
museets samling
En stor del av Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs 
och Sven Ljungbergs konstnärliga gärning kan 
alltid ses på museet. Det är målningar, teckningar, 
grafik, gobelänger, nobeldiplom, böcker, skisser, 
Sven Ljungbergs ateljé mm. Ibland sker mindre 
omhängningar och då kan även museets samling av 
andra konstnärer visas.

I en del av museet visas Ann Margret Dahlquist-
Ljungbergs arbeten för barn. Fem rum har skapats 
med textila väggar med detaljer från hennes teck-
ningar. Här finns också en verkstad för barnen.

bokrummet
I utställningssalen närmast receptionen pågår en 
utställning med böcker, kataloger, skivomslag med-
mera från Almlöfs förlag producerade under ca 30 
år. Karin Almlöf som äger och driver förlaget är 
även formgivare av allt grafiskt material till Ljung-
bergmuseet.

museets öppettider
Tisdag–fredag 12–17, 
lördag och söndag 12–16.
Sista torsdagen i varje månad 12–19

Strandgatan 5
341 44 Ljungby
0372–620 36
www.ljungbergmuseet.se
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erik ortvad
13.5–20.8 2017
Vernissage lördag 13 maj.
Erik Ortvad (1917–2008). I år är skulle Erik fylla 
100 år. Halva livet bodde han i Kvänjarp utanför 
Ljungby. År 2007 gjorde Ljungbergmuseet en stor 
retrospektiv utställning, som blev Eriks sista. Erik 
Ortvad är en välkänd målare i Danmark och en av 
initiativtagarna till Cobra-gruppen. Han debuterade 
redan 1934 som 17-åring på Konstnärernas höstut-
ställning med målningar som anses tillhöra bland de 
främsta i dansk surrealism. I den här utställningen 
möts två färgstarka personligheter och betydande 
1900-talskonstnärer.
www.erikortvad.dk

porträtt nu!
2.9–29.10
Vernissage lördag 2 september.
En utställning med ett urval av de bästa verken från 
den av Det Nationalhistoriske Museum arrangerade 
porträttävlingen Porträtt Nu! Det Nationalhistoriske 
Museum har sedan 2007 utdelat Carlsbergfondens 
Porträttpris. Från starten var tävlingen nordisk för 
att succesivt utökats med ryska och kinesiska konst-
närer. Sven Ljungberg vann andra pris 2007 och 
Ljungbergmuseet har visat utställningarna sedan 
dess. Numera visas Porträtt Nu! enbart på Det Na-
tionalhistoriske Museum och Ljungbergmuseet. En 
internationell jury, där Ljungbergmuseets chef ingår, 
utser pristagarna. 
www.portrait-now.com

fredrik hofwander
11.11 2017–14.1 2018
Vernissage lördag 11 november.
Fredrik Hofwander är född 1973 i Trelleborg och 
bosatt i Stockholm. Konstnärlig utbildning på 
Konsthögskolan i Malmö 1997–2002. Han är repre-
senterad på Region Skåne, Stockholms stad, Beck-
ers, Färgfabriken, Malmö konstmuseum, Haninge 
kommun, Göteborgs stad, Lunds kommun. Fredrik 
Hofwander blev mottagaren av Ljungbergmuseets 
stipendium till Sven och Ann Margrets minne 2015. 
Fredrik Hofwander arbetar framförallt med minuti-
öst uppbyggda blyertsteckningar i stort format. 
www.fredrikhofwander.com

kaj engström 
4.3–7.5 2017
Vernissage lördag 4 mars.
Kaj Engström är född 1948 på Fårö och bosatt i Älm-
hult. Konstnärlig utbildning på Målarskolan Forum i 
Malmö, 1971–1974 och Grafikskolan Forum i Malmö, 
1977–1982. Han är representerad på National-
museum, Malmö konstmuseum, Gotland Konstmu-
seum, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings 
Konstmuseum, Statens Konstråd, Riksdagshuset 
Stockholm samt flera landsting och kommuner.
Kaj Engström har utfört ett stort antal offentliga 
uppdrag. 
www.kajengstrom.com

bror hjorth
13.5–20.8 2017
Vernissage lördag 13 maj.
Bror Hjorth (1894–1968) räknas som en av de stora 
modernisterna i svensk konst. Hans konst är en hyll-
ning till kärleken, musiken och livet.
Han växte upp i Dalboda i Björklinge socken ett par 
mil norr om Uppsala. Han fick en internationell skol-
ning: 1919–1920 i Köpenhamn, 1921–1925 i Paris, 
som elev till den berömde skulptören Antoine Bour-
delle, som i sin tur varit elev till Auguste Rodin. Bror 
Hjorth stannade kvar i Paris 20-talet ut och återvände 
först 1930 till Sverige.
www.brorhjorthshus.se
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