
Ljungbergmuseet nuläge 

 

Ljungbergmuseets omfattande verksamhet framgår av bilagda Sven och Ann Margret 

Ljungbergs stiftelses Årsredovisning 2010. 

 

Några kommentarer ang. infrastruktur för konsten.  

 

Ljungbergmuseet verkar i en traditionellt konstfattig region, som under lång tid 

dominerats av manligt dominerad verkstadsindustri och idrott. Infrastrukturen för 

konstområdet har med andra ord inte varit särskilt god. Å andra sidan betyder det att ett 

stort uppdämt behov och saknad finns efter ett konstliv och allmänheten har snabbt 

uttryckt stor uppskattning och tagit till sig museets verksamhet. Däremot har politiken 

och näringslivet tagit längre tid att övertyga, vilket skett under de senaste fyra åren. 

Ljungbergmuseet har genom sin aktiva verksamhet vunnit invånarnas, politikernas och 

näringslivets stöd och anses allmänt som Kronobergs konstmuseum.  

 

Behovet att komma i kontakt med konst och konstnärligt kreativt skapande är särskilt 

stort bland länets barn och ungdomar. Detta märker vi tydligt i vårt konstpedagogiska 

arbete. Arbetet med barn och ungdom har därför blivit en allt viktigare del i museets 

verksamhet. Nu bedriver museet ett Leaderprojekt (EU) Konsten till Barnen. Ett projekt 

som riktar sig till årskurs 4 – 6 och berör ca 2500 elever i sex kommuner. EU-medlen 

upphör tyvärr den 30 juni 2011. 

 

Utställningsverksamheten och den permanenta samlingen är museets grundförutsättning. 

Museets samling och utställningar håller hög nationell kvalitet med såväl s.k. 

samtidskonst som återblickande konst. Ljungbergmuseet har ett omfattande nätverk och 

samarbete med framstående konstnärer liksom med svenska och nordiska museer. 

Denna verksamhet utvecklas successivt. Det nordiska samarbetet är viktigt att slå vakt 

om och att utveckla. 

 

Ljungbergmuseet som en kulturell mötesplats för skola, näringsliv och alla intresserade 

är idag en realitet. Detta genom många olika aktiviteter och evenemang och medaktörer 

och nätverk. Ett alldeles unikt samarbete mellan en kulturinstitution och en 

elitidrottsklubb inleddes hösten 2010 mellan Troja-Ljungby och Ljungbergmuseet. 

Ljungbergmuseet är först med att synas på ett elitidrottslags tröjor! 

 

Det finns en bred politisk enighet om Ljungbergmuseets betydelse som regionens 

konstmuseum, vilket framkommit inte minst i 2010 års valrörelse. Ett beslut att 

Ljungbergmuseet formellt är Kronobergs Konstmuseum skulle dessutom underlätta 

museets strävan i kontakten med näringsliv och sponsorer för att förverkliga museets 

Vision 2010.( Ett utbyggt museum). Detta har ofta framkommit i samarbetet med våra 

partners inom näringslivet. 

 

Ljungbergmuseet har därför nyligen hos landstinget och regionförbundet anhållit om att 

formellt få bli Kronobergs Konstmuseum med ett regionalt uppdrag formulerat i tre 

punkter: (kan ses som exempel på Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för 

regionala kulturplanen och Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet 

ytterligare inom ett länsuppdrag). 

 

1. Ljungbergmuseet ges ett visst ansvar för konstpedagogiken i länet, bl. a. genom 

att landstinget och regionförbundet verkar för att en konstkonsulenttjänst 

kommer att inrättas med placering på Ljungbergmuseet. 

 

2. En länssalong med konstnärer verksamma i regionen anordnas vartannat eller 

vart tredje år på Ljungbergmuseet.   

 



3. Ljungbergmuseet bereds möjlighet att kontinuerligt visa delar av Smålands 

Museums konstsamling.  

 

Vi tror att det är angeläget att landstinget och regionförbundet fattar detta beslut redan 

under våren 2011. Det skulle onekligen stärka konstutvecklingen i länet och stärka 

regionens kulturplan gentemot staten inför genomförandet av nästa års ”koffertmodell” 

och möjligheten att hämta hem en större koffert till länet.  

 

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Institution/organisation 
Styrelse: ja, nej, annat Kvinnor: antal Män: antal   

 x  1 
                  
6    

Organisationsform: 
Stiftelse  

Styrdokument: under arbete, antagen, gäller för… 

                       x, stiftelsens stadgar 
Antal anställda: 
5  

Antal frilans/år:   
Konstnär på timmar i 
konstpedagogiken  
Arrangemang/ ca 25 
utställningar/8 
3-4 föreställningar per 
år  

Besökare/ deltagare: antal Varav barn & unga: antal     

 12187 
                                                
Ca 2500    

Scen: 
kan byggas  

Utställningslokal:   

ja  

Verkstad:  

ja  

Repetitionslokaler:   

nej  
Samverkar med: 
Skolan, kommunen, 
ABF, Sm Museum, 
Ljungbergmuseets 
Vänner, näringslivet, 
Troja-Ljungby, 
Grafiska Sällskapet, 
Flera museer i Sverige 
och Danmark,  
Leader Linné, 
Musica Vitae, 
teatergrupper, 
konstnärer, artister, 
författare m.fl.  

Arrangörsföreningar:   
Museet, 
Ljungbergmuseets 
Vänner, ABF,  



Trädgårdsföreningen 

Omsättning: 
Ca 2,5 milj. år 2010  

Egenfinansiering:   

Ca 50 % år 2010  

    
                  

 


