


verksamheten har under 
2013 varit intensiv samtidigt som 
utställningsverksamheten har 
varit omfattande och visat såväl 
samtidskonst som äldre konst, 
alltid av framstående konstnärer. 

Den 1 januari inleddes det 
första verksamhetsåret med ett 
regionalt uppdrag som Krono-
bergs läns Bildkonstmuseum. År 
2013 var också året då museets 
grundare Sven Ljungberg skulle 
fyllt 100 år. Födelsedagen den 
15 december blev inledningen 
på ett Jubileumsår med utställ-
ningar och aktiviteter till Sven 
Ljungbergs minne. Dock tjuv-
startade Jubileumsåret redan den 
9 november med minnesutställ-
ningen Sven Ljungberg 100 år. Till 
Jubileumsåret beviljade Regi-
onförbundet södra Småland ett 

projektbidrag, däremot avslog sin 
vana trogen Statens Kulturråd en 
ansökan om bidrag för jubileet.

I april besöktes museet av kul-
turminister Lena Adelsohn-Lilje-
roth och landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson museet. Även regio-
nen, kommunen och näringslivet 
var starkt representerade vid 
besöket. Besöket genomfördes 
som en visning av hela museet 
med avslutande diskussion till 
vilken krögaren Christian Hallberg 
serverade specialkomponerade 
pajer. Från museet poängterades 
vikten av ett större statligt eko-
nomiskt engagemang i museets 
verksamhet. 

Kulturministern var impone-
rad av verksamheten vid museet.

En utställning med teckningar 
av Sven Ljungberg visades under 
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maj på Vida Museum på Öland. 
Utställningen öppnades av 
Ljungbergmuseets chef.

Under våren visades trägrafik 
av Sven Ljungberg på Johannes Lar-
sen Museet på Fyn i Danmark.

Den 7 december invigde f.d. 
statsminister Göran Persson en 
utställning med Sven Ljungbergs 
politiska bilder på Vandalorum. 
Dagen därpå fick Göran Persson 
en personlig visning av Ljung-
bergmuseet och Sven Ljungbergs 
ateljé. Ateljén har under året 
grovstädats av Jonas och Pontus 
Ljungberg för att bli visningsbar.

Kulturrådets ordförande 
Kerstin Brunnberg invigde årets 
sommarutställning och prisade 
museets verksamhet och förut-
spådde en mer välvillig inställ-
ning gentemot Ljungbergmuseet. 
Trots det har museet efter detta 
fått ytterligare två avslag på 
bidragsansökningar.

På Ljungby Business Arenas 
årliga Kann-gala tilldelades 
Ljungbergmuseet det mest 
prestigefyllda priset för Årets 
Initiativ (att bli Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum). Priset är ett 

fint kvitto på att näringslivet 
i Ljungby anser och inser att 
museets verksamhet är viktig 
och behövs. Prisutdelare var Eskil 
Erlandsson.

Personal från museet har del-
tagit i Alzheimerfondens/Natio-
nalmuseums kurs Möten med min-
nen, vilket resulterat i att museet 
har regelbundna visningar för 
demenssjuka.

Museet har under året deltagit 
i regionförbundets projekt Kro-
noberg utvecklar bild- och formom-
rådet. Arbetet är ett resultat av 
samverkansmodellen, som bl.a. 
inneburet ett positivt närmande 
mellan kulturliv och politiker/
tjänstemän. 

Media och även riksmedia har 
uppmärksammat museet mer 
än tidigare. Sveriges Television 
har gjort flera inslag från museet 
under året. Däremot innebar den 
långa, varma och sköna somma-
ren att besökarantalet minskade 
drastiskt under sommarmåna-
derna, trots en unik sommarut-
ställning med verk av Lage Lin-
dell. En bra återhämtning under 
hösten medförde ungefär samma 
besöksantal som 2012.

Museet har under året inlett 
ett samarbete med Netigo AB för 
att skräddarsy ett program för 
digitalt arkiv. Programmet är 
klart att starta i början av 2014.

Gästboken liksom på annat 
sätt framförda hälsningar vittnar 
om att såväl konsten och loka-
lerna som bemötandet uppskat-
tas mycket av museets besö-
kare. Många långväga besökare 
uttrycker sin uppskattning och 
förvåning över att ett så fantas-
tiskt museum finns i Ljungby!
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Förvaltningsberättelse 2013
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 2013 haft sex sammanträden. 
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Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM 

Strandgatan 5, Ljungby  www.ljungbergmuseet.se
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Festmåltid
kulturnätverket för ljungbergmuseet 
hälsas härmed varmt välkomna till denna festkväll 
tordagen den 21 november kl. 18.30 på Ljungberg-
museet! 

Christian Hallberg från Gästgivaregården i Ljungby, 
serverar välkomstdrink med tilltugg samt en 
tvårätters-meny med dryck och kaffe. 

Gratis för två personer.
Därutöver 350:-/person (inkl. moms)

Anmälan senast 15 november
via e-post: info@ljungbergmuseet.se
eller telefon: 0372-620 36

Varmt välkomna!

Pontus Ljungberg, museichef

 

 

Sven 
Ljungberg 

100 år

 

Sven 
Ljungberg 

100 år

 

Ljungbergmuseet

 

Ljungbergmuseet

 

 

Sven 
Ljungberg 

100 år

 

Sven 
Ljungberg 

100 år

 

Ljungbergmuseet

 

Ljungbergmuseet

Se samtidigt den stora minnesutställningen »sven ljungberg 100 år«

Diplom 
till Dig som gjorde en tårta till 
Sven ljungbergs 100 årsdag!

Ljungbergmuseet

 

Skapande 
Skola

                          Ljungbergmuseet

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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Entré 100:- 
Fri entré för medlemmar i 
Ljungbergmuseets Vänner

Anmälan till Ljungbergmuseet 
tel. 0372-620 36 

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Rolf Anderson
Britta Karlsson 
Sven Lundh 
Sölve Rydell
Lennart Wennberg 
samtalar och 
minns i ord 
och bild.

© 2013 ljungbergmuseet, karin almlöf förlag ab grafisk form/produktion

10 nov. kl.16Vår 
vänSven 
Ljungberg
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Fåglarna slutade att sjunga  
och allt vilade ett ögonblick  
i tystnad
Lördagen den 10 november 2012 
öppnade Thomas Millroth utställ-
ningen med målningar av den 
Köpenhamnsbaserade konstnä-
ren Anette Abrahamsson.

Utställningen pågick till den 
13 januari 2013.

Och allt blommade på en gång
Årets första utställning var en 
blomsterutställning med verk 
av fotografen Helen Schmitz, 
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg 

och Sven Ljungberg samt i lilla 
salen verk med blomstertema 
från Smålands Museums samling. 
Utställningen invigdes lördagen 
den 19 januari av Regionförbun-
det södra Smålands ordförande 
Gunnar Nordmark och pågick till 
och med 7 april.

Burning Bright 
Lördagen den 13 april öpp-
nade John Peter Nilsson, chef 
för Moderna Museet i Malmö, 
utställningen Burning Bright med 
nya verk av Maya Eizin Öijer. 
Öppnandet skedde i form av ett 
samtal mellan Maya Eizin Öijer, 
Bruno K. Öijer och John Peter Nils-
son. Utställningen pågick till och 
med den 2 juni.

Der ligger et hus i Skoven 
Lördagen den 13 april öppnades 
också utställningen Der ligger 
et hus i Skoven med trägrafik av 
danske konstnären Jens Bohr. Till 
bilderna fanns dikter av Eske K. 

Mathiessen. Ett samarbete med 
Johannes Larsen Museet på Fyn, 
som under denna period visade 
trägrafik av Sven Ljungberg.  
Utställningen pågick till och med 
den 2 juni.

Lage Lindell och Johan Lindell
Kulturrådets ordförande Kerstin 
Brunnberg invigde årets som-
marutställning med verk av 
Lage Lindell (1920– 1980) och i 
lilla salen verk av Johan Lindell. 
Brunnberg prisade Ljungberg-
museets verksamhet i sitt anfö-
rande. Thomas Millroth talade om 
konsten. Lage Lindells hustru 
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Kerstin Lindell skrev i gästbo-
ken att detta var den vackraste 
hängningen någonsin av Lages 
verk! Till utställningen utkom 
på Almlöfs förlag en ny bok om 
Lage Lindell med text av Thomas 
Millroth och Carolina Söderholm 
och fotografier av Pelle Stackman. 
Boken producerades med bidrag 
från Barbro Oscher Foundation, 
Birgit Rausing, Konstakademien och 
Längmanska Kulturfonden. Utställ-
ningen pågick till och med den 8 
september.

Porträtt Nu!
Lördagen den 14 september 
invigde Lars-Åke Lagrell, f.d. 
ordförande i Svenska Fotbollför-
bundet och f.d. landshövding i 
Kronobergs län utställningen 
Porträtt Nu!. Utställningen är 
resultat av en Nordisk porträt-
tävling, JC Jacobsens Porträttpris, 
som arrangeras av Det National-
historiske Museum i Frederiksborg 
i Danmark och visas endast där 
och på Ljungbergmuseet. Denna 
gång deltog förutom konstnärer 
från de nordiska länderna även 
ryska konstnärer. Verken valdes 
ut av en internationell jury från 
National Portrait Gallery i London, 

Eremitaget i St. Petersburg, Aku-
reyri Kunstmuseum på island, Det 
Nationalhistoriske Museum samt 
en konstkritiker från Danmark. 
Pontus Ljungbergs porträtt av Lars-
Åke Lagrell var utvalt och ingick i 
utställningen. Pågick till och med 
den 27 oktober.

Sven Ljungberg 100 år
Den 9 november tjuvstartade 
Jubileumsåret Sven Ljungberg 100 
år med utställningen med samma 
namn, 165 verk visades. Utställ-
ningen och Jubileumsåret invig-
des av matprofessorn Carl Jan 
Granqvist och konstvetaren Anne 
Lidén. Omkring 400 besökare 
denna dag. Pågick till och med 
26 januari 2014.

Ur museets samlingar
Under några novemberveckor 
visades i lilla salen verk av Bertil 
Almlöf, Erik Ortvad, Sissel Wibom 
och Karl Otto Hedal, från Ljung-
bergmuseets egen samling.

Julutställning
Årets Julutställning öppnade sön-
dagen den 1 december. Verk av 
29 konstnärer visades i lilla salen. 
Anette Abrahamsson, Karin Almlöf, 
Petter Almlöf, Sven Erik Andersson, 
Åke Bergqvist, Anna Bjerger, Kerstin 
Cedell, Bennet Edh, Kaj Engström, 

Helena Felldin, Eva Forsberg, Peter 
Freudenthal, Birgitta Heiling, 
Fredrik Jansson, Unn Magnussen, 
Ingrid Miller, Ronald Miller, Leif 
Olausson, Bertil Olson, Erik Ortvad, 
Maria Silfverhielm, Roger Simons-
son, Kenneth Sjöö, Ella Tillema, 
Catherine Trägårdh, Anne Maria 
Udsen, Sissel Wibom, Örjan Wik-
ström, Remus Wilson deltog med 
tre verk var, som kostade  
2 013 kronor styck. 40 verk sål-
des. Pågick till och med den 12 
januari 2014.
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Torsdag 16 maj kl. 18–22

After Work
Inspireras av

Maya Eizin Öijers konst
Tapastallrik från Gästgivaregården

Entré 80:-, medlemmar i Ljungbergmuseets Vänner 20:-
Tapas och dryck 150:-. OBS förboka!

Ljungbergmuseet
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 

Porträtt Nu!14.9–27.10 
2013 

JC Jacobsens Porträttpris 
med nordiska och ryska 

konstnärer. I samarbete med 
Det Nationalhistoriske Museum, 

Frederiksborg Danmark.

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM 

Strandgatan 5, Ljungby  www.ljungbergmuseet.se

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

Sven Ljungberg 100 år
9.11 2013–26.1 2014

Varmt välkomna till vernissage av Minnesutställningen med anledning  
av att Sven Ljungberg skulle fyllt 100 år den 15 december 2013. 

Samtidigt inleds Jubileumsåret Sven Ljungberg 100 år, som pågår hela 2014,  
där vi i omgångar kommer visa det mesta av Sven Ljungbergs  
måleri och grafik tillsammans med separata utställningar av  

några av hans närmaste konstnärsvänner!
 

Invigning lördagen den 9 november kl 14  
av professorn i matkonst Carl-Jan Granqvist.  

Därefter berättar konstvetaren  
Anne Lidén om Sven Ljungbergs konst. 

Ljungbergmuseet
kronobergs läns bildkonstmuseum

Julutställning för 7e året i rad.
28 konstnärer ställer ut 3 verk var som kostar 2013:- st!!
Vernissage söndag 1.12 kl 12–16. Först till kvarn gäller! 

     
   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

Anette Abrahamsson, Karin Almlöf,  
Petter Almlöf, Sven Erik Andersson,  

Åke Bergqvist, Anna Bjerger, Kerstin Cedell,  
Bennet Edh, Kaj Engström, Helena Felldin,  

Eva Forsberg, Peter Freudenthal, Birgitta Heiling, 
Fredrik Jansson, Unn Magnussen, Ingrid Miller, 

Ronald Miller, Leif Olausson, Bertil Olson Erik Ortvad, 
Maria Silfverhielm, Roger Simonsson, Kenneth Sjöö,  
Ella Tillema, Catherine Trägårdh, Anne Maria Udsen, 

Sissel Wibom, Örjan Wikström, Remus Wilson
 

29x3för2013
1.12 2013 – 12.1 2014

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 

Och allt blommade 
på en gång 

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Sven Ljungberg, Helene Schmitz
samt bilder från Smålands Museums konstsamling

Övriga evenemang i utställningen: 
Gunnar Kaj 29.1, Tage Andersen 19.2, 

Hannu Sarenström 19.3, Louise Lyberg 3.4

lj u ng b e rg m u s e et 19.1–7.4.2013
Kronobergs läns Bildkonstmuseum   www.ljungbergmuseet.se 

Och allt blommade på en gång 
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, 
Sven Ljungberg, Helene Schmitz

samt bilder från Smålands 
Museums konstsamling

Välkommen till vernissage 
lördag 19 januari kl. 12–16

Invigning kl 14 av Gunnar Nordmark, 
ordf i regionförbundet södra Småland

ljungbergmuseet  19.1–7.4.2013
Kronobergs läns Bildkonstmuseum   

www.ljungbergmuseet.se 

13.4–2.6 
Ett ”billedlotteri” 
träsnitt av Jens Bohr 
dikter av Eske K. Mathiesen
Vernissage och spel
lördagen den 13 april
Varmt välkomna!

LJungBErgMuSEEt 
Kronobergs läns Bildkonstmuseum
Strandgatan 5, Ljungby, 0372–620 36
www.ljungbergmuseet.se 

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

Der ligger 
et hus

i Skoven

Lage Lindell
Johan Lindell 

Ljungbergmuseet 8.6–8.9 2013 

  Lage 
       Lindell
     Johan
  Lindell
Ljungbergmuseet
kronobergs LänsbiLdkonstmuseum

www.ljungbergmuseet.se

8.6–8.9



28 juni Personalklubben vid 
Sundströms Safety hade After 
Work med visning och ska-
pande aktivitet.  

15 och 16 augusti Det goda sam-
talet, museet fanns på plats i 
centrum och ordnade samtal 
om Ljungbys framtid. Ett sam-
arbete med Brunskogsgruppen 
och Ljungby Business Arena.

31 augusti Dans i Svens trädgård. 
Danskväll med Soundix och 
mat från Gästgivaregården. 

3 september Bukowski hade 
värdering för allmänheten på 
museet.

5 september Konsert med Kung-
liga Musikaliska Akademiens 
Christina Nilsson-stipendiater.  

8 september Saxofonisten Per 
Thornberg improviserade till 
Lage och Johan Lindells bilder.

8 september Konst på vägg. Rolf 
Andersson guidade genom 
några av Sven Ljungbergs 
offentliga verk i Ljungby. 

15 september Swedbank hade 
kundträff med Afternoon Tea.   

6 oktober Kreativt Kafé. Väskor 
med Berit Eklund.

12 oktober Kurs i akvarell med 
Leif Olausson.

12 oktober hölls en vigsel på 
museet. Vigselförrättare kom-
munalrådet Anne Karlsson.

15 oktober Prag med smak av öl 
föreläsning med Lars Davidsson 
och Pilsnerimport. Ölprovning.

23 oktober Förskolan Kajsa Kavat 
hade föräldramöte på museet.

24 oktober FN-föreningen hade 
föreläsning med anledning av 
FN-dagen.

9 november invigs jubileumsåret 
Sven Ljungberg 100 år av Carl 
Jan Granqvist och Anne Lidén.

10 november Så minns vi Sven. 
Rolf Andersson Britta Karlsson, 
Lennart Wennberg och Sölve 
Rydell samtalade. Ett arrang-
emang av Ljungbergmuseets 
Vänner.

Evenemangen
En rad evenemang, förutom 
vernissager, har under året ägt 
rum på museet. After Work och 
Familjesöndag med fri entré för 
barnfamiljer, som startade 2012, 
har fortsatt under 2013.
29 januari Låt det blomma! Före-

läsning med Gunnar Kaj
3 februari Familjesöndag
4 februari hade Vänsterpartiet i 

Kronoberg årsmöte på museet
10 februari besöte konstförening-

arna i länet museet för fram-
tida samarbete.

13 februari hade Swedbank kund-
träff med mat och visning på 
museet.

17 februari Kreativt Kafé med 
Karin Lokrantz.

19 februari Blommorna och livet 
föreläsning med Tage Andersen.

25 februari Ljungby Rotaryklubb 
hade månadsmöte på museet.

28 februari After Work, kvällsöp-
pet med mat och dryck från 
Gästgivaregården.

5 mars Ljungbergmuseets Vänners 
årsmöte.

19 mars Trädgårdsvisioner föreläs-
ning med Hannu Sarenström.

24 mars Kurs i blomsterarrang-
emang med Janssons Blommor.

3 april Trädgårdens Mästare, tio 
favoriter föreläsning med Louise 
Lyberg.

7 april Trädgårdslängtan med 
Skinnarnas Blommor & Träd-
gård.

16 april Young Music Explosion 
med elever och lärare från 
Musikskolan.

19 april Besök av kulturminis-
ter Lena Adelsohn Liljeroth 
och landsbygdsminister Eskil 
Erlandsson.

19 april After Work med Mam-
mas Band. Mat och dryck från 
Gästgivaregården.

5 maj Familjesöndag.
25 maj Gårdsfest i vänföreningens 

regi.
4 juni Troja-seniorerna årsmöte 

med mat.
8 juni Kulturrådets ordförande 

Kerstin Brunnberg besöker 
museet. 

19 juni Ljungby kommuns Kultur 
och fritidsförvaltning hade möte 
med visning.
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Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum          www.ljungbergmuseet.se

I Sven Ljungbergs trädgård
Vid regn inne i museet.

31augusti kl 19–23
Christian Hallberg från Gästis  
serverar mat med smak av sommar.

Entré och mat 250:- (exkl dryck)
Entré enbart dans 100:-

Förboka mat på tel. 0372-620 36 

Soundix 
spelar upp

till dans

Konsert
       Tisdag 16 april kl 19
Under ledning av lärarna på Musikskolan 
bjuds vi på konsert med deras elever.  
Entré: 80:-, stud. 40:-, fri entré för medl.  
i Ljungbergmuseets Vänner.

Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum          www.ljungbergmuseet.se

Young MusicExplosion
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19 april kl 18–22

After Workpå Ljungbergmuseet
Mammas Band

Tapas från Gästgivaregården. Mat och dryck 150:- 
Entré 80:-, stud. 40:-, medl. i Ljungbergmuseets Vänner 50:- 
Förbokning av tapas! Ljungbergmuseet 0372-62036

Gårds fest
Lördag 25 maj
    kl 12–16
Ljungbergmuseet
Kronobergs läns Bildkonstmuseum          www.ljungbergmuseet.se

Medverkande:
Ljungbergmuseets Vänner • Stjärnklart • Maria Stansert 
ABF Kronoberg • Ljungbykanalen 95,8 MHz  • Radio Ljungby  
Sunnerbogillet • Riksteatern i Ljungby • Stiftelsen Gamla Torg  
Annelis Johansson • Klas Mathiasson • Skapande Ord • Sölve 
Rydell • Ronald Miller • Berättarnätet Kronoberg • Ljungby 
Föreläsningsförening • Naturskyddsföreningen• Fairtrade 
City Gästgivaregården • Ljungbergmuseets Barnpedagogik 
Utan en Tråd, Ulla Sjöö, Agunnaryd • Vox Harmony • Johannes 
Rückert Becker • Ljungby Blåsorkester m fl

LOPPIS  FRI ENTRÈ 

Konsert 
Baryton Johan 

Wållberg 

Pianist Béné-
dicte Haid 
Torsdag 5 

sept. kl.18.00 
Entré 80:-, medlemmar i Ljungberg-

museets Vänner samt Christina 
Nilsson Sällskapet 50:-

LJUNGBERGMUSEET

KreativaKaféet

Karin 
Lokrantz 
slöjdkonsult
Gör fåglar av skatter 
sparade i syskrinet
17 februari kl 14–16

Avgift 50:-, inkl. fika 

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM
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Prag       med smak       av          öl 15.10 kl 19.00

LARS DAVIDSSON visar bilder 
och berättar om sitt Prag och 
ANDERS ENGLESSON serverar 

och berättar om öl.

Entré 150:-,  medl i vänföreningen 100:-  
Förköp Ljungbergmuseet 0372-620 36

Trädgårdens mästare, 
tio favoriter…

     Louise Lyberg
Fd chefsintendent Bukowskis

3 april 19.00 
Ljungbergmuseet

KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Entré 150:-, medl. i Ljungbergmuseets 
Vänner 100:-. Förköp!

Sven Ljungberg 100 år

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Entré 150:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner 100:-   Förköp!

     
Nobelfestens blomsterkreatör

Gunnar Kaj
29 januari  kl.19

”Låt det blomma!
Det ska vara så vackert 
att det känns i hjärtat”



16 november Kurs i oljemåleri med 
Helena Felldin

19 november Ljungby kommun 
hade välkomstmingel för nyin-
flyttade.

21 november Årlig middag för 
medlemmar i Ljungbergmuseets 
Kulturnätverk. Mat från Gästgi-
varegården.

8 december besökte Göran Persson 
och Anitra Steen museet och 
fick privat visning av museet 
och Svens ateljé.

15 december Sven Ljungbergs 
födelsedag. Traditionsenligt 
konstlotteri. Jonas Ljungberg 
berättade minnen. Konsert 
Two voices in Concert med Caro-
lina Lindén och Bengt Johansson. Konstpedagogiken

I museets regionala uppdrag är 
konstpedagogiken en väsentlig 
del. Museets konstpedagog är 
även aktiv i Ljungby kommuns 
Skapande Skola-arbete och har 
deltagit i 10 projekt. Varav sju i 
Ljungby och ett i vardera Växjö, 
Markaryd och Älmhults kom-
muner. Pedagogen har, förutom 
åt Ljungby, även varit konsult åt 
Markaryds kommun. 

Konstpedagogen har under 
året tagit emot cirka 2 300 barn 
från cirka 100 klasser/grupper, 
en ökning med 800 barn.

Museet hade under sportlov, 
påsklov och höstlov särskilda 
aktiviteter som lockade omkring 
150 barn.

Museet samarbetade med FN-
föreningen, ABF och skolorna till 
FN-dagen, vilket resulterade i en 
miniutställning på museet.

Förutom den ordinarie konst-
pedagogiken startade under 
hösten en konstkurs för barn och 
ungdomar, 10–13 år, som lockade 
10 deltagare och ägde rum vid 
fem tillfällen. Konstnär Helena 
Felldin ledde. Verksamheten fort-
sätter under 2014. 

Dessutom hade konstnär Leif 
Olausson en akvarellkurs med fem 
deltagare och Helena Felldin en 
kurs i oljemålning. Båda kurserna 
pågick i två timmar med fem 
deltagare vardera.

En Tårtverkstad pågår under 
Jubileumsåret där barn ska-
par fantasifulla tårtor till Sven 
Ljungberg 100 år.

Konstpedagogiken blir allt 
populärare och efterfrågan är så 
stor, att ytterligare en halvtids-
tjänst krävs så snart budgeten 
tillåter.

Arkivet
Stiftelsens styrelse tog under 
året beslutet att satsa på ett 
program för ett digitalt arkiv. 
Ljungbyföretaget Netigo AB har 
tillsammans med Conny Bergh 
och Annika Svensson skräddarsytt 
ett arkivprogram för Ljungberg-
museet. Dokumentation och 
fotografering samt digitalisering 
pågår kontinuerligt för att läggas 
in i arkivprogrammet, som kom-
mer igång i början av 2014. 
I detta uppdrag ingår även att 
förnya museets hemsida.

Kaféet
Museets kafé Elof & Blända har 
varit välbesökt och är en viktig 
samlingspunkt och verksamhet 
för museet, och behöver utveck-
las (se under Visionen).

Kreativt Kafé har även under 
2013 fortsatt på tisdagar vid 
totalt 48 tillfällen med 230 del-
tagare.

BebisBus är inne på sin fjärde 
säsong och har arrangerats 25 
torsdagar med 86 barn och 93 
vuxna.

Möten med minnen
Helena Edwardsson och Sandra 
Zacheusson-Lindeberg har deltagit 
i Alzheimerfondens/Nationalmu-
seums kurs Möten med minnen, 
vilket resulterat i att museet 
har regelbundna visningar för 
demenssjuka. En uppskattad 
verksamhet.

Kulturnätverket
Ljungbergmuseets Kulturnätverk 
hade under året 30 betalande 
företag som medlemmar. En 
uppskattad festmåltid med mat 
från Gästgivaregården avåts i 
november med nätverkets med-
lemmar framför Sven Ljungbergs 
stora målning Gästabudet.

Visionen
Arbetet med att förverkliga 
utbyggnaden av museet fort-
skrider och som en deletapp har 
stiftelsen beslutat att bygga ut 
kaféet till en bistro/restaurang. 
Om alla tillstånd erhålls kan 
detta förverkligas under 2014. 
Två elever på Sunnerbogymnasiet 
arbetar med en modell av det 
utbyggda museet.

Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum
Den 1 januari trädde det regio-
nala uppdraget som Kronobergs 
läns Bildkonstmuseum i kraft. 
Samma dag upphörde Skötsel-
avtalet med Ljungby kommun 
och stiftelsen övertog ansvaret 
för yttre och inre underhåll av 
fastigheten.

De uppsatta målen i det regio-
nala uppdraget har uppnåtts med 
god marginal.

Museet har deltagit i det 
fortsatta arbetet med regionens 
kulturplan och ingår i projektet 
Kronoberg utvecklar bild och form-
området.

Arbetsutskottet
Under hösten bildades ett arbets-
utskott bestående av museets 
personal och tre styrelsemedlem-
mar under ledning av museiche-
fen. Arbetsutskottet ska träffas 
en gång per månad.

Troja-Ljungby
Samarbetet med allsvenska 
hockeylaget Troja-Ljungby fort-
sätter och museet logga pryder 
fortfarande lagets dräkter. Ett 
nytt gemensamt lotteri startade 
i december med dragning i april 
2014.

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
Många förhandsbeställda vis-
ningar äger rum på andra tider 
än under normalt öppethållande, 
ett 30-tal guidade visningar har 
ägt rum. Om personal finns på 
museet då det är stängt släpps 
även besökare som sökt sig till 
museet in, något som röner stor 
uppskattning. 
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KONSTKURS
FÖR BARN/

UNGDOM  
10–13 år 

5 tillfällen
Pris 500:- för alla 5 kurstillfällena.

Kursledare konstnär Helena Felldin
Anmälan till museet tel. 0372-620 36

Dag och tid bestäms utifrån vad  
som passar deltagarna.

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Välkommen!
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Hjälp oss fira 
Sven Ljungberg 100 år! 

Tårtverkstad på  
Ljungbergmuseet! 

Baka tårta i gips, eller måla ett fint bakverk!  
Undersök hur man målade godsaker förr.  

Finns det tårtor på målningar?  
Har Sven Ljungberg gjort några?

Ring konstpedagogen för bokning och information,  
Vill ni göra en tårta på dagis/skolan i lugn och ro,  

alla bidrag är välkomna. 
Sista inlämningsdag till museet 30 november.  

Samtliga bidrag belönas  
på Sven Ljungbergs 100-års dag  

15 december 2013.

Varmt välkommen med klassen! 

 Hälsningar Linda, tel 0372–620 36
grafisk form  karin almlöfs förlag ab 

Träsnitt 

Akvarell

Olja
Träsnitt 

Akvarell

Olja
Träsnitt 

Akvarell

Olja

Träsnitt 

Akvarell

Olja

Konstkurser 
Träsnitt 28 september kl 13.30–15.30

Konstnär Remus Wilson hjälper dig!
 

Akvarell 12 oktober kl 13.30–15.30
Konstnär Leif Olausson hjälper dig!

 
Olja 16 november kl 13.30–15.30
Konstnär Helena Felldin hjälper dig!

Anmälan till museet tel: 0372-62036
Pris: 350:-/kurs. Medtag eget material.

Begränsat antal platser!

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

Höstens

Välkommen!

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

KreativaKaféet

Blomsterkurs

Kursavgift 50:- inkl. fika
Material ingår ej men 
finns att köpa på plats!

24 mars kl 14–16 
med Carina från 
Janssons blommor

Kom och inspireras 
och gör din egen 
påskdekoration!

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM
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Kurs

Marlene Johansson lär oss 
göra smycken med tenntråd!
Pris 450:- inkl grundmaterial 
och fika. Bindande anmälan 
Ljungbergmuseet 0372-620 36

Smycken med tenntråd 

Ljungbergmuseet
KRONOBERGS LÄNS BILDKONSTMUSEUM

27.10 kl 10–16

 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 
 

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        3 000:-

1 500 lotter à 100:-     vinstvärde 71 500:-      vinstvärde ca 47%

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42

         Konstlotteri 200:-

Entré ståplats 
Värde 50:-

Gäller säsongerna 2013–2014 
eller 2014–2015

Sunnerbohov, Ljungby
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Entré Ljungbergmuseet
Värde 30:-

Gäller för 2014–2015
Museet har öppet: 

tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

!

Ljunbergmuséet   1 07-04-20   14.48.42Ljungbergmuseet 
kronobergs läns bildkonstmuseum



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 hjälpt 
till vid vernissager och evene-
mang.

Konstnär Helena Felldin har 
regelbundet samarbetat med 
museets pedagog Linda Tran-
quist.

Annika Svensson har fortsatt 
arbetsträna på museet och bistått 
vid arkivarbetet.

Karin Almlöf har formgivit och 
producerat museets och vänför-
eningens grafiska material.

Den 17 januari anställdes Lul-
zim Zani genom ett s.k. nystarts-
jobb som vaktmästare. En stor 
del av arbetet var skötsel av 
Svens Ljungbergs trädgård.

Erik Almlöf-Ljungberg arbe-
tade en vecka som ersättare för 
Lulzim Zani inför öppnandet av 
Sven Ljungberg 100 år.

Linda Tranquist och Pontus 
Ljungberg deltog i maj på Sveriges 
Museers Riksmöte i Stockholm. 

Samarbetet med Gästgivaregår-
dens krögare Christian Hallberg 
har blivit allt mer betydelsefullt 
för museet.

Styrelsen
För styrelsearbetet har inga arvo-
den utgått. Styrelsen har under 
året bestått av Magnus Silfver-
hielm (ordförande), 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 kom-
munen.

Nyhetsbreven
Museet har regelbundet skickat 
ut vackert formgivna nyhetsbrev 
med information om kommande 
utställningar och planerade 
evenemang eller erbjudanden. 
Ljungbergmuseet är sedan 2012 
också aktivt på Facebook.

Stipendiefonden
Stiftelsen övertog 2010 för-
valtningen av stiftelsen För att 
överleva – Ann Margret Dahlquist-
Ljungbergs fond för konstnärernas 
miljökamp, en stipendiefond 
grundad och donerad till Natio-
nalmuseum 1978 av Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg. I donatio-
nen ingick även Ann Margrets 
teckningar Döden i oljan, cirka 
femtio teckningar som överförts 
till Moderna Museet. Det bör 
utredas huruvida även teck-
ningarna borde återföras till 
stiftelsen. I samband med Svens 
Ljungbergs begravning kunde 
man i stället för blommor bidra 
ekonomiskt till en Minnesfond. 
Förhoppningen är att kunna göra 
båda dessa till en och samma 
stipendiefond. Arbetet med detta 
fortgår. 

På Sven Ljungbergs 100-års-
dag skänkte Ljungby kommun 
10 000 kronor som grundplåt till 
ett årligt stipendium.

Svens bostad och ateljé
Sven Ljungbergs ateljé har under 
hösten grovstädats av Jonas 
och Pontus Ljungberg med syfte 
att kunna hållas tillgänglig för 

guidade visningar. F.d. statsmi-
nister Göran Persson och Anitra 
Steen fick en premiärvisning den 
8 december.

Bostaden besiktigades av 
skatteverket i december, med 
anledning av att stiftelsen begärt 
att även bostadsbyggnaden ska 
nolltaxeras.

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 
24 500 kronor till museets verk-
samhet. Vännernas medlemsantal 
överskrider 500 personer spridda 
över landet och i Danmark.

Bidragen för verksamheten
En kulturell verksamhet sådan 
som Ljungbergmuseet bedriver 
är i många avseenden att likna 
vid samhällsservice och blir där-
för alltmer beroende av externa 
bidrag. Med små medel har 
museet ändå kunnat upprätthålla 
en hög kvalitet på verksamheten. 
Ekonomiskt stöd erhålls från 
Ljungby kommun, Regionförbundet 
södra Småland, Landstinget Krono-
berg samt ett litet statligt bidrag. 
Statens ökning av kulturanslagen 
står tyvärr inte alls i paritet med 
de regionala och kommunala 
ökningarna. Kulturrådet har (som 
vanligt) avslagit två ansökningar 
under året. En för Jubileumsåret 
Sven Ljungberg 100 år och en för 

Kultur till äldre. Ljungbergmuseet 
vill starta konstpedagogik för 
äldre på liknande sätt som den 
för barn. Regionförbundet södra 
Småland beviljade ett projekt-
bidrag på 140 000 kronor för 
Jubileumsåret. Det är av största 
betydelse för verksamheten att 
det statliga anslaget ökar rejält 
under nästa år.

Äldreboendet Åsikten
Ljungby kommuns nya äldrebo-
ende Åsikten, mitt emot museet 
på andra sidan Lagan, invigdes 
i oktober och Ljungbergmuseet 
skänkte en al frescomålning av 
Sven Ljungberg till husets recep-
tion. Fresken föreställer Elof och 
Blända och utfördes 1938.

Besökarna
Antalet besökare var ungefär 
detsamma som för 2012 trots 
att den fantastiska sommaren 
orsakade ett besökstapp på cirka 
1 500 personer. En förlust som 
kompenserades av välbesökta 
vår- och höstmånader.

Medarbetarna
Verksamheten har under året 
letts av museichef Pontus Ljung-
berg, som varit anställd på 3/4-
tid.

Helena Edwardsson, Linda Tran-
quist och Conny Bergh är museets 
heltidsanställda. Sandra Zachéus-
son-Lindeberg är anställd på heltid 
men hade under året 80 % tjänst. 
Museet har med sin fasta perso-
nal och viss hjälp av volontärer 
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