
LJUNGBY 2012 – 10 – 27

Café Storgatan 13 blev vårt samlingställe för de 20-talet medlemmar som var anmälda till träffen i 
Ljungby.

Ljungby lasarett är en unik upplevelse med deras offentliga utsmyckningar som tillkom från 1984 - 1994 och 
är mycket väl anpassade till byggnaden. Lasarettet genomgick stora ombyggnader vid den tiden och 

Landstinget Kronoberg satsade stora belopp på den offentliga miljön. 

Vår guide var Jan Hammarstrand som var en av dessa som var delaktig vid urvalet av konstnärer. Bertil 
Olson var konstnärlig rådgivare och den som hade huvudansvaret under en lång tid. För att man skall lyckas 
så krävs det nästan att en och samma person är sammanhållande för ett så stort projekt. Det skall även vara 

ett samarbetet mellan arkitekter och konstnärer för att det skall lyckas.

                                                                                                                                       
Entrén är en upplevelse i sig själv. En keramisk utsmyckning som tillfredställer ögat i regnbågens färger. 

Stig Carlsson är konstnären och den har titeln ”Tecken för hopp”, 1989. Den sträcker sig sammanhängande 
under stora delar av entréplanet. 

                                                                                                                                        
Stig Carlsson

”Tecken för hopp”, 1989
Entréplanet
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                                           Detalj, ”Tecken för hopp”                                                 

Jerzy Przybyl
(Jan Pol)

Detalj av utsmyckningen ”Folkvisan” på våning sju!

Birgitta Heiling
”Ockrabrott i Provence”, 1990

Detalj, våning 6
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Henric Campanello
”Livstrappan”

Detaljer, våning 5

 
Arne Persson, akvarell och Kenneth Johansson, sten
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 Henrik Edström
”Nattens skogar”

Henrik Edström
”Grisatigrar”

Roger Simonsson
Glaspelare

Laminerat glas med inlägg av akvarellmålat rispapper
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Vi var några som hann med ett kort besök i kyrkan för att titta på Sven Ljungbergs mosaik från 1965

Ljungbergsmuseét
Efter en enklare lunch så blev vi väl guidade runt i museét och konsten!

En grupp intresserade åhörare

Sven Ljungberg
Ljungby Torg
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Sven Ljungberg

Väv, Handarbetets Vänner

 
Ann-Marie Dahlquist Ljungberg

”Den ökända liljevalchsaffischen”

Har ett exemplar av boken om Ljungby Lasarett.
Pris 75 kr, tillkommer porto.
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