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96-årig konstnär 
njuter av att måla
LÅNGASJÖ

Sven Ljungberg, som 
hunnit bli 96 år, är en 
lokal konstnär som blivit 
både rikskändis och ett 
stort namn utomlands.

I samband med national-
dagsfirandet i Långasjö 
var det vernissage på hans 
utställning på Galleri Gar-
varegården.

Med undantag för några 
ungdomsår när han stude-
rade har han varit sin hem-
stad Ljungby trogen. Där 
har han, framför allt på 
senare tid, blivit något av 
en profet i sin egen stad.

– Nu får man uppskatt-
ning för det man gör, men 
de gamla kommunpoliti-
kerna i Ljungby var några 
riktiga fähundar, som rev 
stora delar av den fina 
gamla bebyggelsen, säger 
Sven Ljungberg.

– De var riktiga busar och 
gjorde allt för att göra livet 
surt för mig när jag öpp-
nade mitt museum 1990, 
men dagens politiker har 
insett vilka fördelar muse-
et är för Ljungby. Dagens 
politiker är mycket hjälp-
samma och stämningen 
har blivit mycket bättre.

Trots sina 96 år tycker 
han fortfarande att det är 
lika roligt att måla.

70-årsjubileum
Första utställningen 

ägde rum 1939, så det är 
faktiskt 70-årsjubileum 
när det gäller den delen.

Vad är det då som inspi-
rerar honom?

– Verkligheten vi har 
omkring oss är min stora 
inspirationskälla, förklarar 
den 96-årige krutgubben.

Utställningen pågår 
fram till den 28 juni.

Nationaldagen firades 
på bred front i Långasjö. 
Runt skolan och kyrkan var 
det massor av aktiviteter i 
form av en elevutställning 
i skolan, underhållning av 
musikkåren och årskurs 
två-elever samt visning av 
olika hantverk.

Dagen till ära var hade 
även den nyöppnade fri-
tidsgården sina dörrar 
öppna. Förutom Galleri  
Garvaregården var det 
även öppet i växthuset och 
på Klasatorpet.

Nationaldagsfirandet 
i Långasjö var ett sam-
arrangemang mellan för-
eningar, företag och sock-
enrådet.

Sven Ljungberg framför en av sina målningar på Galleri Garvaregårdens utställning. FOTO: JAN ANDERSSON

FAKTA

Sven Ljungberg
Konstnär, målare,  ■

grafiker, född 1913 i 
Ljungby.

Han var direktör för  ■

Konsthögskolan 1972–78, 
samt rektor där 1978–81.

Sven Ljungberg har  ■

hämtat de flesta av 
sina motiv från små-
ländsk småstadsmiljö 
(Ljungby), han har gjort 
bokillustrationer, bland 
annat till många av Ivar 
Lo-Johanssons böcker. 
Han har ett eget muse-
um i Ljungby.

Gift med konstnären  ■

och poeten Ann Margret 
Dahlquist-Ljungberg, 
död 2002. Även sonen 
Pontus Ljungberg har 
valt den konstnärliga 
banan. Källa: Wikipedia.

LESSEBO

Gesällbrev finns nu även 
inom glashantverket.

– Beslutet är nyligen taget, 
säger Kosta glascenters 
rektor Per-Ola Jacobsson.

Sveriges Hantverksråd 
har fastställt de bestäm-
melser som ska gälla för 
gesällprov inom glashant-
verket. Kosta glascen-
ter blir den första utbild-
ningsanordnare som får 
utfärda gesällbrev i denna 
bransch.

– Rådet har sagt ja till 
en ny yrkestillhörighet. 
Trots att glashantverket 
är så gammalt har gesäll-
prov inte funnits tidigare. 
På glasbruken bygger man 

helt på lokala bedömning-
ar, säger Jacobson.

Inte bara elever på glas-
skolan utan även anställda 
eller tidigare anställda på 
glasbruk och studiohyt-
tor kan anmäla sig för att 
genomgå ett prov. Tre års 
studier och ett års yrkes-
vana är vad som generellt 
krävs. För den som arbetat 
i branschen utan skolning 
görs en värdering av kun-
skaperna inför provet.

Det är Kosta glascen-
ter som tillsammans med 
Orrefors Kosta Boda tagit 
fram vilka moment som 
ska ingå i och vilka kun-
skapsnivåer som ska gälla 
för ett gesällprov. 
SIF ERLANDSSON 

Kosta glascenter får 
utfärda gesällbrev

Lindåsbo vill att 30-sträcka flyttas
Lindås. En Lindåsbo vill att 30 km-sträckan vid Lindås 
Folkets hus flyttas till Lindås livs. Han anser att det är 
bra sikt både för bilister och cyklister vid Folkets hus, 
men att så inte är fallet vid affären där det rör sig betyd-
ligt mer folk. Lindåsbon har framfört sina synpunkter till 
kommunen. 

Bryggeri förlorade skattetvist
Skruv. Banco Bryggeri i Skruv vägras avdrag med drygt 
3,3 miljoner kronor för avsättning till en pantskuld vid 
taxeringen 2003. Bryggeriet förlorade mot Skatteverket i 
kammarrätten. Avsättningen avsåg framtida kostnader 
för en eventuell avveckling av ett pantsystem. 

VISSEFJÄRDA

Emmaboda kommuns 
miljökontor har uppvak-
tat Matboden i Vissefjär-
da med tårta.

Anledningen var Mat-
bodens Svanenmärkning 
som butiken var först med 
i kommunen. Men det var 
faktiskt för tre år sedan 
som affären i Vissefjärda 
fick denna utmärkelse.

Av någon anledning har 
detta inte tidigare upp-
märksammats av kom-
munen. Men bättre sent 
än aldrig resonerade man 
i kommunhuset så här-
omdagen ryckte miljö-

inspektör Helena Karlsson 
och näringslivsutvecklare 
Ingmarie Söderblom ut 
med tårta och presenter 
i form av tygkassar till 
Matboden.

Tidigare i år har Ica 
Supermarket i Emmaboda 
blivit Svanenmärkt. För att 
få denna certifiering krävs 
många insatser på miljö-
området. Det kan röra sig 
om att sälja närproduce-
rade livsmedel till vilken 
typ av däck som leveran-
törerna har på sina last-
bilar och vilket slags kylar 
och frysar som används 
i butiken.
JAN ANDERSSON

Efter tre år uppvaktades 
Matboden med en tårta

Sixten Siverland, Matbodens ägare, gratulerades med tårta 
av Ingmarie Söderblom och Helena Karlsson, Emmaboda 
kommun. FOTO: JAN ANDERSSON

EMMABODA

Resa till Liseberg, kanot-
hajk, fotbollsturnering 
och badresa är några 
av de aktiviteter som 
fritidsgården anordnar 
under sommarlovet. 

Sommarprogrammet, 
som vänder sig till barn 
och ungdomar från års-

kurs fyra och äldre, inleds 
på fredag med en buss-
resa till Liseberg i Göte-
borg. När det gäller just 
den resan måste elever 
i årskurs sex och yngre åka 
i vuxens sällskap.

Sommarläger
15–17 juni blir det som-

marläger i Stensjö i Ble-

kinge med bad, fiske, 
paddling med mera. 

Annorlunda friidrott
22 juni blir det Emma-

bodamästerskap i annor-
lunda friidrott på Emma-
boda idrottsplats. Ett par 
dagar senare, 24–25 juni, 
anordnas en två dagars 
kanothajk med övernatt-

ning från Lindås till Visse-
fjärda via vildcampingen i 
Flädingstorp.

Andra aktiviteter är en 
Kulan-turnering i fotboll, 
badresa till Öland, ute-
aktiviteter vid simhallen 
och en resa till äventyrs-
huset Boda Borg i Karls-
krona.
JAN ANDERSSON

Lisebergsresa och kanothajk på lovet
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