfattades i ett Strategiskt 
dokument som stöder Ljungberg-
museets vision om en expansion 
och även vill ge museet fler 
regionala uppdrag. Museet har 
även lämnat remiss på Regionens 
Kulturplan 2015–2017.

Museets digitala arkiv är nu på 
plats och arbetet med att lägga in 
uppgifter är i full gång. Även en 
ny hemsida lanserades under året.

Arbetet med att utöka museet 
med en restaurang har intensifie-
rats och kommunen har upprät-
tat ett förslag till planavtal.

Magnus Silfverhielm, som varit 
ordförande i stiftelsen sedan 
2008, avgick på årets sista sam-
manträde. Han avtackades för ett 
väl utfört ordförandeskap med 
en målning av Sven Ljungberg. 
Till ny ledamot tillika ordförande 
utsågs Arne Johansson.

Gästboken, liksom på annat 
sätt framförda hälsningar, vittnar 
om att såväl konsten och lokaler-
na som bemötandet, uppskattas 
mycket. Många långväga besö-
kare uttrycker sin förvåning över 
att ”ett så fantastiskt museum 
finns i Ljungby!”.

Carl Fredrik Reuterswärd 
13.9–2.11 2014

Strandgatan 5, Ljungby 
www.ljungbergmuseet.se 
Öppet: tisdag–fredag 12.00–17.00 
lördag, söndag 12.00–16.00

    Carl 
       Fredrik
 Reuterswärd

    på Grafikens Hus
c/o Ljungbergmuseet 

Ljungbergmuseet
kRonobeRGs Läns 

biLdkonstmuseum

Då Grafikens Hus så tragiskt brann ner stod 
en utställning med Carl Fredrik Reuterswärd 
klar för invigning. I början av november 2014 
kommer denna utställning att rekonstrueras 
på Ljungbergmuseet i Ljungby – och 
utställningen kommer då att kombineras 
med en gåva från Carl Fredrik Reuterswärd 
Art Foundation till Grafikens Hus i vardande 
för att ersätta den kompletta samling 
grafiska verk av Reuterswärd som Grafikens 
Hus ägde och som blev lågornas rov. Även 
Ljungbergmuseet kommer att vid detta 
tillfälle donera grafiska verk av Ann Margret 
Dahlquist Ljungberg och Sven Ljungberg till 
det nya Grafikens Hus.

För mer information:
Pontus Ljungberg
Museichef Ljungbergmuseet, 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum 
Strandgatan 5, 341 30 Ljungby 
pontus.ljungberg@ljungbergmuseet.se 
tel. 070 668 34 85

     
   3+1

Ta med tre bilder på konst som du 
tycker om – och ett exempel som 

du skäms för att du tycker om!
Vi samtalar om bilderna.

Entré inkl. fika 50:-

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Det goda 

samtalet

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

21 nov. 19.00

Möten med minnen
Under våren 2014 erbjuder Ljungbergmuseet specialvisningar för personer 

med någon form av demenssjukdom, samt för deras anhöriga. 
Vi träffas i liten grupp och börjar med att umgås och fika. 
Sedan samtalar vi kring ett par konstverk som vi hoppas 

ska väcka tankar, minnen och associationer.
Visningarna äger rum utanför ordinarie öppettider.

Vi räknar med att besöket varar cirka 2 timmar.
Välkomna att boka plats på tel. 0372-620 36
eller via e-post: helena@ljungbergmuseet.se

Boka följande måndagar kl 14.00–16.00:
1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Deltagandet är kostnadsfritt. 

MÖTEN MED MINNEN är ett landsomfattande 
museiprojekt med syfte att genom konsten ge 
stimulans och ökat livskvalitet till personer med 
demenssjukdom. Projektet kan genomföras tack 
vare finansiering från Postkodlotteriet. Möten med 
Minnen är ett samarbete mellan Alzheimerfonden, 
Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt 
demensförbund.

Specialvisningar på 
Ljungbergmuseet 

för Dig med någon form 
av demenssjukdom,

och för Dina anhöriga.
© 2015 ljungbergmuseet, målningar av sven ljungberg, grafisk form & produktion almlöfs förlag ab

Möten med  
minnen.
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Sven Ljungberg 100 år
Lördagen den 9 november 2013 
invigde Carl Jan Granqvist och 
Anne Lidén en stor utställning 
med 165 verk av Sven Ljungberg.

Kubanska Fåglar
Karin Oldfelt Hjertonsson visade 
träsnitt utförda på Kuba. Utställ-
ningen invigdes av Olle Granath, 
författare, konstvetare med ett 
förflutet som chef för både Natio-
nalmuseum och Moderna Museet. 

Karin Oldfelt Hjertonsson har 
förutom sin konstnärliga karriär 
även varit verksam som diplomat 
och varit Sveriges ambassadör på 
Kuba (1991–1995). Under några 
år i Chile lärde hon känna förfat-
taren och poeten Pablo Neruda 
och tillsammans gjorde de boken 
Maremoto, med Karins träsnitt 
och Pablo Nerudas dikter.

Kalmar Sund
Lördagen den 8 februari invigdes 
utställningen Kalmar Sund med 
målningar av Lennart Sjögren. 
Det var också release på Lennart 
Sjögrens nya bok Kalla mig Noa, 
som utkom på Bonniers. Förlags-
redaktör Gunnar Nirstedt invigde 
utställningen, därefter läste Len-
nart ur boken. Ljungbergmuseet 
inköpte Sjögrens målning Får-
möte.

Törnekrans lagd i Östersjön
Lördagen den 12 april invigde 
Växjös biskop Jan-Olof Johansson 
utställningen Törnekrans lagd i 
Östersjön, med nya målningar av 
Bertil Almlöf. 

Utställningstiteln gav många 
ingångar och tolkningsmöjlig-
heter, men framförallt handlade 
dessa starka och också vackra 
målningar om tillståndet i Öst-
ersjön.

Karl Axel Pehrson
Utställningen invigdes sönda-
gen den 15 juni av ordförande 
i Regionförbundet södra Småland 
Gunnar Nordmark. Bilderna låna-
des av Karl Axel Pehrsons stiftelse, 
som har sitt säte på Örebro läns 
Museum. Utställningen var ett 
representativt urval av Karl Axel 
Pehrsons breda produktion med 
målningar från 1940-talet och 
fram till 2003. Här visades också 
Sven Ljungbergs porträtt av Karl 
Axel målat på Öland 1965, när 
Karl Axel höll på med skalbaggs-
skulpturer till Gärdets tunnelba-
nestation.

Kubanska fåglar
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lj u n g b e rg m u s e e t
k r o n o b e r g s  l ä n s  b i l d k o n s t m u s e u m

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36, www.ljungbergmuseet.se 
Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag, söndag 12–16  
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lj u n g b e rg m u s e e t
k r o n o b e r g s  l ä n s  b i l d k o n s t m u s e u m

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36, www.ljungbergmuseet.se 
Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag, söndag 12–16  

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42
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8.2–6.4 2014

Lennart Sjögren
Kalmar Sund

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns biLdkonstmuseum

 

12.4–8.6 2014 
Törnekrans lagd i Östersjön

Bertil Almlöf målningar

ljungbergmuseet kronobergs
läns bildkonstmuseum
Strandvägen 5, Ljungby, tel. 0372-620 36

Öppet tisdag–fredag 12–17lördag, söndag 12–16

2 (16)
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Carl Fredrik Reuterswärd 
på Grafikens Hus c/o 

Ljungbergmuseet.
Utställningen invigdes av Nina 
Beckmann, VD på Grafikens Hus, 
och författaren och konstveta-
ren Thomas Millroth som gav en 
introduktion till Carl Fredrik Reu-
terswärds konstnärskap. Utställ-
ningen är en exposé genom 60 
års grafiskt skapande. Detta var 
en rekonstruktion av den utställ-
ning som förstördes när Grafikens 
Hus brann ner våren 2014.

Utställningen förlängdes 
därför att den planerade utställ-
ningen med fotografier av Hans 
Gedda fick ställas in.

Porträtt- och sällan eller  
aldrig visade målningar 

En utställning med målningar 
av Sven Ljungberg. Här fanns 
bland annat en målning från 
Blekinge 1938, som museet köpt 
in på Bukowskis. Flera fantastiska 
ateljéinteriörer fanns med samt 
porträtten på Erik i Kuggaboda. 
Utställningen blev en fin avslut-
ning på Jubileumsåret Sven Ljung-
berg 100 år.

27x3 för 2014 
Museets julutställning genom-
fördes för åttonde året med tre 
verk vardera som kostade 2 014 
kronor styck av konstnärerna: 
Anna Bjerger, Bertil Olson, Birgitta 
Heiling, Erik Ortvad, Fredrik Jans-
son, Helena Felldin, Ingrid Miller, 
Karin Almlöf, Kenneth Sjöö, Kerstin 
Cedell, Leif Olausson, Ronald Miller, 
Remus Wilson, Bennet Edh, Cathe-
rine Trägårdh, Peter Freudenthal, 
Petter Almlöf, Örjan Wikström, 

Kaj Engström, Åke Bergqvist, Bertil 
Almlöf, Karin Oldfelt Hjertons-
son, Olle Schmidt, Celie Eklund, 
Maria Silfverhielm, Unn Magnus-
sen, Sven Erik Andersson SEA. 

Söndagsutställningsturné
Under 2014 besökte Ljungberg-
museet i samarbete med Ljungby 
kommun, sex bygdegårdar i kom-

munen. Den 2 februari besöktes 
Byholma Bygdegård med tema 
Porträtt, 9 mars Bolmsö Bygdegård 
Sjöviken med tema Landskap, 30 
mars Södra Ljunga Bygdegård med 
Erik i Kuggaboda,  12 oktober 
Angelstad Folkets Hus med Årstider, 
2 november Ryssby Bygdegård med 
tema Vatten.

Turnén avslutades 23 novem-
ber i Vrå Bygdegård med tema 
Italien. Samtliga utställningar var 
välbesökta och mycket uppskat-
tade.

Övriga evenemang
En rad evenemang, förutom ver-
nissager, har under året ägt rum 
på museet.

Tisdag 21 januari, tisdag 11 
feb ruari och måndag 17 mars 
hölls en föreläsnings- och sam-
talsserie ledd av Carl-Johan Rou-
bert och Bo Dalesjö, kring boken 
Från träskor till jättetruckar av 
Carl-Johan Roubert. 

Onsdag 22 januari var Bukow-
skis på museet för fri värdering av 
konst och antikviteter.

 

30.11 2014–11.1 2015 

Varmt välkomna till en utställning med  32 målningar  
av Sven Ljungberg, som sällan eller aldrig visats förut. 
Till exempel flera ateljéinteriörer, porträtt på 
Erik i Kuggaboda och en målning som museet 
köpt in på Bukowskis, målad i Blekinge 1938. 
Utställningen blir avslutningen på 
Jubileumsåret Sven Ljungberg 100 år.

Strandgatan 5   341 30 Ljungby  tel. 0372–620 36  
info@ljungbergmuseet.se   www.ljungbergmuseet.se   
tisdag-fredag 12–17   lördag-söndag 12–16

   

Strandgatan 5, Ljungby 
tel. 0372–620 36 

www.ljungbergmuseet.se 
Tisdag–fredag 12–17
lördag, söndag 12–16

27x3för2014
 

 Anna Bjerger, Bennet Edh, Bertil 
Almlöf, Bertil Olson, Birgitta Heiling, 

Catherine Trägårdh, Celie Eklund, Erik 
Ortvad, Fredrik Jansson, Helena Felldin, 

Ingrid Miller, Kaj Engström, Karin 
Almlöf, Karin Oldfelt Hjertonsson, 
Kenneth Sjöö, Kerstin Cedell, Leif 
Olausson, Maria Silfverhielm, Olle 
Schmidt, Peter Freudenthal, Petter 

Almlöf, Remus Wilson, Ronald Miller, 
Sven Erik Andersson, Unn Magnussen, 

Åke Bergqvist, Örjan Wikström

Söndag 30 nov
shoppingdag rabatt i butiken

söndagsklubben guidad visning i 
Sven Ljungbergs ateljé

Vi bjuder vi på glögg 
och pepparkakor. 

Öppet kl. 12–16
julutställning konst för 2 014:-/st
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Torsdag 23 januari hade Ljung-
by kommuns Personalklubb ”after-
work” med mat och en skapande 
övning.

Lördag 25 januari höll Sveriges 
Konstnärsförbund sitt årsmöte på 
museet. Årsmötesförhandlingar-
na föregicks av en guidad visning 
i museet.

Söndag 23 februari deltog 
museet i Ljungbys Bröllopsmässa 
på Hotell Terraza med fotogra-
fier tagna på bröllop, som hållits 
på museet under hösten 2013. 
I samarbete med fotograf Frida 
Gamberg.

Torsdag 6 mars arrangerades 
champagneprovning för sponsorer 
och andra som aktivt stöttar mu-
seet. Provningen leddes av Michel 
Ruscon, president och grundare 
av champagnehuset Hatt et Söner. 
Därefter premiärvisning av Sven 
Ljungbergs ateljé. Kvällen avsluta-
des med en hummersoppa med 
tillbehör lagad av krögaren Chris-
tian Hallberg.

Fredag 7 mars hade Rotary 
”mingel” på museet. 102 perso-
ner deltog och fick under trev-
liga former en introduktion till 
Ljungbergmuseet.

Onsdag 12 mars höll Region-
förbundet Södra Småland en 
föreläsning och workshop kring 
 arrangörskap i museets lokaler.

Torsdag 13 mars hade Besöksnä-
ringen i Ljungby kommun träff på 
museet. Mötet föregicks av gui-
dad visning av utställningarna.

Onsdag 19 mars hölls konser-
ten Mental Vistid på Ljungberg-
museet, med elever från Nordiska 
Visskolan i Kungälv.

Torsdag 20 mars inleddes en 
serie föreläsningar under sam-
lingsnamnet Kulturens krafter 
med anledning av Sven Ljungbergs 
100-årsjubileum. Konstvetaren 
och författaren Anne Lidén höll 
den första föreläsningen, Sven 
Ljungberg, målare. Serien riktade 
sig till politiker och tjänstemän i 
Kronobergs län, men även privat-
personer deltog.

Tisdag 25 mars hade Ljung-

bergmuseets Vänner sitt årsmöte. 
Till ny ordförande valdes Hans 
Olovsson. 

Torsdag 27 mars höll Heidi 
Vassi en föreläsning om Byggnads-
minnen i Kronobergs län däribland 
Sven Ljungbergs födelsehem. 
Föreläsningen ingick i serien 
Kulturens krafter.

Tisdag 1 april ordnades en 
konsert med Musikskolan.

Torsdag 10 april hölls den 
avslutande föreläsningen i serien 
Kulturens krafter. Professor Peter 
Aronsson föreläste om Vilka är 
konstens och kulturens värden? Vilka 
goda exempel finns på samspel som 
ökar värdena – och när går det åt 
skogen?

Tisdag 29 april arrangerade 
Ljungby kommun och Ljungberg-
museet ett uppföljningssemina-
rium till serien Från Träskor till 
jättetruckar. 

Lördag 14 juni ordnades till-
sammans med Musik i Syd och 
Musik i sagobygd en bild- och musik-
workshop och därefter en konsert.
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   Konsert  mental 
     Vistid

19.3 kl 19.00        

Oskar Molin 

Mathilda Hagfoss 

Gvøðny Áarstein 

Linus Mattsson
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Torsdag 6.11 kl. 19–21 
En kväll i Champagnens tecken

Michel Ruscon, grundare och president  
av Champagnehuset Hatt et Söner 

berättar om sin champagnetillverkning  
och låter oss prova tre sorters champagne. 
 Det serveras också tilltugg, specialgjord 

för att passa till champagnen.

Dessutom visning av Sven Ljungbergs ateljé.

Pris 350:-, (medl. i vänföreningen 320:-)

Vänligen svara senast fredag 31 oktober till
pontus.ljungberg@ljungbergmuseet.se

eller på tel. 0372–620 36
 

Varmt välkomna!

Strandgatan 5, Ljungby 
tel. 0372–620 36 

www.ljungbergmuseet.se 
Tisdag–fredag 12–17
lördag, söndag 12–16
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Kulturenskrafterx3
Med anledning av Sven Ljungbergs 100-årsjubileum, 

inbjuder vi härmed förtroendevalda politiker och tjänstemän 
i Kronobergs län, till kompetensutveckling i vår. 

Vid tre tillfällen ges föreläsningar på temat 
”Kultur som motor för regional utveckling”.

20 mars anne lidén Sven Ljungberg, målare  

27 mars heidi vassi Byggnadsminnen i  
  Kronobergs län, Sven Ljungbergs födelsehem

10 april peter aronsson Vilka är konstens och   
  kulturens värden? Vilka goda exempel finns på
  samspel som ökar värdena – och när går 
  det åt skogen?

tid:  Torsdagar 14.00–16.30
plats: Ljungbergmuseet, Strandgatan 5, Ljungby
pris: 300:-/pers. för samtliga föreläsningar, inkl. fika.
anmälan, senast 10 mars, med namn, tel/mail  
samt fakturaadress till: 
info@ljungbergmuseet.se
eller tel. 0372–620 36

      Varmt välkomna! 
 Ljungbergmuseet

kronobergs läns bildkonstmuseum
www.ljungbergmuseet.se 

anne lidén, fil dr i konstveten-
skap vid Stockholms universitet, 
samt universitetslektor i konst- 
och museipedagogik. Författare 
bl a till den stora boken om Sven 
Ljungberg.

heidi vassi, länsantikvarie vid 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
byggekonom och ingenjör, mu-
seipedagog och rådgivare i be-
byggelsefrågor. f d enhetschef på 
Stockholms stadsmuseum. 

peter aronsson, professor, 
dekan och vicerektor för fakulte-
ten för konst och humaniora vid 
Linnéuniversitetet, f d professor 
i historiebruk och kulturarv vid 
Linköpings universitet. 
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                         En kväll i  
    Champagnens tecken

6 mars kl 18.30  

   i n b j u d a n

Ljungbergmuseet 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum

www.ljungbergmuseet.se 
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Söndag 15 juni visades, som en 
del av Berättarfestivalen, filmen 
Den sanne lögnaren om Fritiof 
Nilsson Piraten och representanter 
från Piraten Sällskapet berättade 
om författarens samarbete med 
Sven Ljungberg.

Torsdag 28 augusti konsert 
med Kungliga Musikaliska Akade-
miens Christina Nilsson stipendiater 
Mathilda Ahnell och John Kinell i 
samarbete med Christina Nilsson 
Sällskapet. 

Tisdag 9 september var Bukow-

skis på museet för värdering av 
konst och antikviteter. 

Lördag 13 september tolkade 
Erica Loh, Per Thornberg, Stefan 
Wikrén och Jan-Olof Larsson 
Monica Zetterlund i konserten Hej 
Monica!

Tisdag 30 september höll 
konstvetaren och författaren 
Anne Lidén ännu en föreläsning 
Vardagens poesi, om Sven Ljung-
bergs måleri och offentliga uppdrag.

Tisdag 30 september hade 
Swedbank en större kundträff på 
museet där Sölve Rydell berättade 
om Sven Ljungberg.

Tisdag 7 oktober ordnade 
Ljungbergmuseet och Ljungby 
kommun en träff för nyinflyttade 
i kommunen. Visning, fika och 
samkväm stod på programmet.

Torsdag 23 oktober höll 
professor Andreas Berg en föreläs-
ningen Illustration i höstmörkret, 
om svenska illustratörer under 
1900-talet.

 Onsdag 29 oktober visades 
Göran Gunérs film om Sven Ljung-
berg och hans far Elof Ljungberg. 

Filmerna efterföljdes av samtal 
kring Sven och Ljungby.

Torsdag 6 november ordnades 
för andra gången en provning av 
champagnehuset Hatt et Söners 
champagner. Provningen leddes 
av Michel Ruscon.

Tisdag 18 november arrang-
erade Ljungbergmuseets Vänner 
i samarbete med Fotoklubben 
Blickfånget en visning av foto-
grafier från stålgjuteriet Keycast i 
Ljungby.

Lördag 22 november på kväl-
len var museet uthyrt för ett 
privat kulturevenemang.

lördag 13 september kl. 18

Hej Monica! 
Högaktuell och tidlös musik

Erica Loh (sång)   
Per Thornberg (tenorsaxofon),  

Stefan Wikrén (piano)
Jan-Olof Larsson (kontrabas)

tolkar Monica Zetterlund
Entré 150:- (inkl. välkomstdryck) 
medl. i museets vänförening 120:-  

Efter konserten serveras TAPAS, pris 100:-, 
föranmälan tel. 0372-620 36.

Varmt välkomna!

Strandgatan 5, Ljungby 
tel. 0372–620 36 

www.ljungbergmuseet.se 
Tisdag–fredag 12–17
lördag, söndag 12–16

30 sept. kl 14.00 

Vardagens poesi  
i Sven Ljungbergs 
måleri och offentliga 
uppdrag.
Anne Lidén, fil. dr. i konstvetenskap 
berättar och visar bilder 
Entré 80:- medl. i museets vänförening gratis

                                Varmt välkomna!

 

28 augusti 18.00

Konsert 
Sopran Mathilda Ahnell 

Baryton John Kinell 
Pianist Benedicte Haid 

Samarr. Christina Nilsson Sällskapet

Entré 50:-

Strandgatan 5, Ljungby
tel. 0372–620 36 
www.ljungbergmuseet.se 
Öppet tisdag–fredag 12–17 
lördag, söndag 12–16  
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Måndag 15 december firades 
Sven Ljungbergs födelsedag genom 
en minneskväll och dragning i 
Ljungbergmuseets Vänners medlems-
lotteri.

Volontärer
Under hela 2014 har ett 20-tal 
volontärer hjälp till med olika 
arbetsuppgifter, allt från att 
fungera som helgvärdar till att 
servera tilltugg under vernissa-
ger. Vid fyra olika tillfällen har 
museet bjudit dessa volontärer på 
fika och informerat om verksamhe-
ten. 

Torsdagen 24 april var tre 
volontärer på föreläsningen Det 
goda värdskapet i Växjö, tillsam-
mans med personal från museet.

Vidare ordnades genom Hjärt- 
Lungföreningen en utbildning i 
hjärt- och lungräddning för volon-
tärer och personal.

Konstpedagogiken
Konstpedagogiken är en viktig 
del av Ljungbergmuseets verk-
samhet och en del av museets 
regionala uppdrag. Museets 
konstpedagog är även aktiv i 
Ljungby kommuns Skapande Skola-
arbete och har deltagit i sju pro-
jekt med cirka 460 barn. Peda-
gogen har förutom åt Ljungby, 
även varit konsult åt Markaryds 
kommun. Vi har under året tagit 
emot cirka 1 425 barn från cirka 
60 klasser/grupper.

Museet har under sportlov, 
påsklov och höstlov särskilda 
lovaktiviteter, som lockat omkring 
425 barn. Sammanlagt har cirka 
2 310 barn deltagit i verksamhet 
med konstpedagog. Fyra konst-
kurser för barn ordnades under 
2014 under ledning av konstnär 
Helena Felldin. Totalt har 33 barn 
deltagit i dessa kurser. 

Två akvarellkurser för vuxna 
under ledning av konstnär Leif 
Olausson. Totalt har 16 personer 
deltagit.

Även för de yngsta ordnar 
Ljungbergmuseet för femte 
säsongen, aktiviteter i form av 
BebisBus. Tillsammans kan små 
barn och deras föräldrar skapa 
med giftfri fingerfärg. 54 barn 
och 50 föräldrar har deltagit vid 
17 tillfällen.

                         En kväll i  
    Champagnens tecken

6 mars kl 18.30  

   i n b j u d a n

Ljungbergmuseet 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum

www.ljungbergmuseet.se 
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Sven Ljungberg 100 år

 Skap  ande skola
  Ljungberg           museet
       Kronobergs   Läns Bildkonst      museum

Med vänlig hälsning

Linda Tranquist
konstpedagog 
Ljungbergmuseet 
Kronobergs Läns 
Bildkonstmuseum

tel. 0372-620 36, 0730-47 28 38 
mejl: linda@ljungbergmuseet.se
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vinster
1:a pris oljemålning av Sven Ljungberg 22 000:-    22 000:-
2:a pris eldriven cykel 9 000:-       9 000:-
3–5:e pris färgträsnitt mapp av Sven Ljungberg 6 500:-/ mapp  19 500:-
6:e pris i-pad 5 000:-        5 000:-
7:e pris resecheck 3 000:-/st        3 000:-
8:e pris resecheck 3 000:-/st        3 000:-
9:e pris årsbiljett ståplats 2 000:-         2 000:-
10:e pris årsbiljett ståplats 2 000:-         2 000:-
11–20:e pris presentkort Troja-Ljungby, 300:-/st        3 000:-
21–40:e pris presentkort Troja-Ljungby, 300:-/st
41–50:e pris medlemskap i Ljungbergmuseets vänner 2014, 200:-/st    2 000:-

 1 500 lotter à 100:-     vinstvärde 73 500:-      vinstvärde ca 49%

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

         Konstlotteri 100:-

(Halv)entré ståplats 
Värde 50:-

Gäller säsongerna 2013–2014 
eller 2014–2015

Sunnerbohov, Ljungby
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(Halv)entré Ljungbergmuseet
Värde 40:-

Gäller för 2014–2015
Museet har öppet: 

tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

!
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Arkiv och hemsida
Det digitala arkivet är nu på plats. 
Dokumentering, fotografering 
och arbetet med att lägga in 
uppgifter är i full gång. Museet 
har under året även fått en ny 
modern hemsida. 

Kaféet
Museets kafé Elof & Blända har 
varit välbesökt och är en viktig 
samlingspunkt och verksamhet 
för museet.

Ljungbergmuseets Kreativa 
Kafé lockar varje tisdag under vår 
och höst ett antal personer som 
träffas, handarbetar och trivs i 
det vackra museet. De har sam-
lats vid 40 tillfällen med sam-
manlagt 225 deltagare.

Nytt för 2014 var Söndagsklub-
ben, som under en söndag i må-
naden bjuder in till att upptäcka 
Ljungbergmuseet på ett nytt sätt, 
bakom kulisserna.

Möten med minnen
Helena Edwardsson har under 
året genomfört tio visningar för 
demenssjuka, sammanlagt 100 
deltagare. Detta med stöd från 
Alzheimerfonden.

Kulturnätverket
Ljungbergmuseets Kulturnätverk 
hade under året 29 företag som 
medlemmar. Ett viktigt bidrag 
till verksamheten. En Champagne-
provningskväll för medlemmarna 
arrangerades. Gemensamma 
aktiviteter med Trojas nätverk 
planeras under nästa år.

Visionen, utbyggnaden
Under året har Ljungby kommun 
tagit fram ett förslag till plan-
avtal, för att göra en ny detalj-
plan för Etapp I, en restaurang-
utbyggnad. Kostnadskalkyler och 
finansieringsplan väntas föreligga 
under våren 2015. Det framstår 
som allt viktigare att restaurang-
planerna kan förverkligas inom 
en snar framtid.

Kronbergs läns  
Bildkonstmuseum

I och med utgången av 2014 
avslutades första perioden som 
länets Bildkonstmuseum och ny 
treårsperiod 2015–2017 inleds. 
De uppsatta målen i avtalet om 
regionalt uppdrag har uppnåtts 
eller överträffats. Museet eko-
nomi behöver förstärkas och 
ett budgetäskande är lämnats till 
Region Kronoberg. 

Museet har deltagit i projek-
tet Kronoberg utvecklar Bild- och 
Formområdet. Projektet formule-
rade ett Strategiskt dokument som 
förordar en satsning på expansio-
nen av museet enligt Ljungberg-
museets Vision. Även en utökning 
av uppdragen, som inköp av konst 
föreslås.

Arbetsutskottet
Utskottet som bildades 2013 har 
fortsatt under året och arbe-
tar med en organisationsöversyn, 
främst med syfte att möta kom-
mande pensionsavgångar.

Troja–Ljungby
Samarbetet fortsätter och lotteriet 
som startade i december 2013. I 
april 2014 var det dragning, med 
en målning av Sven Ljungberg som 
första pris. Ett utökat samar-
bete nätverken emellan är på 
gång och även i den nya Arenan 
planeras för kommande samarbe-
ten. Ljungbergmuseets namn finns 
fortfarande på lagets tröjor.

Specialvisningar på 
Ljungbergmuseet 

för Dig med någon form 
av demenssjukdom,

och för Dina anhöriga.
© 2015 ljungbergmuseet, målningar av sven ljungberg, grafisk form & produktion almlöfs förlag ab

Möten med  
minnen.

© 2014 ljungbergmuseet, grafisk form/produktion almlöf förlag ab

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Söndagsklubben
Söndag 9 februari kl. 14–16 

för medlemmar i Ljungbergmuseets Vänner  
och Ljungbergmuseets Kulturnätverk.

 Museets personal 
förbereder en 

ÖVERRASKNING !
Särskilt erbjudande i museishopen denna dag. 

Samt fika i kaféet. Passa på att bli medlem 
som privatperson i Ljungbergmuseets Vänner 

och som företag i Kulturnätverket!
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Brunskogs
År 2010 utsmyckades en av 
Brunskogs lastbilar på båda lång-
sidor med ett konstverk av Sven 
Ljungberg och text om museet. 
Bakdörren försågs med Ljungbys 
varumärke Ljungby där Småland 
möter världen. Bilen går fortfa-
rande dagligen mellan Ljungby 
och Göteborg.

Visningarna
Under 2014 har 29 förhands-
beställda visningar ägt rum på 
museet, både under ordinarie 
öppettid och utöver dessa. Vid 
några tillfällen under året har 
det ordnats Kreativa visningar 
specialanpassade för gruppen 
som bokat. Möhippa, Afterwork 
och Konstklubb på resa har besökt 
museets utställningar och delta-
git i skapande aktiviteter.

Visningar av Sven Ljungbergs 
ateljé har tillkommit och volontä-
rer från vänföreningen har utbil-
dats för att kunna hålla visning-
ar. Om personal finns på plats 

då det är stängt, släpps besökare 
som sökt sig till museet in, något 
som röner stor uppskattning.

Ljungbergmuseets Pris 
till Sven och Ann Margret 

Ljungbergs minne 
Ljungby kommun tog på Sven 
Ljungbergs 100 årsdag initiativet 
till ett stipendium genom att 
årligen avsätta 10 000 kronor. 
Stiftelsen beslöt kalla stipendiet 
Ljungbergmuseets Pris till Sven och 
Ann Margret Ljungbergs minne 
och ska ges till någon som verkat 
inom konst och kulturområdet i 
Sven och Ann Margret Ljungbergs 
anda. En jury bestående av John 
Peter Nilsson, chef för Moderna 
Museet i Malmö, Erica Månsson, 
kulturchef i Växjö, Remus Wilson, 
ordförande i Smålands Konst-
närsförbund och Pontus Ljungberg 
utsågs att utse pristagare. Pris-
summan var 40 000 kronor som 
förutom Ljungby kommun finan-
sierades av Regionförbundet södra 
Småland, Ljungbergmuseets vän-
förening och stiftelsen. Nästa år är 
förhoppningen att även närings-
livet bidrar.

Den 15 december 2014 blev 
Ella Tillema den första mottaga-
ren av priset. Det utdelades vid 
en lunchceremoni på Gästis i när-
varo av stipendiaten med familj, 
juryn, delar av stiftelsens styrelse, 
vänföreningens ordförande, från 
Ljungby kommun förvaltningsche-
fen för kultur och fritid, kultur-
nämndens ordförande och kom-
munalråd. Ella Tillema kommer 
att ställa ut på museet.

Vännerna
Ljungbergmuseet har under året 
haft ett gott stöd av vänfören-
ingen Ljungbergmuseets Vänner, 
som haft flera välbesökta pro-
gram på museet. En verksamhet 
som är betydelsefull för museet. 
Vännerna har bidragit med  
22 750 kronor till museets verk-
samhet. Vännernas medlemsantal 
överskrider 500, spridda över 
landet och i Danmark. Vännerna 
har tagit ett initiativ till samar-
bete med Skinnarnas Handelsträd-
gård kring Svens trädgård. 

Anslag för verksamheten
En kulturell verksamhet, sådan 
som Ljungbergmuseet bedriver 
är i många avseenden att likna 
vid kulturell samhällsservice och 
blir därför alltmer beroende av 
externa anslag. Med små medel 
har museet ändå kunnat upprätt-
hålla en hög kvalitet på verksam-
heten. Ekonomiskt stöd erhålls 
från Ljungby kommun, Regionför-
bundet södra Småland, Landstinget 
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Sven Ljungbergs 
ateljé

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Strandgatan 5
341 30 Ljungby 
tel. 0372-620 36
www.ljungbergmuseet.se
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Kronoberg samt ett litet statligt 
bidrag. Statens ökning av kultur-
anslagen är tyvärr inte alls i 
paritet med de regionala och 
kommunala ökningarna. 

Jubileumsåret Sven Ljungberg 
100 år genomfördes med ett 
projektbidrag från Regionförbun-
det södra Småland. Kulturrådet 
har (som vanligt) avslagit en 
ansökning för Jubileumsåret Ann 
Margret Dahlquist-Ljungberg 100 
år. Carl-Olof och Jenz Hamrins 
stiftelse har däremot bidragit med 
325 000 kronor för en biografi 
om Ann Margret Dahlquist-Ljung-
berg, som förväntas utkomma 
under jubileumsåret. Museet 
har till Region Kronoberg äskat 
en ökning av anslaget för kom-
mande uppdragsperiod. Museet har 
också till Region Kronoberg påtalat 
att museets andel av det statliga 
regionala stödet är orimligt liten 
för att bedriva verksamhet som 
länets Bildkonstmuseum.

Besökarna
En kraftig nedgång i antalet 
besökare har oroat under andra 
halvåret. Hela nedgången kan 
hänföras till årets fyra sista 
månader. Vid halvårsskiftet 
pekade det mesta mot möjligt 
rekord. Kanske har den politiskt 
turbulenta hösten påverkat lik-
som den inställda utställningen 
med Hans Gedda. Det är möjligt 
att ett museum som Ljungbergmu-
seet med sitt geografiska läge och 
nuvarande omfång har nått sitt 
besökstak? 

Medarbetarna
Museets engagerade och lojala 
medarbetare har utfört ett 
berömligt arbete. Verksamheten 
har under året letts av musei-
chef Pontus Ljungberg, som varit 
anställd på 75%.  Helena Edwards-
son, Linda Tranquist och Conny 
Bergh är museets heltidsanställda. 
Sandra Zachéusson-Lindeberg är 
anställd på heltid men hade 
under året 80% tjänst. Annika 
Svensson har från och med febru-
ari övergått från arbetsträning 
till en så kallad utvecklingstjänst 
på 50% för arkivarbete.

Museet har med sin fasta per-
sonal och viss hjälp av volontärer 
från vänföreningen hållit öppet 
sex dagar i veckan, mellan 12–17 
på vardagar och 12–16 på helger. 
Under juli och augusti öppnade 
museet kl. 11. Volontärer från 
vänföreningen har även troget 
hjälpt till vid vernissager och 
evenemang.

Konstnär Helena Felldin har 
regelbundet samarbetat med mu-
seets pedagog Linda Tranquist.

Karin Almlöf har producerat 
och formgivit museets och vän-
föreningens grafiska material.

Kurt Olin har varit timanställd 

och ansvarat för trädgårdsskötsel.
Gästgivargårdens krögare 

Christian Hallberg har mestadels 
ansvarat för de tillfällen då mat 
eller tilltugg serverats.

Styrelsen
För styrelsearbetet har inga 
arvoden utgått. Styrelsen har 
under året bestått av ordförande 
Magnus Silfverhielm, Irene Hedfors, 
Elof Ljungberg, Karl Ljungberg, 
Pontus Ljungberg, Pär Otto Siöström 
och Lars Åberg. Som representant 
för Regionförbundet södra Små-
land har Gunnar Nordmark varit 
adjungerad till styrelsens möten. 
Arne Johansson som tidigare varit 
Ljungby kommuns adjungerade 
till styrelsen har kvarstått under 
året dock utan att representera 
kommunen. Magnus Silfver-
hielm avgick i december som 
både ordförande och ledamot. 
Han har varit ordförande sedan 
mars 2008 och avtackades för 
sitt utomordentliga sätt att leda 
styrelsen med en målning av Sven 
Ljungberg.

Till ny ledamot, tillika ordfö-
rande utsågs Arne Johansson.

9/11 2013–26/1 2014

Sven Ljungberg 100 år
minnesutställning  

Utställningen invigs av Carl-Jan Granqvist 
lördag den 9 november kl 14.00, 

därefter samtalar konstvetaren Anne Lidén 
och författaren Eske K Mathiesen om Svens konst.

 Utställningen är inledningen på ett jubileumsår 
med anledning av att sven ljungberg 

skulle fyllt 100 år den 15 december 2013.

Ljungbergmuseet
kronobergs läns bildkonstmuseum

Hur ser kärlek ut?
Berätta med en bild

Måla och lämna din ”kärleksbild” 
 i vår monter på Bröllopsmässan 23 februari.

Vi lottar ut en skapande upplevelse för kompisgänget  
eller familjen (max 8 personer) på Ljungbergmuseet.

Vinnaren tillkännages på Ljungbergmuseet 
söndag 2 mars kl 14.30.  

Fri entré för alla deltagare 
denna dag kl 12–16!

Ljungbergmuseet
kronobergs läns bildkonstmuseum
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