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Gunnar Mauritz Widforss, född i Stockholm 1879, död i Arizona 1934.
Gunnar Widforss vid sitt staffli, 1925.

Gunnar 
Widforss

16.6–16.9 2018  ljungbergmuseet

Grand Canyon, North Rim, 1924, akvarell, 54,5 x 70 cm. tillhör nationalmuseum



16 juni–16 september
Gunnar Widforss

28 september–25 november

Christer Strömholm Post Scriptum
Christer Strömholm 100 år, (född 22 juli 
1918 i Vaxholm, död 11 januari 2002 i 
Stockholm), var fotograf, bildkonstnär 
och pedagog. Han studerade bland annat 
för Isaac Grünewald och Otte Sköld. 
Strömholm har även målat romantiska 
landskap, teater och cirkusmotiv men är 
främst känd som fotograf och kom i slutet 
av 1940-talet, via grafiken, in på fotografi. 

Hans repertoar består främst i intima 
svartvita porträttserier, ibland kallade 
gatufotografier, med surrealistiska under-
toner. Hans serie porträtt av transvesti-
ter från sin vistelse i Paris på 1950-talet är 
bland de mest välkända. Strömholm gav 
kurser i fotografi på Kursverksamheten 
i Stockholm som senare blev Fotoskolan 
och hans arbeten har påverkat en mängd 
svenska fotografer.

Välkommen till kvällsvernissage fredag 
den 28 september kl 19, med invigning av 
Olle Granath.

Torsdag 30 augusti kl 18

Konsert 
Kungliga Musikaliska Akademiens Chris-
tina Nilsson-stipendiater Åsa Jäger och 
Simon Pettersson inleder traditionsenligt 
sin resa i Christina Nilssons fotspår på 
Ljungbergmuseet. Vid pianot Bénédicte 
Haid.
Entré 80:-, medlem i Ljungbergmuseets Vänner eller 
Christina Nilsson Sällskapet 50:-.

Tisdag 4 september kl 18

Birgitta Heilings ateljé -– På tur med 
Ljungbergmuseets Vänner 
Välkomna till ett besök i konstnären  
Birgitta Heilings ateljé.
Samåkning från Ljungbergmuseet kl 18.00 
Anmälan senast 28 augusti till museet 
tel. 0372-62036. Kostnad 40:- inkl fika 
Ett arrangemang av Ljungbergmuseets Vänner

Onsdag 19 september kl 13

Bukowskis – föreläsning och 
värdering på Ljungbergmuseet
Hur värderar man konst och vad är ett 
konstverks värde? Lena Rydén, Bukowskis 
specialist på modern konst och grafik, 
berättar kl 13.
Värdering kl 14-17

Föreläsningen ingår i entrén till Ljungbergmuseet. 
Gratis för medlem i Ljungbergmuseets Vänner 
samt för dem som efteråt värderar konst och 
andra föremål hos Bukowskis representanter på 
Ljungbergmuseet.
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Christer Strömholm 100 år.
28 sept–25 nov 2018.

född 22 juli 1918 i Vaxholm, död 
11 januari 2002 i Stockholm, var 
en svensk fotograf och pedagog. 
Han mottog Hasselbladpriset 
1997. Han är känd för sina intima 
svartvita porträttserier, och som 
ofta har surrealistiska undertoner.  

Kommande utställningar på Ljungbergmuseet

Gunnar Widforss 
Utställning och bok.
16 juni–16 sept 2018. 

Gunnar Mauritz Wid-
forss, född 1879 i Stock-
holm död 1934 i Arizona, 
var en svensk-amerikansk 
konstnär. Hans far, Mau-
ritz Widforss innehade 
Mauritz Widforss AB, 
jaktaffär i Stockholm. 
Fredrik Sjöberg inviger  
utställningen.
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Torsdag 25 oktober kl 19

Blunda och se – En film om Christer 
Strömholm 
Blunda och se är en dokumentärfilm om 
fotografen Christer Strömholm, vars foto-
grafier under hösten visas på Ljungberg-
museet. Filmen, som är inspelad mel-
lan åren 1990 och 1993, är ett personligt 
porträtt av den mångfacetterade Christer 
Strömholm, en av Sveriges internationellt 
mest välkända fotografer. Den är gjord av 
sonen Joakim Strömholm, som själv är foto-
graf. Joakim närvarar vid visningen och 
introducerar filmen. Entré 100:-, 
medlem i museets vänförening 60:-.

Torsdag 8 november kl 19

Konsert Mare Balticum
Följ med Ensemble Mare Balticum på en tur 
genom årstidernas växlingar med musik 
från medeltid och renässans, framfört i 
en färgrik blandning av sång och mjukt 
klingande renässansinstrument som dul-
cian och luta, violin och blockflöjt, basun 
och viola da gamba. Hela ensemblen med-
verkar i programmet: Fredrik Persson, Ste-
fan Wikström, Ute Goedecke, Per Mattsson, 
Dario Losciale och Tommy Johansson.
Entré 100:-, medlem i museets vänförening 80:-.

Vecka 44. Lovaktiviteter. 
Se museets hemsida och facebook-sida  
för mer information.

Lördag 10 november kl 13-15

Arkivens dag på Ljungbergmuseet 
Den andra lördagen i november firas arki-
vens dag i hela Sverige. Den här dagen 
berättar Ljungbergmuseets arkivperso-
nal Annika Svensson och Conny Berg om sitt 
arbete och visar upp Ljungbergmuseets 
digitala arkiv.

Torsdag 22 november kl 19

Ester Blenda Nordström 
Föreläsning med författaren Fatima 
Bremmer, journalist och författare, som 
skrivit boken Ett jävla solsken om Ester 
Blenda Nordström som var den norm- och 
banbrytande journalisten som wallraffade 
långt innan begreppet var uppfunnet. 
Under falsk identitet slet hon som piga 
på en bondgård, hon levde ett halvår med 
samer i Lapplands piskande snöstormar 
och reste som tredjeklasspassagerare 
med fattiga emigranter till Amerika. 
Hon räddade hela byar från svältdöden 
under finska inbördeskriget och deltog i 
en flera år lång expedition till ett farligt 
vulkanområde i Sibirien. De banbrytande 
reportage som hon tog med sig hem 
förändrade den svenska journalistiken.

Entré 100:-, medlem i museets vänförening 80:-. 

Lördag 15 december kl 19

Vännernas medlemskväll
Ljungbergmuseets Vänner uppmärksam-
mar Ann Margrets och Sven Ljungbergs 
födelsedagar. Kvällen inleds med att delar 
av Ljungbyrevyn framträder. Efter det blir 
det dragning i det årliga konstlotteriet, 
enkel förtäring och mingel.
Alla medlemmar i museets vänförening välkomna!

Tisdagar september–december kl 14–16

Kreativt Kafé
För dig som tycker om att teckna, måla, 
brodera, sticka, tälja eller annat kreativt. 
Träffa likasinnade i vårt trevliga kafé, 
prata och fika.

Sista söndagen varje månad kl 14

Guidad visning av Sven Ljungbergs 
ateljé
Pris 20:- plus entré till museet, medlem i 
Ljungbergmuseets Vänner 20:-. ingen föranmälan.

Torsdagar 27 september, 25 oktober 
och 29 november

Ramverkstad på Ljungbergmuseet
Lasse på Backen Kvalitetsinramningar finns 
på plats och tar emot tavlor för inram-
ning.
Betalning sker direkt till Lars Nilsson, kontant eller 
swish. Samtidigt är museet och kafé Elof & Blända 
öppet.

Måndag 22 oktober och 10 december

Möten med minnen
Ljungbergmuseet erbjuder specialvis-
ningar för personer med någon form av 
demenssjukdom samt för deras anhöriga.
Vi träffas i liten grupp, utanför ordina-
rie öppettider, och samtalar kring några 
konstverk, fikar och umgås.
För info och bokning: 
Museipedagog Annamaria Aracsy, 
annamaria@ljungbergmuseet.se 

Ester Blenda Nordström

Johan och Christer Strömholm



ljungbergmuseet är Kronobergs läns Bildkonstmuseum. 
Vi visar en stor del av Sven Ljungbergs och Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs 

teckningar, målningar, grafik och böcker. Varje år produceras även ett flertal större 
utställningar med andra konstnärer. Förutom de stora utställningssalarna finns här 

kafé, museibutik, filmsal samt konst pedagogisk verkstad. 
Vi organiserar även volontärer på museet. Är du intresserad av att hjälpa till på 

museet någon helg då och då eller vid evenemang och vernissager? 
Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

ljungbergmuseets vänner är en stödförening för Ljungbergmuseet 
med fler än 500 medlemmar fördelade över hela landet. 

Föreningen vill skapa möjligheter till kulturella möten och erfarenhetsutbyten. 
För att bli medlem betalar man in årsavgiften till bankgiro 5024–4987

Glöm inte ange namn, adress och e-postadress. 
Avgiften berättigar till fritt inträde, 10% rabatt i museishopen 

och oftast gratis eller reducerade entréavgifter till museets evenemang
samt deltagande i det årliga konstlotteriet. 

Årsavgiften för enskild medlem är 200:-/för par 300:-
Ungdomar under 25 år betalar 100:-/för par 150:- 

Varmt välkomna!

ljungbergmuseets verksamhet stöds av 

Region Kronoberg, Ljungby Kommun, Statens Kulturråd, Almlöfs förlag, KPMG, Swedbank, Nordea, 
Länsförsäkring Kronoberg, Herenco, Ljungby Maskin, Svetruck, Gibon, Bravida, Sundström Safety, Jomagp, 
Cooee, Engwalls Bil, Maxi ICA Stormarknad, Svenska kyrkan Ljungby, Sensus, ABF Kronoberg, Ahlberg Bil, 
Henjo, Gustav R Johansson, Ljungby Fibernät, Hotel Terraza, RH Dekor, Arket, Ljungbybostäder, Källemo, 

Rörcenter, Sohlbergs, Nea, IP-Modeller, Brunskoggruppen

Strandgatan 5, 341 44 Ljungby, 0372-620 36 
info@ljungbergmuseet.se, www.ljungbergmuseet.se 

Öppet tisdag–fredag 12–17, lördag, söndag 12–16 
 Sista torsdagen i varje månad, kl 12–19

Följ oss gärna på facebook!


