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Sven och Ann Margret Ljungbergs 
stiftelse förvaltar och ansvarar 
för driften av Ljungbergmuseet 
i Ljungby. Styrelsen har under 
år 2015 haft sex sammanträden 
samt ett extra möte i början 
av januari med anledning av 
äskande till regionen. 

Verksamheten har varit 
intensiv samtidigt som utställ-
ningsverksamheten har varit 
omfattande och visat såväl 
samtidskonst som äldre konst av 
framstående konstnärer. 

Även 2015 har varit ett jubi-
leumsår, med anledning av att 
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg 
skulle fyllt 100 år, med utställ-
ningar och event både i och utan-
för museet. På försommaren visa-
de Vida Museum en utställning 
som invigdes av Pontus Ljungberg. 
Markaryds kommun anordnade 
i september en utställning med 
Ann Margret. På vernissagen höll 
Thomas Millroth ett föredrag om 
henne, ett smakprov ur biogra-
fin om Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg som utkommer på 
Almlöfs förlag i juni 2016. En 
utställning med 50 teckningar ur 
sviten Döda Fåglar visades under 
våren på museet. Teckningarna 
ägs av Moderna Museet, men ett 
avtal ingicks som innebär att 
teckningarna fortsättningsvis 
deponeras på Ljungbergmuseet. 
Monica och Karl-Axel Dominique 
gav en bejublad finissagekonsert. 
Ann Margrets visa Välfärdsresan, 
tonsatt av Karl-Axel Dominique 
framfördes. En konsert med Jazz 
i baljan inspirerad av Ann Mar-

grets liv och konst hölls i novem-
ber. Jonas Ljungberg berättade för 
ett fullsatt museum om Min mor 
Gittan. Även utställningen Serie-
kopplat ingick i 100 årsjubileet, 
som avslutades med Visuella hyss 
av Lasse Åberg och Sture Hegerfors.

Lördagen den 19 september 
firade Ljungbergmuseet 25 år 
och museichefen berättade om 
museets framtidsplaner. 

På Sven Ljungbergs 100 årsdag 
2013 tog Ljungby kommun ini-
tiativ till ett stipendium, Ljung-
bergmuseets Stipendium till Sven och 
Ann Margret Ljungbergs minne 
och det ska årligen delas ut till 
någon som verkat inom konst 
och kulturområdet i Sven och 
Ann Margrets anda. Stipendiet 
finansieras av Ljungby kommun, 
Ljungbergsmuseets vänförening och 
stiftelsen. En jury bestående av 
John Peter Nilsson, chef för Moder-
na Museet i Malmö, Erica Måns-
son, kulturchef i Växjö, Remus 
Wilson, ordförande i Smålands 
Konstnärsförbund, Marcus Wall-
dén, ordförande i Ljungby kultur-
nämnd och Pontus Ljungberg utsåg 
Fredrik Hofwander till 2015 års 
mottagare. Stipendiesumman var 
40 000 kronor. 

Under 2015 inleddes en ny 
treårsperiod med regionalt 
uppdrag som Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum. Med små medel 
har de uppställda målen uppnåtts 
eller överträffats. Den konstpe-
dagogiska verksamheten, som 
är en viktig del av uppdraget, 
lockar allt fler skolor till museet. 
Glädjande att även skolor som 

kommer från andra kommuner 
än Ljungby börjar söka sig till 
museet. Museet är delaktigt i 
flera Skapande Skolaprojekt.

Evenemangsverksamheten har 
som vanligt varit omfattande 
och erbjudit ett varierat utbud av 
musik, föreläsningar och andra 
begivenheter.

Besöksantalet ökade under 
året, däremot håller den negativa 
besökstrenden under sommar-
månaderna i sig. 

De guidade visningarna av 
Sven Ljungbergs ateljé, som star-
tade 2014, har fortsatt under året 
och är uppskattade. Volontärer 
från vänföreningen har utbildats 
för att kunna bistå med guid-
ningen.

Möten med Minnen har fort-
satt under året med kostnadsfria 
visningar för personer med olika 
demenssjukdomar. Detta möjlig-
gjordes genom att museet fick ett 
stipendium från Alzheimerfonden.

Museets digitala arkiv är nu 
etablerat och arbetet med do-
kumentation och att lägga in 
uppgifter fortsätter. 

Arbetet med att utöka museet 
med en restaurang har intensifie-
rats och planavtalet med kom-
munen är undertecknat.

Gästboken liksom på annat 
sätt framförda hälsningar vittnar 
om att såväl konsten och loka-
lerna som bemötandet uppskat-
tas mycket av museets besökare. 
Många långväga besökare ut-
trycker sin uppskattning och för-
våning över att ett så fantastiskt 
museum finns i Ljungby!

sven och ann margret ljungbergs stiftelse

 Förvaltningsberättelse 2015
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Ljungberg Erik Ortvad, Ragnar 
Person, Albert von Stockenström, 
Magnus Bärtås, Paulina Bäfverfeldt, 
Helena Felldin, John E Franzén, 
Ulrika Franzén, Birgitta Heiling, 
Alf Linder, Ingrid Miller, Ronald 
Miller, Bertil Olson, Kennet Sjöö 
och Set Söderholm.

Övriga evenemang
En rad evenemang, förutom ver-
nissager, har ägt rum på museet:

Lördag 7 februari berättade 
Johans Ljungberg om sin mor Ann 
Margret Dahlquist-Ljungberg

Torsdag 5 februari var Bukow-
skis på museet för fri värdering av 
konst och antikviteter.

Tisdag 24 februari var det 
pubafton med Mr T & We i 
Ljungbergmuseets Vänners regi. 
Bandmedlemmar Tony Awertoft, 
Hans Nordgren, Peter Avertoft och 
Lars Davidsson.

Söndag 22 mars hölls en be-
jublad Finissagekonsert för utställ-
ningen Döden i oljan, med Monica 
och Carl-Axel Dominique. 

Torsdag 19 mars hade Troja 

en lunch för sina sponsorer på 
Ljungbergmuseet. Det bjöds på 
ärtsoppa från Gästgivaregården 
och Pontus Ljungberg presenterade 
Ljungbergmuseet.

Tisdag 24 mars hade Ljungberg-
museets Vänner sitt årsmöte. Till 
ordförande valdes Hans Olovsson.

Tisdag 14 april hade fackför-
bundet Unionen på Strålfors sitt 
årsmöte på Ljungbergmuseet, 
med mat från Gästgivaregården 
och en visning av museets ut-
ställningar.

Onsdag 15 april höll Sunner-
bogymnasiets estetelever inrikt-
ning musik sin vårkonsert på 
Ljungbergmuseet.

Onsdag 29 april besökte Lasse 
Åberg Ljungbergmuseet med 
föreläsningen Visuella Hyss. En 
föreläsning om skapande och kreati-
vitet.

Tisdag 5 maj gästspelade 
Smålandsoperan med ett svartsju-
kedrama av Pietro Mascagni med 
problematik kring heder och våld 
– Cavalleria Rusticana Bondeheder.

Lördag 9 maj gjorde Ljung-
bergmuseets Vänner en konstresa 
till Vandalorum, Bruno Mattson 
Center och Källemo.

Måndag 15 juni hade Troja 
årsmöte på Ljungbergmuseet.

Torsdag 27 augusti var det 
konsert med Karolina Anders-
son, sopran och Pär Nilsén, bary-
ton. Båda sångarna har tidigare 

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS

BILDKONSTMUSEUM

Pontus Ljungberg   

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

Retrospektivt 30.5–30.8 2015  

2 (16)

Utställningar
Döden i oljan 17.1–22.3
Döden i oljan består av 50 
tuschteckningar som Ann Mar-
gret Dahlquist-Ljungberg gjorde 
1969–1973 på Öland. Teckning-
arna ägs av Moderna Museet, 
men genom ett avtal förvaras 
teckningarna fortsättningsvis på 
Ljungbergmuseet. 

Utställningen var inledningen 
på Jubileumsåret Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg 100 år. 
Invigningstalade gjorde arkitekt 
och professor Magnus Silfver-
hielm.

Seriekopplat 28.3–24.5
Konst med anknytning till serier 
inlånad från Åbergs Museum 
möter Ann Margret Dahlquist-
Ljungbergs ”serier” från 1940- 
och 1950-tal. Utställningen 
öppnades av Lasse Åberg och 
Sture Hegerfors.

Retrospektivt Pontus Ljungberg 
30.5–30.8
I denna utställning visades mål-
ningar från 1960–2014. Förfat-
taren och f.d. chefen för Statens 
konstmuseer Olle Granath var 
curator och invigningstalare.

Porträtt Nu! 12.9–8.11
För fjärde gången visades i sam-
arbete med Det Nationalhisto-
riske Museum på Frederiksborgs 
Slott i Hillerød, Porträtt Nu! En 
nordisk porträttävling denna 
gång med inbjudna konstnärer 
från Ryssland och Kina.

Utställningen öppnades av 
Mette Skougaard som är muse-
umsdirektör för Det Nationalhis-
toriske Museum.

Ljungby 80 år 28.11–27.3 2016
Ljungby fyller 80 år som stad 
2016. Ljungbergmuseet hyl-
lade jubilaren med en utställ-
ning, med förutom Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg och Sven 
Ljungberg, 17 inbjudna konstnä-
rer som har någon anknytning 
till Ljungby. Kommunalrådet 
Magnus Gunnarsson, ordförande 
i Ljungby kommunstyrelse, 
invigningstalade.

Följande konstnärer del-
tog: Reinhold Ljunggren Sigge 

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
Döden i oljan. 50 tuchteckningar

ljungbergmuseet 
17.1–22.3 2015

ljungbergmuseet
kronobergs läns
bildkonstmuseum

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

28.3–24.5 2015 

Invigning lördag 28 mars 
av lasse Åberg kl 14

 seriekopplat

Konst med 
anknytning till serier. 

Bilder inlånade 
från Åbergs Museum 
möter Ann Margret 
Dahlquist-Ljungbergs 

”barnserieteckningar” 
från 1940- och 

50-talet. Utställningen 
öppnas av Lasse Åberg, 
som även kommer till 

museet 
29 april och berättar 

om Visuella hyss. 
Varmt välkomna!

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36 
www.ljungbergmuseet.se 

Öppet: tisdag–fredag 12.00–17.00 
lördag, söndag 12.00–16.00

12.9–8.11 
Porträtt Nu! 

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
Reinhold Ljunggren
Sigge Ljungberg
Sven Ljungberg
Erik Ortvad 
Ragnar Person
Albert von Stockenström

Magnus Bärtås
Paulina Bäfverfeldt
Helena Felldin
John E Franzén
Ulrika Franzén
Birgitta Heiling
Alf Linder
Ingrid Miller
Ronald Miller
Bertil Olson
Kennet Sjöö
Set Söderholm

28.11 2015–20.3 2016

Ljungby 80 år
Ljungby fyller åttio år som stad 2016.
Vi visar därför 17 konstnärer som har 

eller haft anknytning till staden.
Välkommen till vernissage

28 november kl 13

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS 
BILDKONSTMUSEUM

Lördag 7.2  
kl. 14.00 

Min mor Gittan
Jonas Ljungberg berättar om  
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg.
Entré 80:- (medlem i Ljungbergmuseets Vänner 30:-) 
Arrangör Ljungbergmuseets Vänner

Söndagar 22.2, 29.3, 19.4 
kl. 13.00–15.00

Familjesöndagar
Kom till Ljungbergmuseet med familjen!  
Upptäck konsten i utställningssalarna och 
skapa tillsammans i skaparverkstaden!
Avgift 50:- per person, inkl. entré och material.  
Familjefika finns till försäljning i kaféet. Ingen anmälan, 
dock begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

Söndagar 1.2, 15.3, 26.4  
kl. 14.00–16.00

Söndagsklubben
Upptäck Ljungbergmuseet på ett nytt sätt, väl-
bekant konst ur nya infallsvinklar, kreativa, 
goda samtal… Pris: ingår i ordinarie entré  
(medlem i Ljungbergmuseets Vänner gratis) Fika 40:-

Lördagar 21.2, 28.2, 7.3, 14.3, 21.3  
kl. 13.00–16.00

Kurs i oljemåleri 
Kursledare konstnär Arne Persson.
5 kurstillfällen 
Pris 1 000:- för alla fem gångerna eller 250:- per till-
fälle. Material ingår ej. Anmäl senast 12 februari till 
Ljungbergmuseet, tel. 0372-62036 eller e-post: 
sandra@ljungbergmuseet.se. Anmälan är bindande. 

Nyhetsbrev våren 2015
Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36 

www.ljungbergmuseet.se 
Öppet: tisdag–fredag 12.00–17.00 

lördag, söndag 12.00–16.00

Varmt välkommen!

museichef Pontus Ljungberg
pontus@ljungbergmuseet.se
tel. 0372-27 60 51/0372-620 36Teckningar av Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS

BILDKONSTMUSEUM

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

Onsdag 29.4. 19.00 
Lasse Åberg
Visuella hyss 
Om skapande 
och kreativitet
 

Entré 150:- (100:- medlem i Ljungbergmuseets Vänner) 
Förköp Ljungbergmuseet, tel. 0372-620 36

Söndag 22.3 2015
Finissagekonsert  
Monica och Carl-Axel 
Dominique  

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

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS
BILDKONSTMUSEUM

Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs 
utställning Döden i oljan avslutas.

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
Döden i oljan. 50 tuchteckningar

ljungbergmuseet 
17.1–22.3 2015
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av både museets utställningar 
sam Sven Ljungbergs ateljé.

Torsdag 5 november hölls en 
unik konsert med Jazz i Baljan 
på Ljungbergmuseet. Besökarna 
bjöds på ett musikaliskt program 
inspirerat av Ann Margret Dahl-
quist-Ljungbergs liv och konst.

Tisdag 10 november hade 
Region Kronoberg delar av sina 
Kvalitetsdagar på Ljungbergmu-

seet. Under en heldag visade de 
utställningar från verksamheten, 
bjöd på mat och på kvällen hölls 
en föreläsning. Evenemanget rik-
tade sig till anställda inom Region 
Kronoberg men även allmänheten 
var välkommen.

Tisdag 15 december firades 
traditionsenligt Sven Ljungbergs 
födelsedag genom en minnes-
kväll och dragning i Ljungberg-
museets Vänners medlemslotteri.

Lördag 19 december visades 
filmen Ljungby 1880–1950 av Carl-
Magnus Gripenhed. 

Söndagsklubben ordnades vid 
fem tillfällen. Besökarna fick 
upptäcka Ljungbergmuseet på 
nya sätt och välbekant konst ur 
nya infallsvinklar. I kaféet sam-
talades det livligt kring det som 
upplevts.

Vid tre tillfällen ordnades 
Familjesöndagar. Familjer fick 
tillsammans, under ledning av en 
konstpedagog, upptäcka konsten 
och skapa i skaparverkstaden. 
Totalt deltog 17 personer.

Vid två tillfällen besökte 
Rotary Ljungbergmuseet med 
utländska gäster, dels från Sydaf-
rika och dels från Kina.

Visningar med skapande inslag 
fortsätter, under 2015 valde 6 
grupper den typen av aktivitet. 
Syftet var att ha en trevlig stund 
men de flesta använde också 
övningarna som en del av ett 
teambyggande arbete.

Volontärer
Under året har ett 15-tal 

volontärer hjälpt till med olika 
arbetsuppgifter, allt från att 
fungera som helgvärdar och att 
servera tilltugg under vernissager 
till guidning av Sven Ljungbergs 

ateljé. Vid två olika tillfällen har 
museet bjudit dessa volontärer 
på fika och korvgrillning och 
informerat om verksamheten. 
Vidare ordnades genom Hjärt-
Lungföreningen en utbildning för 
volontärer och personal.

Konstpedagogiken
Konstpedagogiken är en allt vik-
tigare del av museets verksamhet 
och en del av det regional upp-
draget. Museets konstpedagog är 

Blomsterkreatören och 
Nobelfloristen Helen Magnusson 
berättar om sitt arbete i 
blommornas värld.
entré 100:- (medlem i museets 
vänförening 80:-)
förköp tel. 0372-620 36

Blommor, blommor  
och lite Nobel

Tisdag 20 oktober kl. 19.00

Strandgatan 5, Ljungby  www.ljungbergmuseet.se 
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mottagit Kungliga musikaliska 
akademiens Christina Nilsson Sti-
pendium. De ackompanjerades av 
pianisten Bénédicte Haid. 

Söndag 30 augusti hölls en 
Finissage av utställningen Pontus 
Ljungberg Retrospektiv. Pontus 
Ljungberg samtalade om sin 
konst med Karin Lundh, ordf. i 
Smålands Konstarkiv och musiker 
Per Thornberg, som även bidrog 
med musikaliska tolkningar 
kring målningarna.

Torsdag 17 september hade 
Region Kronoberg möte på museet. 

Onsdagen 23 september bjöd 
Ljungbergmuseets Vänner in till 
Bakom kulisserna med museets 
konstpedagog Linda Tranquist. 
Linda presenterade den konstpe-
dagogiska verksamheten.

Lördag 3 oktober var det dags 
för Äppelfest. Pomolog Eric Hå-
kansson från Urshult sortbestäm-
de äpplen och päron som besö-
karna hade med sig, samt visade 
upp en imponerande utställning 
av olika sorters äpplen. Dess-
utom fanns Skinnarnas Handels-
trädgård på plats med goda råd 
och försäljning av äppelträd. Sven 
Ljungbergs konst med äppelmotiv 
lyftes fram, i skaparverkstaden 
kunde besökarna göra tryck med 
äpplen och i kaféet serverades 
äppelkaka.

Torsdag 15 oktober arrang-
erade Ljungbergmuseets Vän-
ner en Musik- och pubafton. För 
underhållningen svarade Heather 
Village Band, som består av Conny 
Bergh, Magnus Rydh, Roger Lydén 
och Michael Axelsson. Maten kom 
från Gästgivaregården.

Tisdag 20 oktober gästade 
blomsterkreatören Helén Mag-
nusson Ljungbergmuseet med 
föreläsningen Blommor, blommor 
och lite Nobel. Hon berättade om 
sitt arbete i blommornas värld, 
bland annat som huvudansvarig 
för blomsterarrangemangen vid 
Nobelfesten 2014.

Torsdag–söndag 29 oktober 
till 1 november var det Smålands 
Kulturfestival. Runt om i hela 
Småland hölls denna helg en kul-
turfestival och Ljungbergmuseet 
deltog genom att ha utökade öp-
pettider samt guidade visningar 

Heather 
Village 

      Band
Conny Bergh, Magnus Rydh
Roger Lydén, Michael Axelsson

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS 
BILDKONSTMUSEUM
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Musikafton
Torsd. 28 oktober kl 19

Mat från Gästis 225:-.
Förboka på museet tel. 0372-620 36 
Entré 80:-, medl. i museets Vänner 50:-

Strandgatan 5, Ljungby, tel. 0372–620 36 
www.ljungbergmuseet.se 

Öppet: tisdag–fredag 12.00–17.00 
lördag, söndag 12.00–16.00

Söndags-visningar av
Sven Ljungbergs ateljé
25/10,  29/11 och  27/12

Familjedag       med konstjakt       sönd 19 april 
Kom till ljungbergmuseet med Familjen! 
gå på KonstjaKt och sKapa tillsammans

i sKaparverKstaden!
avgiFt 50:-per person, inKl entré och material.

FamiljeFiKa Finns till Försäljning.
ingen anmälan, docK begränsat antal platser 

så Först till Kvarn gäller
Kl 13-15 

 

Höstens 
Söndags
klubbar

20 september
11 oktober
22 november

kl 14.00-16.00

Kaffe och kakbuffé 50:-

Entré 80:- (medl. i 
vänföreningen gratis)

 

 

Filmen visas på Ljungbergmuseet
Lördag 19 december kl 13.00 

Fri entré

Utställningen Ljungby 80 år
Entré 80:- (gratis för medlem  

i museets vänförening)

1880–1950-talet
av Carl-Magnus Gripenhed

FOTO HERTZBERG, TILLHÖR LJUNGBY KOMMUNARKIV. 

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS 

BILDKONSTMUSEUM
www.ljungbergmuseet.se

Vintertid i Ljungby
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Troja–Ljungby
Ljungbergmuseet har även under 
säsongen 2015–2016 funnits 
med sitt namn på Trojas tröjor. 
Troja genomförde i mars en av 
sina sponsorsluncher på museet. 
Även klubbens årsmöte hölls på 
museet.

Visningarna
Under 2015 har 58 visningar ägt 
rum för sammanlagt 1641 perso-
ner, både under ordinarie öppet-
tid och utöver dessa.

Visningarna av Sven Ljungbergs 
ateljé schemalades i juni till en 
söndag i varje månad, men kan 
även bokas på andra tider. Totalt 
genomfördes 21 visningar för 
sammanlagt 155 personer.

Ljungbergmuseets 
stipendium till Sven och 
Ann Margret Ljungbergs 

minne
Ljungby kommun tog på Sven 
Ljungbergs 100 årsdag initiati-
vet till ett stipendium genom att 
årligen avsätta 10 000 kronor. 
Stiftelsen beslöt kalla stipendiet 
Ljungbergmuseets Pris till Sven och 
Ann Margret Ljungbergs minne  och 
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, Marcus Walldén, 
ordf. i Ljungby kulturnämnd och 
Pontus Ljungberg utsåg Fredrik 
Hofwander till 2015 års stipen-
diat. Prissumman 40 000 kronor 

anslogs av Ljungby kommun, Sven 
och Ann Margret Ljungbergs stiftelse 
och Ljungbergmuseets Vänförening. 

Stipendiet utdelades vid en 
lunchceremoni på Gästis i närvaro 
av stipendiaten, delar av juryn 
och stiftelsen styrelse, vänfören-
ingens ordförande och kultur-
nämndens ordf. En utställning 
med Hofwander planers under 
2017.

Vännerna
Ljungbergmuseet har under året 
haft ett gott stöd av Ljungberg-
museets Vänner, som haft flera 
välbesökta program på museet. 
Många vänner arbetar även som 
volontärer på museet. Vännerna 
har bidragit med 25 550 kronor 
till museets verksamhet. Med-
lemsantalet är över 500, spridda 
över landet och i Danmark. 

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 bidrag. Med små 
medel har museet ändå kunnat 
upprätthålla en hög kvalitet på 
verksamheten. Ekonomiskt stöd 
erhålls från Ljungby kommun, 
Region Kronoberg samt ett litet 
statligt bidrag. Statens ökning av 
kulturanslagen är tyvärr inte alls 
i paritet med de regionala och 
kommunala ökningarna. Jubi-
leumsåret Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg genomfördes med stöd 
av ett projektanslag från Region 
Kronoberg. Museet har till Region 
Kronoberg äskat en ökning av 
anslaget för kommande upp-
dragsperiod. 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
Antalet besökare ökade med 
drygt 600 jämfört med 2014 till 
9 674. Att införa fri entré är ett 
sätt att höja attraktiviteten, öka 

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
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även aktiv i Ljungby kommuns 
Skapande Skolaarbete. 100 klas-
ser från 20 skolor, de flesta från 
Ljungby kommun. Sammanlagt 
har 1857 elever från förskola till 
gymnasium deltagit i aktiviteter 
varav 204 under lovverksam-
het. Två konstkurser har ordnats 

under 2015, en kurs i oljemåleri 
under ledning av konstnär Arne 
Persson med fem kurstillfällen och 
en kurs i akvarellmålning under 
ledning av konstnär Leif Olausson 
ordnades med fem kurstillfällen. 
Även för de allra yngsta ordnar 
Ljungbergmuseet aktiviteter i 
form av BebisBus. Tillsammans 
kan små barn och deras föräldrar 
skapa med giftfri fingerfärg.  

Arkiv
Conny Bergh och Annika Svensson 
fortsätter arbetet med att lägga 
in information i det digitala 
arkivet.  

Kaféet
Museets kafé Elof & Blända har 
varit välbesökt och är en viktig 
samlingspunkt. Det Kreativa 
Kaféet på tisdagar lockar till trev-
liga möten. Ett kafé som är till 
för alla som handarbetar, tecknar 
eller på annat sätt är kreativa på 
hobbynivå och vill träffa likasin-
nade över en god fika. Vid 37 
tisdagar deltog sammanlagt 209 
personer. 

Möten med minnen
Helena Edwardsson har under 
året genomfört 7 visningar för 
demenssjuka, sammanlagt 21 
deltagare.  Detta med stöd av ett 
stipendium från Alzheimerfon-
den.

Kulturnätverket
Ljungbergmuseets Kulturnätverk 
har under året haft 29 medlem-
mar som ger ett viktigt stöd till 
verksamheten. Troja genomförde 
en av sina sponsorsluncher på 
museet.

Visionen, utbyggnaden
Planavtalet med Ljungby kommun 
har under året undertecknats och 
detaljplanearbetet är igång. En 
restaurang i museet är en förut-
sättning för att öka besöksfrek-
vensen.

Kronobergs läns 
Bildkonstmuseum

År 2015 inleddes en ny treårs-
period som länets Bildkonst-
museum och museet gjorde i 
samband med detta ett äskande 
om större anslag. Ett äskande 
som inte besvarats. Museet står 
inför flera utmaningar varav den 
viktigaste är att få status som 
regionalt museum. Region Krono-
berg måste agera aktivt gentemot 
staten för att göra Ljungbergmu-
seet till ett regionalt museum.

    
  Fredrik
       Hofwander    

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS 
BILDKONSTMUSEUM

Med en skicklig och detaljrik teknik lyckas Fredrik Hofwander i sin konst förvandla till synes 
vardagliga motiv till något både inbjudande och hotfullt. Detta med ett engagemang och 
konstnärlig kvalitet som kan föra tankarna till Ann Margret Dahlquist-Ljungberg och Sven 
Ljungbergs konstnärliga gärning.

Sven och Ann Margrets stiftelse har beslutat tilldela

    

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 Margrets 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

Ljungby den 15 december 2015

Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse

Ljungbergmuseets Stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne 2015 

    
       Fredrik
 Hofwander

    Ljungbergmuseets
stipendium till Sven 

och Ann Margret 
Ljungbergs minne 

2015 

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS 

BILDKONSTMUSEUM

Med en skicklig och detaljrik teknik lyckas 
Fredrik Hofwander i sin konst förvandla 
till synes vardagliga motiv till något både 
inbjudande och hotfullt. Detta med ett 
engagemang och konstnärlig kvalitet som 
kan föra tankarna till Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg och Sven Ljungbergs konstnärliga 
gärning.

Stipendiet som går till en person som verkat inom 
konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets 
anda, är på fyrtiotusen kronor. Stipendieutdelning 
sker den 15 december 2015. Stipendiet som 
tillkommit på initiativ från Ljungby kommun på 
Sven Ljungbergs 100-årsdag den 15 december 2013, 
delas i år ut för andra gången och anslås av Ljungby 
kommun, Ljungbergmuseets vänförening och Sven och Ann 
Margret Ljungbergs stiftelse. Stipendiaten har utsetts 
av en jury bestående av John Peter Nilsson, chef för 
Moderna Museet i Malmö, Erica Månsson, kulturchef 
i Växjö kommun, Remus Wilson, ordf. i Smålands 
konstnärsförbund, Marcus Walldén, kulturnämndens 
ordförande i Ljungby kommun och Pontus Ljungberg, 
chef för Ljungbergmuseet.

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

Observatory Crest (for Lawrence), blyerts och färgpenna på papper, 60 x 60 cm, 2015

pressmeddelande
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tillgängligheten och besöksan-
talet. Det är tilltalande ur ett 
demokratiskt perspektiv då det 
ger fler möjlighet att besöka 
museet. Även Ljungbybornas 
och andra närboendes vilja till 
återkommande regelbundna 
besök skulle öka. En sådan åtgärd 
måste kompenseras för bortfallet 
av entréintäkter och ökat slitage 
mm. Stiftelsen tillskrev Region 
Kronoberg redan i januari 2015 
med en begäran om att få starta 
försöksverksamhet med fri entré 
med kompensation för intäkts-
bortfallet, dock utan att få svar.

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 en s.k. utvecklings-
tjänst på halvtid, för arkivarbete. 

Karin Almlöf anställdes i april på 
halvtid för arbetet med museets 
grafiska material. Timanställd 
har varit Annamaria Aracsy, Marie 
Nordqvist och Frida Gamberg. 
Museet har med sin fasta perso-
nal 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 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.

Jakob Johansson har under 
sommarhalvåret ansvarat för 
gräsklippning och viss trädgårds-
skötsel. Gästgivargårdens krögare 
Christian Hallberg har mestadels 
ansvarat för det som serverats vid 
de tillfällen då mat eller tilltugg 
serverats.

Styrelsen
För styrelsearbetet har inga 
arvoden utgått. Styrelsen har 
under året bestått av ordförande 
Arne Johansson, Irene Hedfors, Elof 
Ljungberg, Karl Ljungberg, Pontus 
Ljungberg, Pär Otto Siöström och 
Lars Åberg. Som observatör för 
Region Kronoberg har RosMarie 
Neckö Jönsson deltagit vid sty-
relsens möten. Marcus Brunskog 
har varit adjungerad ledamot. 
Dessutom har Vänföreningens 
ordförande Hans Olovsson deltagit 
vid de flesta mötena. I november 
gjorde styrelsen ett studiebe-
sök på Mjellby Konstmuseum och 
mottogs generöst av museichef 
Karolina Pettersson. 

 

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum

strandgatan 5, endast 150 m härifrån!a

LJUNGBERGMUSEET
KRONOBERGS LÄNS

BILDKONSTMUSEUM

Avfart om 10 min

Ljungby centrum

Ljungbergmuseet
kronobergs Läns 
biLdkonstmuseum
strandgatan 5, endast 150 m härifrån!

17, 18, 19 februari 

Superverkstad  
på sportlovet

Skapa serier, seriekonst, superhjältar & hjältinnor
kl. 11.00–15.00, pris 50:-/superhjälte

 

 
 

linda tranquist
konstpedagog 
Strandgatan 5, Ljungby
tel. 0372-27 60 52 
linda@ljungbergmuseet.se

Välkomna!

Kom och skapa dina egna fjädrar!
Alla åldrar. Olika material.
Pris 50:- för alla (ingår entré till 
museets uställningar)
Välkomna! Ingen förbokning!

Kom och skapa dina egna fjädrar!
Alla åldrar. Olika material.
Pris 50:- för alla (ingår entré  
till museets uställningar)
Välkomna! Ingen förbokning!

Påsklovs 
verkstad 

fjädrarSkapa
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

Elever på Kungshögskolan 
visar inspirationsbilder 

av Ann Margret Dahlquist-
Ljungbergs teckningar

Vernissage onsdag 3 juni kl 18

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
ljungbergmuseet 

17.1–22.3 2015
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ann margret dahlquist-ljungberg. ljungbergmuseet


