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Sven Ljungberg vid en av sina målningar, med motivet hämtat från Öland. Foto: Anders 
Karlsson  

Ljungberg still going  
96-åringen målar fortfarande varje dag och ställer ut i 
Långasjö 
EMMABODA   

96 år gammal är han fortfarande still going strong i högsta grad, den färgstarke och 
frispråkige Ljungbykonstnären Sven Ljungberg, som nu ställer ut sina målningar på Galleri 
Garvaregården i Långasjö.  

Faktum är att han fortfarande är i högsta grad produktiv och han målar varje dag hemma i 
ateljén i Ljungby, där han bor granne med det egna Ljungbergsmuseet som invigdes 1990.  

- Nu har politikerna förstått att det är nåt positivt för orten, så var det inte när det skulle 
anläggas, konstaterar Sven Ljungberg när vi träffar honom i samband med att hans utställning 
i Långasjö håller på att hängas.  

Och det har varit många års stridande med kommunpolitikerna hemma Ljungby som gjort att 
Sven Ljungberg uppmärksammats inte vara för sitt konstnärskap, långt utanför den egna 
älskade hembygden kring Lagan:  

- De gamla kommunpolitikerna var ena j-vla fähundar, säger Sven Ljungberg och tänder till:  



- De rev ju alla gamla fina byggnader. Ja, det var förstås inte bara i Ljungby utan över hela 
landet, suckar Ljungberg som är en minst sagt vital 96-åring.  

Förutom tio studieår i Stockholm i sin ungdom så har han varit sitt Ljungby trogen, och är väl 
en av få som kan sägas ha blivit lite av en profet i sin egen hemstad, även om det som sagt tog 
lång tid att accepteras av alla.  

1990 kom som sagt Ljungbergmuseet till i Ljungby, vilket uppfördes på hans egen tomt och 
där hans egen och numera framlidna hustrun Ann-Margret Dahlquist-Ljungbergs konst visas.  

- I sommar kommer vi att ha en utställning med Olle Nyman, son till den gamle kände 
skämttecknaren Hilding Nyman som var kompis till Albert Engström, berättar Sven.  

I augusti kommer i sin tur Sven Ljungbergs målningar att visas hos hans kulturstiftelse uppe i 
Saltsjö-Duvnäs.  

Sven Ljungberg är en mångsysslare som målare, som målar både traditionella tavlor men han 
har också gjort riktigt stora utsmyckningar i olika kyrkor, den allra största så sent som för sex 
år sedan i Annelundskyrkan i Ljungby:  

- Den var 250 meter i kvadratmeter och föreställde "Paradiset och Golgatavandringen", 
berättar Sven Ljungberg, som nu för allra första gången besöker Långasjö, och vars 
utställning där på Galleri Garvaregården, som öppnade i helgen, kommer att pågå fram till 28 
juni.  
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