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Sven och Ann Margret Ljungbergs stif-
telse förvaltar och ansvarar för drif-
ten av Ljungbergmuseet i Ljungby. 
Styrelsen har under år 2012 haft sju 
sammanträden, varav ett telefon-
möte.

Verksamheten har under 2012 
varit intensiv, utställningsverk-
samheten har varit omfattande, tio 
utställningar har visats med såväl 
samtidskonst som äldre konst, alltid 
av framstående konstnärer. 

De ekonomiska problemen under 
slutet av 2011 fick en lösning i febru-
ari 2012 då Regionförbundet södra 
Småland, Landstinget Kronoberg och 
Ljungby kommun gav ett extra anslag 
om 550 000:-. Detta möjliggjorde 
återanställning av vår pedagog, som 
tvingades sluta 31 januari och att 
fortsätta utveckla konstpedagogiken. 
Detta anslag gäller även för 2013. 

Intensiva förhandlingar fördes 
mellan stiftelsen och Regionförbun-
det och Ljungby kommun under 

våren. Förhandlingarna resulterade 
i två separata avtal dels ett med 
Regionförbundet södra Småland 
och Ljungby kommun om Ljung-
bergmuseet som Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum, dels ett avtal enbart 
med Ljungby kommun, som ersätter 
Skötselavtalet från 1997. Detta avtal 
medför att stiftelsen ansvarar för 

underhåll och skötsel av fastigheten 
och kommunen ger ett indexreglerat 
bidrag årligen på 300 000:- för detta. 
Avtalen träder i kraft 1 januari 2013.

Vid en ceremoni den 15 juni mani-
festerades museets upphöjelse till 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum med 
representanter från regionförbund 
och kommun närvarande. 

Under året har också Ljungberg-
museets Kulturnätverk tagit form 
och en uppskattad festmåltid hölls 
i november på museet för medlem-
marna. Museet har blivit medlem 
i Ljungby Business Arena (LBA) och 
inlett ett spännande samarbete med 
Centrum för Informationslogistik (CIL). 

Museet fick under hösten en 
förfrågan från Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborgs Slott i 
Danmark om att under 2013 visa 
utställningen Portraet Nu!. Man 
säger i förfrågan ”vi har tidligere 
haft et glimrende samarbejde med 
er”. Ett gott betyg.

Gästboken, liksom på annat sätt 
framförda hälsningar, vittnar om 
att såväl konsten och lokalerna som 
bemötandet uppskattas mycket av 
museets besökare. Många uttrycker 
sin uppskattning och förvåning över 
”att ett så fantastiskt museum finns i 
Ljungby!”.

Sissel Wibom
12 november 2011 öppnades måle-
riutställningen med Sissel Wibom av 
konstvetaren och författaren Thomas 
Millroth. Utställningen pågick till 
och med 15 januari 2012.
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Förvaltningsberättelse 2012
sven och ann margret ljungbergs stiftelse

Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse förvaltar och ansvarar  
för driften av Ljungbergmuseet i Ljungby. Styrelsen har under  

år 2012 haft sju sammanträden, varav ett telefonmöte. 

Inbjudan 
Varmt välkommen att närvara vid en ceremoni på 

Ljungbergmuseet fredagen 15 juni kl. 15 
då Ljungbergmuseet officiellt blir 

Kronobergs läns Bildkonstmuseum.
pontus ljungberg  ljungbergmuseet     

regionförbundet södra småland     ljungby kommun     ljungbergmuseet

Ljungbergmuseet  
Kronobergs läns bildkonstmuseum

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

Ring för mer information och
bokning av gruppvisningar
telefon 0372–620 36

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Freitag 12–17 Uhr
Samstag–Sonntag 12–16 Uhr

Auskunft und Buchung von
Gruppenführung per 
telefon +46 (0)372–620 36

Opening hours 
Tuesday–Friday 12–17 
Saturday–Sunday 12–16 

For more information and
booking of guided tours, 
please call +46 (0)372–620 36

L JUNGBERGMUSEET 
STRANDGATAN 5 , 341  30  L JUNGBY www. l j ungbergmuseet . se

Sissel 
Wibom

Målningar

12.11–15.1 2012

Ljungbergmuseet

 

Julutställning

4.12–31.12 2011
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Donation Hans Leijon
Utställning med tolv målningar av 
Sven Ljungberg öppnade 8 december 
2011 och pågår till och med  
27 oktober 2013.

Karl-Otto Hedal –  
en dansk målare i Småland
Lördag 21 januari öppnade Region-
förbundet södra Smålands ordf. Gunnar 
Nordmark utställningen och Kåre 
Hedal berättade om sin far. Utställ-
ningen var ett samarbete med Johan-
nes Larsen Museet. Ekonomiskt stöd 
erhölls från Fondet for dansk-svensk 
samarbejde och Ny Carlsbergsfonden. 
En bildrik katalog med text av Hen-
ning Carlsen och Thomas Millroth gavs 
ut på Almlöfs förlag. Utställningen 
pågick till och med 18 mars.

Valda verk ur Småland  
museums samling
Lördag 31 mars öppnade ordf. i 
Riksdagens kulturutskott Berit 
Högman och Erica Månsson, vd för 
Kulturparken Småland, utställningen. 
Verken finns normalt i Smålands 
museums magasin och de flesta har 
inte visats på över 20 år. Utställ-
ningen pågick till 20 maj.

Sven Ljungberg
Lördag 31 mars öppnades också en 
utställning med målningar av Sven 
Ljungberg som pågick till och med 
20 maj.

Aktuellt, konst och politik
Lördag 2 juni öppnade Karl-Petter 
Thorvaldsson, LO-ordförande och 
f.d. förbundsordförande i ABF, 
utställningen och Thomas Millroth 
berättade om konstnärerna och 
utställningen där Ann Margret 

Dahlquist-Ljungbergs och Sven Ljung-
bergs politiska bilder mötte verk av 
fem unga konstnärer: Linnea Carls-
son, Celie Eklund, Lars Andreas Tovey 
Kristiansen, Hanna Sjöstrand och Ella 
Tillema. Ella Tillemas punkband spe-
lade på vernissagen. 
    En illustrerad katalog innehål-
lande presentationer av konstnä-
rerna, förord av Bengt Göransson och 
text av Thomas Millroth gavs ut på 
Almlöfs förlag. Utställningen avsluta-
des söndagen 2 september av Bengt 
Göransson. 
    Thomas Millroth visade utställning-
en på kvällen torsdagen 30 augusti. 
Hanna Sjöstrands skjutfältsmåleri 
hängde kvar september ut.
   Utställningen fick generöst stöd av 
ABF Kronoberg. 

John Wipp
Lördag 8 september öppnade Tho-
mas Millroth utställningen.
    John Wipp (1927–2005) var konst-
när och poet, med en omfattande 
lärar gärning. Utställningen visade 
honom som målare ”med ett måleri, 
som har en inneboende monumen-
talitet även i de små bilderna” och 
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John Wipp Måleri
Vernissage 8 september 
Utställningen öppnas 
kl 14.00 av Thomas Millroth
Pågår t o m 4 november.
Ljungbermuseet

Karl-Otto 
        Hedal

lj u n g b e rg m u s e e t
Strandgatan 5  Ljungby  tel. 0372–620 36  www.ljungbergmuseet.se   

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

31.3–20.5 2012 
Valda verk ur Smålands Museums samling

Utställningen öppnas lördagen den 31 mars kl 14.00 
av Berit Högman ordf. i Riksdagens kulturutskott 

och Erica Månsson vd i Kulturparken Småland. Varmt välkomna!

Ljungberg  museet.
         Kronobergs läns Bildkonstmuseum www.ljungbergmuseet.se

Ljungberg  museet.
         Kronobergs läns Bildkonstmuseum www.ljungbergmuseet.se

Söndag 2 september kl 14.00 

Bengt Göransson 
Sista chansen att se utställningen

 Aktuellt 
konst
och

politik
Entré, visning och tapastallrik inkl. dryck 150:-
Medl. i Ljungbergmuseets Vänner 120:-
Endast entré och visning 80:-, medlemmar 40:-
Förboka tapastallrik 0372-620 36 eller info@ljungbergmuseet.se
                                               Varmt välkomna!
 

Entré 80:- (Ljungbergmuseets Vänner gratis)
Familjesöndag – fri entré för barnfamiljer. Lån av ritbräda ingår.

Mat från grillen serveras från kl. 14.30, pris 95:- exkl. dryck 
(förbeställ gärna) 0372-620 36. Varmt välkomna!
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i museets lokaler kom målningarna 
verkligen till sin fulla rätt. Utställ-
ningen pågick till 4 november.

Konsonantdribblaren – 
Lennart Rudström 
och Fibben Hald
Söndag 7 oktober öppnades en 
utställning med bokrelease av 
Lennart Rudströms memoarbok 
Konsonantdribblaren (Almlöfs förlag). 
Utställningen visade Fibben Halds 
originalteckningar till boken samt 
fotografier från författarens arbete 
och liv. Lennart Rudström berättade 
och läste.

Fåglarna slutade att sjunga 
och allt vilade ett ögonblick
 i tystnad
Lördag 10 november öppnade 
Thomas Millroth utställningen med 
målningar av den Köpenhamnsbase-
rade konstnären Anette Abrahamsson. 
Landstinget Kronoberg gjorde inköp. 
Utställningen pågick till 13 januari 
2013.

3x25=2012, Julutställning
Söndag 2 december öppnade för 
sjätte gången, årets julutställning. 
27 konstnärer deltog med tre verk 
vardera som kostade 2012 kr/st.  
Även årets upplaga fick ett gott 
mottagande och 38 av de 79 verken 
såldes. Följande konstnärer deltog: 
Bertil Almlöf, Karin Almlöf, Petter 
Almlöf, Anna Bjerger, Ann Blom, Ker-
stin Cedell, Celie Eklund, HC Ericson, 
Helena Felldin, Eva Forsberg, Peter 
Freudenthal, Birgitta Heiling, Fredrik 
Jansson, Mikael Kihlman, Lars Kleen, 
Alf Linder, Ingrid Miller, Ronald Mil-
ler, Leif Olausson, Bertil Olson, Erik Ort-
vad, Maria Silfverhielm, Roger Simons-
son, Lennart Sjögren, Kenneth Sjöö, Ella 
Tillema, Sissel Wibom. Utställningen 
pågick till och med 13 januari 2013.

Evenemangen
En rad evenemang, förutom vernis-
sager, har under året ägt rum på 
museet. Nytt för året var After Work, 
som genomfördes i sista veckan av 
en utställning, med mat och dryck 
från Gästgivargården. 
    Första söndagen i varje månad har 
det varit Familjesöndag med fri entré 
för barnfamiljer. Dessutom:
15 januari Kreativt Kafé.
22 januari konsert med Lisa Palm 

Jazztett.
5 februari Kreativt Kafé med tema 

knivtillverkning med Tony Karls-
son, nordisk mästare i knivtill-
verkning. 

14 februari Det goda samtalet, bilder i 
vardagen med Sven-Åke Persson.

17 februari hade Smålänningen 
redaktionsmöte på museet.

21 februari besökte Bukowskis museet 
på sin värderingsturné, allmän-
heten hade då möjlighet till 
kostnadsfri värdering av konst 
och antikviteter.

21 februari Young Artists talk, 
talkshow ledd av Fredrik B Nilsson 
från Radio Kronoberg med gäs-
terna Annelis Johansson författare, 
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Fåglarna slutade 
sjunga, allt vilade ett 
ögonblick i tystnad. 

 
ANETTE ABRAHAMSSON 
lj u ng b e rg m u s e et  10.11.2012–13.1.2013 

Konsert 
LISA PALM 

Jazztett
Lansering av ny skiva

22 januari kl.17
Entré 100:-, 80:- för medlemmar i 

Ljungbergmuseets vänförening
Samarbete med ABF
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”konsonantdribblaren är 
en serie brottsstycken ur ett långt 
liv och det borde vara en omöj-
lig uppgift för läsaren att komma 
författaren verkligt nära. Men med 
talsvårigheterna och konsonantskräcken 
som ständigt närvarande fond, binds 
fragmenten samman till en fullstän-
dighet, där en bild träder fram. En 
bild i vilken alla som någon gång 
upplevt sig vara utanförstående (och 
vem har inte det?) erbjuds möjlighet 
att bli en del av.” 
                          lars davidsson i smålänningen

lennart rudström

Konsonantdribblaren

                                                                 almlöfs

lennart rudström bildlärare, redaktör, 
författare och producent av åtskilliga TV-
program, skriver inlevelsefullt om sina minnen 
från en barndom och ett vuxenliv med stora 
talsvårigheter. Om hur han kommit att behärs-
ka språket, trots mobbningen och behandlings-
försöken han utsattes för.

Boken är illustrerad med teckningar gjorda 
av konstnären fibben hald.

Stammare, ordhackare…   

En ny bok från almlöfs förlag

Inbunden, 120 sidor
pris 180:- plus porto

Almlöfs förlag
info@almlofs.se 
www.almlofs.se
 

      lennart rudström

Bertil Almlöf, Karin Almlöf, Petter Almlöf, Anna Bjerger, Ann 
Blom, Kerstin Cedell, Celie Eklund, HC Ericsson, Helena Felldin, 

Eva Forsberg, Peter Freudenthal, Birgitta Heiling, 
Fredrik Jansson, Mikael Kihlman, Lars Kleen, Alf Linder, 

Ingrid Miller, Ronald Miller, Leif Olausson, Erik Ortvad, 
Bertil Olson, Maria Silfverhielm, Roger Simonsson, 

Lennart Sjögren, Kenneth Sjöö, Ella Tillema, Sissel Wibom

Konstverk av 27 konstnärer för 2012:-/st. 
Först till kvarn! Glögg och pepparkakor!

Vernissage söndag 2 dec 2012 kl 12–16

Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum

Strandgatan 5, 341 30 Ljungby, tel. 0372-620 36
www.ljungbergmuseet.se

Utställningen pågår till efter 
alla jul- och nyårshelger 

Öppet tis–fre 12–17 
lörd, sön 12–16 

27x3=2012

J U L U T S T ä L L n I n G
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Ida Linnér koreograf, Paulina 
Bäfverfeldt bildkonstnär, Johannes 
Rückert Becker kompositör och 
Maja Thoresen skådespelare. Ett 
arrangemang av Ljungbergmuseets 
Vänner.

2o–26 februari Sportlovskul aktivite-
ter för skolbarn under sportlovet 
vecka 8.

 23 februari hade Spectras personal-
klubb möte med visning av utst.

4 mars Kreativt Kafé tema latiname-
rikansk vävning med Marlene 
Zuloga.

6 mars Vänföreningens årsmöte.

10–11 mars Double Projection work-
shop och konsert i samarbete 
med Musik i Syd. Studenter från 
två konstskolor arbetade fram 
grafiska partitur som framfördes 
av världsledande musiker inom 
improvisationsmusiken: Mats 
Gustafsson, Erik Peters, Raymond 
Strid, Magnus Andersson och den 
norska gruppen Poing med Frode 
Halti, Rolf-Erik Nystrøm, Håkon 
Thelin.

17–18 mars broderikurs med Karin 
Holmberg.

1–7 april Påsklovskul-aktiviteter för 
skolbarn under påsklovet vecka 
14.

11 april Electrolux möte och mat på 
museet.

11 april Centrum för Informationslogis-
tik möte på museet.

14 april Fotomaraton, tävling och 

föreläsning med fotojournalisten 
Karl Melander, ett samarbete med 
Ljungby fotoklubb och studieför-
bundet Vuxenskolan.

15 april Kreativt Kafé, småländskt 
kafferep i samarbete med Önska.

17 april Electrolux möte och mat på 
museet. 

19 april BebisBus på Ljungby bibliotek.

29 april konsert med Vocci vokal-
ensemble bestående av Kristofer 
Andersson, Johannes Rückert Becker, 
Fredrik Bergström, Lisa Johansson, 
Josefin Sjöberg och Ellen Lothigius 
Hirsch.

double

double

double
double

double

double

double
double

double
double

Söndag 11 mars 
kl 15–17 

ljungbergmuseet 

Double Projections. Hur låter konst? 
Hur ser musik ut?
Entré 80 kr, gratis för medlemmar i 
Ljungbergmuseets Vänner
Medverkande grupper POING och FEED 
samt kompositören Erik Peters

Arr: Musik i Syd, RANK, Ljungbergmuseet

Talkshow ledd av Fredrik B Nilsson SR-Kronoberg, med gästerna 
Annelis Johansson författare, Ida Linnér koreograf, Paulina Bäfver-
feldt bildkonstnär, Johannes Rükert Becker kompositör och Maja 
Thoresen skådespelare. 
Entré 60:-. Studerande och medlemmar i Ljungbergsmuseets Vänner gratis. 

Young Artists Talk  
Musik och dans 
Ljungbergmuseet

Landskapssömmar förr och nu

Broderikurs
med Karin Holmberg! 
(broderistjärnan bakom 
Brodösens Blogg)
Två-dagarskurs
Lördag, söndag 17–18 mars 2012
kl. 10.00–16.00 

Prova på olika 
landskapssömmar. Du väljer 

själv om du vill göra dem 
traditionella eller inspireras 

till att skapa något eget. 
Ta gärna med något du vill 

sy på, som en väska eller 
kuddfodral.

Kursavgift 750 kr 
Anmälan senast 24 februari

0372-62036
info@ljungbergmuseet.se

Ljungbergmuseet

Ljungbergmuseet.

14 april:
Foto-maraton. 

Fototävling olika teman 
presenteras via sms under dagen.

Föreläsning med Karl Melander!
  9.30 Anmälan på Ljungbergmuseet. 

10.00 Start. Avgift 50:-, inkl. föreläsningsentré.

15.00 Inlämning digitalt av tävlingsbidragen.

18.00 Prisutdelning och föreläsning: Karl Melander 
         (nominerad till Årets Bild 2012) visar sina bilder. 

20.00 Fotokafé. Ta med dina fotografier för tips och trix!

Entré för icke tävlande 120:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner och 
Fotoklubben 80:-, studerande 60:- Deltagare i fototävlingen fri entré.

I samarbete med Ljungby Kommun, Ljungby Fotoklubb och Studieförbundet Vuxenskolan

Fokus på foto.

 Alla torsdagar kl. 10

BebisBus
Vi skapar på de minsta 

barnens villkor med 
giftfri (ätbar) fingerfärg!
Material 20:- Fika finns 

att köpa i cafeterian.
Passa på att se 

utställningarna! 
40:- i ”BebisBusentré”

Ljungbergmuseet 
 

        Fredag 6 maj   Konsert&pub

Ljungbergmuseet
  

TisdagVokalensemblenVoccibjuder på ett blandat program

Varmt välkomna!

kl 19.00
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16 maj After Work med mat och 
dryck från Gästgivargården och 
visning.

27 maj en bejublad utomhuskonsert 
med Musica Vitae och Montevideos 
filharmoniska tangoorkester.

3 juni grillfest för Vännerna i träd-
gården.

15 juni Öppet Hus och ceremoni med 
anledning av att museet officiellt 
blev Kronobergs läns Bildkonstmu-
seum.

22 juli utomhuskonsert med Svante 
Thuresson och Jazz i Baljan.

15 augusti en arbetsgrupp från SKL 
(Sveriges kommuner och lands-
ting) hade möte och konstpeda-
gogiska övningar på museet.

23 augusti besökte Bukowskis museet 
på sin värderingsturné, allmän-
heten har då möjlighet till kost-
nadsfri värdering av konst och 
antikviteter.

30 augusti After Work med Thomas 
Millroth, som visar utställningen 
Aktuellt, konst och politik.

2 september avslutar Bengt Göransson 
utställningen Aktuellt, konst och 
politik.

6 september konsert med Kungliga 
Musikaliska Akademiens Christina 
Nilssonstipendiater Cornelia Beskow 
och Markus Pettersson, vid pianot 
Benedicte Haid.

18 september Björn Ranelid i Sunner-
bohovs Ishall. Ett samarrangemang 
med Troja, Sunnerbogymnasiet och 
Musikskolan.

20 september Smålänningen har kon-
ferens på museet hela dagen.

7 oktober bokrelease med Lennart 
Rudström (se Utställningar).

7 oktober Kreativt Kafé med tema 
sydsamisk dräktslöjd med Mar-
lene Johansson.

12 oktober Ljungbergmuseet är väl-
representerat på Kanngalan som 
arrangeras av Ljungby Business 
Arena.

14 oktober Volontärsträff för med-
lemmar i Ljungbergmuseets Vänner 
som hjälper till på museet.

16 oktober Knut Knutsson kåserar 
om modern design på 1700-talet 
inför fullsatt museum. Ett 
arrangemang av Ljungbergmuseets 
Vänner.

17 oktober Electrolux kvällsträff på 
museet.

Prova på olika 
landskapssömmar. Du väljer 

själv om du vill göra dem 
traditionella eller inspireras 

till att skapa något eget. 
Ta gärna med något du vill 

sy på, som en väska eller 
kuddfodral.

Kursavgift 750 kr 
Anmälan senast 24 februari

0372-62036
info@ljungbergmuseet.se

 

22 juli 2012 kl. 17.00

Jazz i Baljan

. 

Sven Ljungbergs trädgård
Ljungbergmuseet  
kronobergs läns bildkonstmuseum

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

Picknick-korg 150:-/pers. exkl. dryck. 
Förbeställ på museet!

Svante 
Thuresson 

Modern design 
på 1700-talet

Knut 
Knutson  

kåserar
16.10 2012 

kl 19.00
Entré 100:- medl i Vänföreningen 60:-.

Förboka på Ljungbergmuseet: 0372-62036, 
info@ljungbergmuseet.se

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Tisdag 18 sept. 
SUNNERBOHOV

kl 19.00

Konst ur Smålands 
Museums samling
31.3–20.5 2012
 

Aktuellt. ABF 100 år
2.6–26.8 2012
Det har funnits en tradition där konst engagerat sig i omvärlden. 

Ofta ganska påtagligt och direkt. Idén är att visa att det 

engagemanget ännu existerar, också bland de allra yngsta 

konstnärerna. Å ena sidan ett starkt engagerat konstnärspar 

och å andra sidan en grupp konstnärer som alla utbildats 

tillsammans och känner varandra väl.

                  Thomas Millroth om den kommande utställningen.

Ljungbergmuseet
www.ljungbergmuseet.se

Söndag 7 okt. 2012

Kreativt Kafé

Kl 14–16

Sydsamisk dräktslöjd! 

Ta gärna med egna dräkter 

eller dräktbilder, var de än 

kommer ifrån! 

Familjesöndag 

Kl 12–16

Fri entré för barnfamiljer! 

Möt författaren, estradören, 
krönikören, fotbollsspelaren, fenomenet

Björn Ranelid

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

www.ljungbergmuseet.se

Arrangemang av Troja i samarbete med Ljungbergmuseet, Ljungbergmuseets vänner och Sunnerbogymnasiet.

	  

Idrott och kultur syns  
alltför sällan ihop.  

Det vill vi ändra på. 
Kom till en kväll ni 
aldrig kommer att 

glömma! ”Den unika 
litteraturen kan inte 
skiljas från idrotten, 

i sin förmåga att 
svinga människan 

mellan stjärnorna.”

Björn Ranelid jonglerar  
med orden, och hans 
”ranelidska” tar lika 
oförutsägbara vägar  
som Zlatans och  
Åslins finter!
Musikskolan 
underhåller, 
boksignering och 
mingel  
med Trojas A-lag!
Varmt välkomna!

Tisdag 18 sept. 
SUNNERBOHOV

kl 19.00

Entré: 100 kr, ungdom t o m 19 år 50:-

Ett arrangemang av Troja i samarbete med Ljungbergmuseet, Ljungbergmuseets vänner och Sunnerbogymnasiet.
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26 oktober After Work och konsert 
med Bad Sign.

28 oktober–3 november Höstlovsakti-
viteter för skolbarn vecka 44.

5 november sammanträde Ljungby 
kommuns socialförvaltning, samt 
visning av utst.

11 november Kreativt Kafé tema 
alternativ textil.

13 november föreläsning med 
fotografen och journalisten Karl 
Melander.

15 november festmåltid för medlem-
marna i Ljungbergmuseets Kultur-
nätverk med utmärkt meny från 
Gästgivargården.

21 november Det goda samtalet, om 
konst.

28 november hade Ljungby Business 
Arena medlemsmöte på Ljung-
bergmuseet med ca 75 deltagare 
och koncernchef Thomas Carlzon, 
IKEA som talare. Glöggmingel 
och skinkmacka o gröt från Gäst-
givargården. 

1 december hade Kronobergs läns 
socialdemokratiska kvinnoförening 
möte med visning och lätt lunch.

9 december konsert Stämningsfull 
jul med Musica Vitae och sopran 
Lena Hoel.

15 december Sven Ljungbergs födelse-
dag, minneskväll med dragning i 
Vännernas årliga konstlotteri.

Nyhetsbrev
Museet har regelbundet skickat ut 
vackert formgivna nyhetsbrev med 
information om kommande utställ-
ningar och plane rade evenemang 
eller erbjudanden.

Konstpedagogiken 
Konstpedagogiken är en viktig del 
av Ljungbergmuseets verksamhet. 
Att utveckla pedagogiken och nå fler 
barn är en angelägen uppgift. Arbe-
tet med att nå och intressera skolan 
för museet fortsätter och museet 
blir allt populärare bland elever och 
lärare. 

Under året har 1 377 elever i 73 
skolklasser från 26 (16 under 2011) 
olika skolor deltagit i konstpedago-
gisk verksamhet och många också 
fått besök av museets pedagog och 
medhjälpare. Skolor i Ljungby, 
Värnamo, Alvesta och Hässleholms 
kommuner har deltagit. Dessutom 
har det anordnats Sportlovskul (pus-
selverkstad), Påsklovskul (tipsrunda)
och Höstlovskul (släktträd). 225 barn 
deltog i detta. Totalt har 1600 elever 
deltagit i museets konstpedagogiska 
verksamhet.

Under våren hölls en konstkurs för 
årskurs 7 och 8 vid 10 tillfällen med 
10–15 elever. Detta avslutades med 
ett besök på Louisiana.

Under Nordiska skolveckan på hösten 
beställde Barn och utbildningsnämnden 
visningar och verkstad då elever från 
Norge och Finland deltog.

Barn och utbildningsnämnden 
beställde också under hösten ett för-
skoleprojekt. 9 förskolor fick besök 
av pedagog och konstnär.

Arkiv
Conny Bergh har fortsatt arbetet med 
att dokumentera all konst av Sven 
Ljungberg och Ann Margret Dahl-
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Grundskolan 1–3

Trädgårdsmotiv. Djuren, 
växterna kring ån. 

Lite svårare pussel. Ta en bit 
och måla din egen tavla.

ABC- vandring. Med Sven 
Ljungbergs målningar 
och Torgny Lindgrens 
textramsor, går vi runt på 
museet och letar reda på 
bokstavstavlorna!

Förskolan

Trädgård. Vi tittar på 
målningar från Sven 
Ljungbergs trädgård.

Pusselbitar. Vi löser 
tillsammans museets 
enklare pussel, 
vi bygger tavlor 
tillsammans!

Svens skator.  Måla din 
egen skata.

var

på
Här ser Du en del av de paket som 

Ljungbergmuseet arbetar med. 
Om Du hittar något som kan vara 

aktuellt för Dig och din klass, ta 
gärna kontakt med oss!

Vi tar emot grupper i alla åldrar. 
För närvarande kan vi ta emot ca 15 
personer i Skaparverkstán om ni vill 

måla eller vara kreativa. 
Ring oss så pratar vi mer om hur vi 

kan skräddarsy Din visning!
Tack vare det ekonomiska stödet från 

Regionförbundet, Landstinget och 
Ljungby Kommun kan vi nu välkomna 

alla skolklasser utan kostnad, 
den enda avgiften blir då ni vill 
använda er av Skaparverkstan!

Skaparavgift/elev: 10-50: - 
(beroende på material & tid)

Välkomna!
⌘

Tips: Använd museets ritbrädor, leta 
upp din plats på museet och rita en 

bild. (Passar lite mindre grupper, 
kostnad: 10: -/elev)

Linda Tranquist
konstpedagog vid Ljungbergmuseet:

0372-620 36
0372-621 24

0730-47 28 38
linda@ljungbergmuseet.se
www.ljungbergmuseet.se

Grundskolan 4–6

Ån – Vad vet vi om ån Lagan?  
Vi tittar på vatten i konsten.

Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg .  
Vem var hon? Svens fru var 
författare och en fantastisk 
konstnär, med ett stort 
miljöengagemang. Vi tittar 
närmare på hennes otroliga 
bilder.

Nobeldiplom i huset . Vem var 
Nobel?  Vi tittar på Svens 
bilder till nobeldiplomen. 

Grundskolan 7–9

Böckerna. 
Sven och A-M skrev flera 
böcker, illustrerade lika många, 
vi tittar på deras alster.

Teckningsboken – Skisser 
och underlag till målningar. 
Underarbetet är viktigt, vi 
gör en djupdykning i konstens 
historia!

Ann-Margret. 
Gör din tolkning av A-M:s 
teckningar, vad var det som 
engagerade henne?

Gymnasiet

Böckerna. Läs Svens- och/eller 
Ann-Margrets böcker, välj ut ett 
avsnitt ur boken och illustrera. 

Konsten. Välj ut ett konstverk på 
museet och gör en tolkning av 
denna, vi tittar på professionella 
konstkritikers recensioner…   
Kan man verkligen recensera 
konst…?

julkonsert
sönd. 9 dec. kl 17.00

Stämningsfull Jul 
med Musica Vitae

och sopran lena Hoel

entré 120:-, medl. i ljungbergmuseets 
Vänner 80:-, studerande. 60:- 

ljungbergmuseet
kronobergs läns bildkonstMuseuM
strandgatan 5, ljungby  www.ljungbergmuseet.se

After Work
            28 februari kl 18
Entré 80:-, medl. i Ljungbergmuseets 
Vänner 50:-, stud. 40:-

Tapas från Gästgivaregården 150:- 
inkl ett glas valfri dryck. Förbokning av tapas!

Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum          www.ljungbergmuseet.se

Heather 
Village 

      Band

     
   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
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quist-Ljungberg. Ett digitalt register 
med foto och all tillgänglig info 
om verken är under uppbyggnad. 
Annika Svensson har också arbetat 
med dokumentation och arkivering. 
Vid årsskiftet har ca 1400 målningar 
dokumenterats. Framförallt har 
under året brev, tidningsklipp, foton, 
filmer digitaliserats. Även ljudband 
digitaliseras.

Kaféet
Museets kafé Elof & Blända har 
fortsatt förra årets uppsving och 
på tisdagar fortsätter Kreativt Kafé.  
Särskilda teman under Kreativt Kafé 
har ägt rum på söndagar (se Evene-
mang). Det Kreativa Kaféet har haft 
39 sammankomster med 190 besök.

Bebisbus som startade i oktober 
2010, har fortsatt på torsdagar vid 
27 tillfällen med 137 bebisar och 
139 vuxna. En verksamhet med 
fingermålning med giftfria färger 
för bebisar och fika för föräldrar 
fortsätter att locka ny ung publik till 
museet. Kaféet är en betydelsefull 
verksamhet och samlingspunkt för 
museet. Samarbetet med Gästgivar-
gårdens nya krögare, Christian Hall-
berg har under året intensifierats.

Vännerna
Ljungbergmuseet har under året 
haft ett gott stöd av vänföreningen 
Ljungbergmuseets Vänner, som haft 
flera välbesökta program (se Eve-
nemang) på museet. En verksamhet 
som är betydelsefull för museet. 
Vännerna har bidragit med 42 500:- 
till museets verksamhet. Vännernas 
medlemsantal överskrider 500, 
spridda över landet och i Danmark. 
Vännerna har även anordnat kroki-
kurs under våren och hösten.

Besökare
Under 2012 har tyvärr antalet besö-
kare minskat från 12 398 år 2011 till 
9 843. Detta är något som många 
museer råkat ut för under 2012. 
Museet hade en liknande nedgång 
2007. Besökarna har förutom Sve-
rige kommit från Danmark, Tysk-
land, Holland, Grekland, Kanada, 
Skotland, Norge, Finland, England, 
USA, Spanien, Australien och Italien 
m.fl.

Bidrag för verksamheten
En kulturell verksamhet sådan som 
Ljungbergmuseet bedriver är att 

likna vid samhällsservice och blir 
alltmer beroende av externa bidrag. 
Med små medel har museet ändå 
kunnat upprätthålla en hög kvali-
tet på verksamheten. Ekonomiskt 
stöd erhålls från Ljungby kommun, 
Regionförbundet södra Småland, 
Landstinget Kronoberg samt ett litet 
statligt bidrag. Statens ökning av 
kulturanslagen är tyvärr inte alls i 
paritet med de regionala och kom-
munala ökningarna. Kulturrådet 
har, som vanligt, inte heller beviljat 
stiftelsens ansökningar. Däremot har 
Barbro Oscher Foundation beviljat ca 
100 000:- för ett utställningsprojekt 
sommaren 2013.

Ljungbergmuseets  
Kulturnätverk
Under hösten 2011, startade museet 
ett Kulturnätverk riktat till kul-
tursponsorer i näringslivet. Genom 
medlemskap i nätverket erhåller 
man en rad förmåner. Två katego-
rier med olika stora belopp finns. 
Nätverket hade 30 medlemmar 
under året. En uppskattad festmål-
tid, med utmärkt mat från Gästgi-
vargården, hölls för medlemmarna i 
nätverket på museet den 15 novem-
ber.

Vision 2010
Arbetet med att förverkliga Visionen 
med ett utbyggt museum har fortsatt 
med en grupp från näringslivet: 
Marcus Brunskog (Brunskogs), Jessica 
Lyckvall (Ljungby Maskin), Lars 
Åberg (Cooee Design) och Pontus 
Ljungberg. 
   Arbetet har gått på sparlåga då 
målet att bli länets Bildkonstmuseum 
och budgetfrågar har prioriterats.
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Kronobergs läns Bildkonst
museum
Ljungbergmuseet har varit delaktigt 
i framtagandet av länets kultur-
plan, som ska ligga till grund för 
Kronobergs inträdande i den nya 
samverkansmodellen. Den innebär 
bland annat att regionen, i stället 
för kulturrådet, fördelar de statliga 
kulturpengarna, vilket välkomnas.

Museet blev officiellt Ljungbergmu-
seet – Kronbergs läns Bildkonstmuseum 
den 15 juni. Detta högtidlighölls vid 
en ceremoni på museet då avtalen 
undertecknades och med tal av 
regionförbundets ordförande Gun-
nar Nordmark. Även kommunalrådet 
Ann Charlotte Wiesel och museichefen 
höll anföranden.

Detta innebär att museet nu har 
ett regionalt uppdrag som länets 
bildkonstmuseum. Avtalet gäller 
från och med 1 januari 2013. Dess-
utom ingicks ett nytt avtal med 
Ljungby kommun som ersätter Skötsel-
avtalet från 1997. Från och med 1 
januari 2013 ansvarar stiftelsen för 
fastighetens skötsel och underhåll 
mot ekonomiskt bidrag från kom-
munen. Det innebär att en vaktmäs-
tartjänst kommer att tillsättas 2013.

Centrum för Informations
logistik (CIL)
CIL bedriver bland annat högskole-
utbildning i Ljungby i nära samar-
bete med Linnéuniversitetet i Växjö, 
Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping, Högskolan i Halmstad samt 
regionens näringsliv och offentliga 
sektor. Ljungbergmuseet har inlett 
ett samarbete med CIL. Två stu-
denter, Frida Andersson och Caroline 
Hansson, har av stiftelsen fått ett 
stipendium för att utföra marknads-
analys åt museet.

En föreläsningssal i CILs lokaler 
i Garvaren kommer att döpas till 
Ljungbergsalen och förses med konst 
från museet. CIL är även med i Kul-
turnätverket.

TrojaLjungby
Samarbetet med allsvenska 
ishockey laget Troja-Ljungby fortsät-
ter. Ett gemensamt arrangemang 
(se Evenemang) arrangerades under 
hösten i Sunnerbohov med författaren 
Björn Ranelid. Ljungbergmuseet syns 
fortfarande på Trojas tröjor och i 
ishallen.

Brunskogs
År 2010 utsmyckades en av Brunskogs 
lastbilar på båda långsidor med ett 
konstverk av Sven Ljungberg och en 
välkomstext till museet. Dessutom 
försågs bakdörren med Ljungbys 
varumärke (Ljungby – där Småland 
möter världen). Bilen går fortfarande 
dagligen mellan Ljungby och Göte-
borg. 

Visningar
Många förhandsbeställda visningar 
äger rum på andra tider än under 
normalt öppethållande. 
   Om personal finns på museet då 
det normalt är stängt, släpps även 
besökare som sökt sig dit in, något 
som röner stor uppskattning. 

Stipendiefond
Stiftelsen övertog 2010 förvaltning-
en av stiftelsen För att överleva – Ann 
Margret Dahlquist-Ljungbergs fond för 
konstnärernas miljökamp. En stipen-
diefond grundad och donerad till 
Nationalmuseum 1978 av Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg. I samband med 
Svens Ljungbergs begravning kunde 
man i stället för blommor bidra 
ekonomiskt till en Minnesfond, vilket 
inbringade ca 80 000 kr. Förhopp-
ningen är att kunna göra båda dessa 
fonder till en stipendiefond. Arbetet 
med detta fortgår. De ekonomiska 
tillgångarna i fonderna uppgår till 
272 683 kr.

Svens bostad och ateljé
Bostaden och ateljén är inte till-
gänglig för allmänheten men är efter 
Sven Ljungbergs frånfälle stiftel-
sens angelägenhet. Bostaden och 
ateljén har under året genomgått 
renovering av elsystemet. Detta har 
bekostats av Ljungby kommun enligt 
Skötselavtalet. Under jubileumsåret 
2013 finns planer att öppna ateljén 
för guidade mindre grupper.
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     seTROJAspela  

       motBORÅS 
  Lördag 25 feb. kl 16.00!!
GRATIS GRATIS GRATIS
Troja har skänkt 25 st sittplats- och 50 st 
ståplatsbiljetter till Ljungbergmuseet 
att dela ut till sina Vänner... först till kvarn 
gäller!!! Välkommen att hämta Din biljett!

Hämta ut din biljett på museet i dag!!

Tillfälle! 
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Medarbetare
Verksamheten har under året letts 
av museichef Pontus Ljungberg, som 
varit anställd på 3/4-tid. Museets 
engagerade och lojala medarbetare 
har utfört ett berömligt arbete.

Helena Edwardsson, Linda Tranquist 
och Conny Bergh är museets heltids-
anställda. Sandra Zachéusson-Linde-
berg är anställd på heltid men hade 
under året 80% tjänst. 

Museet har med sin fasta perso-
nal och viss hjälp av volontärer från 
vänföreningen hållit öppet tisdag–
söndag, mellan 12.00–17.00 på 
vardagar och 12.00–16.00 på helger. 
Under juli–augusti öppnade museet 
kl. 11.00. Volontärer från vänfören-
ingen har även hjälpt till vid vernis-
sager och evenemang.

Konstnär Helena Felldin har 
regelbundet samarbetat med muse-
ets pedagog. Annika Svensson har 
fortsatt arbetsträna på museet och 
bistått vid arkivarbetet.

Karin Almlöf har producerat och 
formgivit museets och vänförening-
ens grafiska material.

Den 17 december började Lulzim 
Zani som praktikant på museet 
genom arbetsförmedlingen, med 
avsikt att i januari börja ett s.k. 
nystartsjobb som vaktmästare.

Det yttre och inre underhållet av 
fastigheten regleras av Skötselavtalet 
från 1997 mellan Ljungby kommun 
och stiftelsen. Det löpande arbetet 
med plantering, gräsklippning, snö-
röjning m.m. har utförts av Göran 
Ottosson och hans medhjälpare Alf 
Carlström.

Museet har under året tagit emot 
en praktikant.

Linda Tranquist deltog i en konst-
kurs på Prins Eugens Waldemarsudde 
i Stockholm i oktober. Vid en 
regionträff i Kosta i december höll 
hon en uppskattad föreläsning om 
pedagogiken vid museet. Linda del-
tog även i Regionförbundets Open 
Space om Skapande skola, i Tylösand 
29–30 maj.

Styrelsen
För styrelsearbetet har inga arvo-
den utgått. Styrelsen har under året 
bestått av: 
Magnus Silfverhielm (ordförande), 
Irene Hedfors, Elof Ljungberg, 
Karl Ljungberg, Pontus Ljungberg, 
Pär Otto Siöström och Lars Åberg. 
    Som representant för Ljungby 
kommun har Arne Johansson varit 
adjungerad till styrelsens möten. 
    I och med uppdraget som 
regionalt museum inträder Gunnar 
Nordmark som adjungerad ledamot 
och representant för Regionförbun-
det södra Småland från och med 1 
januari 2013, men han gjorde debut 
redan vid mötet i augusti. 
    Ljungby kommun kommer från 
och med 1 januari 2013 inte att ha 
någon ledamot i styrelsen.
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27 maj 2012 kl. 17.00
Söndagskonsert i 

Sven Ljungbergs trädgård
Ljungbergmuseet

Njut av Gästgivaregårdens Picknick-korg i trädgården före konserten. 
Förbeställ och hämta på Ljungbergmuseet. 

150 kr / person. Medtag egen dryck. Vid dåligt väder innne. 

Perfume de 
Tango

Montevideos 
Filharmoniska Tango-orkester

& Kommarorkester Musica Vitae 
Sång Oscar Berois

Varmt välkomna!
                                  L J U N G B E R G M U S E E T      A B F  
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Double Projection. 
Konsert på museet med de 
världsledande musikerna Mats 
Gustafsson, Erik Peters, Raymond 
Strid, Magnus Andersson samt 
den norska gruppen Poing med 
Frode Halti, Rolf-Erik Nystrøm, 
Håkon Thelin.


