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1911 Lennart Helmer Lindberg föds den 7 oktober i Heby. Son till 
tegelbruksarbetaren vid Starfors, Karl Mauritz Lindberg, f. 28 februari 
1877, och Ulla Kristina ’Hulda’ Ruth, f. 17 januari 1880 i Sanviken, Sala, d. 
1950.  

1947 Går på Lena Börjesons skulpturskola.  

 Utför en bronsrelief av komminister Nils Kebbon. 

1949 Invaldes i Sala konstförenings styrelse. 

1950 Studier vid Konstfack 1950-1954. 

1952 Första utställningen, Folkpartilokalen, Magasinsgatan 4 B, i Sala. 

1957 Utställning i en ny utställningslokal i kvarteret Hattmakaren (ingång från Hyttgatan) 20 april – 1 maj 
tillsammans med George Camitz och Bertil Andersson. 

1958 Deltar i utställningen Sala konstförenings samlingar i Folkpartilokalen 9-16 november. 

1959 Utför väggsmidet Odlaren och skulpturen Harpolekaren för nybyggda Mikaelsgården. 

1960 Utställning på Fyrisgalleriet, Uppsala, i april. 

 Lennart Lindberg, Edvard Cederling, John Sköld och Sixten Engberg ställer ut tillsammans i Sala 
konstförenings regi i Folkpartiets lokaler på Magasinsgatan i november-december. 

1961 Ateljé på Magasinsgatan sedan slutet av 1950-talet (övertogs senare av Sixten Enberg). 

1962 Flyttade till Johannisbäcks skola sommaren 1962. 

1963 Förslag till Salasouveniren Ortdrivaren efter en idé av George Camitz. 

 Stig Anå, Edvard Cederling, Sixten Engberg, Olle Eriksson, Lennart Lindberg, Erik Lisper, Karl-Otto 
Modin, John Sköld, Bertil Vidmark och Folke Östlund ställer ut tillsammans i Vallaskolan under 
Salautställningen.    

1964 12 Salakonstnärer ställer ut i Aguélimuseets regi under sommaren: Sixten Engberg, Gösta Södergren, 
Bertil Herlow Svensson, Lennart Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Folke Östlund, Stig Anå, 
Bertil Andersson, Bertil Widmark, Karl Otto Modin och Åge Lindbeck.   

 Salasalongen 15 – 29 november: Sixten Engberg, Gösta Södergren, Bertil Herlow Svensson, Lennart 
Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Dick Holmér, Folke Östlund, Stig Anå, Bertil Andersson, 
Ove Gidlöf, Karl Otto Modin och Åge Lindbeck.  

1965 9 Salakonstnärer ställer ut i Aguélimuseets regi under sommaren: Sixten Engberg, Bertil Herlow 
Svensson, Lennart Lindberg, Edvard Cederling, Olle Eriksson, Folke Östlund, Stig Anå, och Karl Otto 
Modin. 

1967 Lekskulpturen Hästar invigs på våren efter en hel del skriverier i ortspressen. 

 Utför två järnräcken vid nya posthuset i Linköping på uppdrag av Statens Konstråd. 

 Salakonst till vänorten Åndalsnes i Norge: Bertil Herlow Svensson, Lennart Lindberg, Stig Anå, Sixten 
Engberg, Martin Eder, Karl-Otto Modin, Edvard Cederling, Gösta Södergren, Bertil Andersson, Folke 
Östlund, Dick Holmér, Christina Eriksson, Bengt Ander, Torgny Östlund, Gustaf Eriksson, Åge 
Lindbeck och Kjell Eriksson. 

1968 Vandringsutställning 4 oktober – 17 november i Skultuna, Hallstahammar, Surahammar, Avesta, 
Norberg och Kolsva anordnad av Bergslagens konstföreningars samarbetsnämnd. Deltagare från 
Salaområdet är Bengt Ander, Stig Anå, Sixten Engberg, Lennart Lindberg, Karl Otto Modin och Bertil 
Herlow-Svensson. 

 Utställning i sin ateljé i Johannisbäck i november.  

1969 Deltar i utställningen i Enköping 16 – 23 mars tillsammans med andra Sala-/Hebykonstnärer: Bo Åke 
Adamsson, Bengt Ander, Edvard Cederling, Sixten Engberg, Ian Hellström, Åge Lindbeck, Lennart 
Lindberg, Karl Otto Modin, Gösta Södergren, Folke Östlund och Torgny Östlund. 

 8 Salakonstnärer ställer ut på lasarettet i Fagersta i oktober: Sixten Engberg, Gösta Södergren, 
Lennart Lindberg, Olle Eriksson, Dick Holmér, Torgny Östlund, Bertil Andersson och Karl Otto Modin.   
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1970 Utställning på Aguélimuseet 15-30 mars. 

 Julsalong på Galleri Fortuna, Norra Esplanaden: Gösta Södergren, Bengt Kullander, Sixten Engberg, 
Christer Ljunggren, Folke Östlund, Åge Lindbeck och Lennart Lindberg.     

1974 Deltar i Dagens Salakonstnärer i Komministergården vid Jubileumsutställningen 1974. Samtliga 
deltagare: Bo Åke Adamsson, Assar Blidmo, Sixten Engberg, Edvin Eriksson, Olle Eriksson, Gustav 
Eriksson, Gudrun Öman, Folke Östlund, Åge Lindbeck, Ove Gidlöf, Annika Maria Hedermo, Barbro 
Jones-Hellstrand, Dick Holmér, Lennart Johansson, Edith Johansson, Bengt Kullander, Lennart H 
Lindberg, Mikael Liljeqvist, Karl-Otto Modin, Rolf Paulsson, Carl Olof Pettersson, Inga-Lisa Stadling, 
Bertil Söderberg, Gösta Södergren och Mara Zwaigsne. 

1975 Vägskulptur i Domarhagsskolan, Avesta. 

1979 Avlider 1 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Maskinfabrik på 1940-talet. Lennart H Lindberg o första raden längst till höger. 
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Lennart Lindberg, Nils Kebbon, bronsrelief 22 x 15 cm. 
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Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: Rune Kärrman är här i 20-årsåldern. Han hade redan då kommit 

lite på sned här i livet, men pappa tyckte väldigt mycket om honom – jag tror det var ömsesidigt – och 

Rune satt modell. Den kan vara gjord 1952. Pappa går då kvar på Konstfack där han var 1950-1954. 
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Sala Allehanda 10 oktober 19xx?         

 

 

 

 

Höjd ca 25 cm.                              

Kristina Eriksson, 7 januari 2015: Den här lilla skulpturen till höger har funnits på Kungsängsskolan 

under många år. 

Colbjörn Lindberg: Jag tror det här är pappas keramikgrej. Det enda jag inte känner igen är de blåa 

färgprickarna som inte är ’pappska’. Kanske var det för att illustrera någon teknik i hans 

bildundervisning. 
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Sala Allehandas Julnummer 1955 
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Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: Den har väggreliefen gjordes 1957 och solen var kransen till en 

klocka på väggen i sparbankshallen. Han kallade den ’En ung mans väg till ena pigo’. Reliefen har 

blivit flyttad flera gånger i takt med alla ombyggnader och nu sitter den ganska undanskymd. Man 

måste ha ärende in bakom sparbanksdisken för att kunna se den.   
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Årtal? 
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Lennart Lindberg, Odlaren, järnrelief ca 260 cm , Mikaelsgården   
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Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: Den 

här kom till i hans ateljé på 

Magasinsgatan. Han hade ett h-e med att 

få stadga i harpans båge. Han fick håll-

mig-vaken-piller utskrivna av en läkare 

och till och med grät för bekymret att bli 

klar med gipsförlagan till gjutningen av 

skulpturen inför i invigningen. 
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Colbjörn Lindberg, vid träffen den 11 november 2014: Smidet 

till Lindesbergs Sparbank gjorde min pappa i Sahlins smedja på 

Magasinsgatan. 
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Kristina Eriksson, vid träffen den 11 november 2014: Cykel-Olle, Dick (Holmér) och jag, bland 

andra, var uppe hos Lennart Lindberg 1962 i Johannisbäck för att hålla på med skulptur efter modell. 

Först tecknade vi sedan gjorde vi en figur i plastelina. Och meningen var att vi skulle gjuta den 

hemma, men det var nog bara Olle som klarade av det. Det var inte så lätt att göra det i efterhand efter 

en beskrivning. Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: Jag var sådär 14-15 år. Det var en tjej som var 

nakenmodell och böt om i rummet intill, så jag ’råkade’ väl passera förbi någon tunn gardin…. 
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Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: George Camitz gjorde teckningen Ortdrivaren och lämnade den 

till pappa för att han skulle göra en skulptur. Den blev för dyr att producera som symbol för Sala och 

gruvan, men pappa gjorde själv en serie tenn  (t.h. 7 cm hög).  

Dick Holmér: När Lennart skulle patinera den lilla skulpturen Ortdrivaren, så hade han behandlat den 

med en svärta. Sedan hade han den i fickan och knådade den ibland. Efter ett tag var det rätt lyster och 

patinering! Sedan tog han en ny och hade i fickan. 
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Folkbladet 27 april 1964. 
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Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: Det här har jag ett speciellt minne av. Pappa hade lämnat in ett 

förslag till ett räcke som skulle placeras på Posten i Linköping. Vi sitter i pappas ateljé. Det ringer i 

telefonen. De presenterade sig och sa att de var från Statens konstråd och ville prata ekonomi. Pappa 

satte sig och tänkte ’Nu har jag begärt för mycket pengar’. Men det var precis tvärs om: De la till ett 

antal 1000-lappar! Det här var pappa i ett nötskal: Han var dålig affärsman och hade svårt att ta betalt 

för sin konst. Det är en egenskap som tyvärr både jag och min syster har ärvt.  

Jag ringer till Linköping inför utställningen på Täljstenen 2011 eftersom jag ville fotografier av räcket. 

Men den fanns inte kvar. Posten var nedlagd och ingen visste vart den tagit vägen. Jag ringde till 

Statens Kulturråd som har en stor lagerlokal där en mängd offentlig konst står och samlar damm. De 

skulle undersöka saken men hörde aldrig av sig, så jag vet inte vad som har hänt med räcket*. Det är 

oförskämt mot både levande och döda konstnärer att i ett lager ha så mycket konst som aldrig visas. 

Skulle jag vinna en stor summa pengar skulle jag köpa tillbaka räcket!  

 

*) se glädjande artiklar i Corren och Sala Allehanda 2016 längre ner i dokumentet! 
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Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: Det här är gipsförlagorna till hästarna på Åkra. På Konstfack 

hade han en kamrat som hette Sune Rehn som hjälpte andra konstnärer, bl.a. Eric Grate, att förstora 

sina konstverk. Det här är i Sunes ateljé i Hässelby när man håller på med uppförstoringen till skala 

1:1.  Här håller man på att såga ner den i bitar för att sända till gjuteriet.  

Åkra på 1960-talet var barnrikeområdet. Pappa gick där och tittade och kunde konstatera att ungarna 

använde hästarna ’för här är det alldeles blankt’. Det finns förslag om att den skall flyttas till 

stadsparken, men jag tror att min pappa skulle vilja att den skulle stå kvar. Delvis för att det skulle 

vara konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation, 1 % av byggkostnaden, d.v.s. den ’tillhör hyreshusen 

på Åkra’, dels också för det fanns hästar på Åkra gård som låg där före hyreshusen. 
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Foto Bengt Kebbon. 
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Colbjörn Lindberg 7 januari 2015: En av hans tillskyndare 

för att utbilda sig som konstnär var disponent Edvin B 

Johansson, Sala Maskinfabrik, där pappa var svetsare. 

Pappa var ju kommunist så de stod ju inte på samma 

politiska sida, men de var väldigt goda vänner. Min far 

kunde prata och umgås med alla människor. En annan 

anledning till konststudier var att han var drabbad av 

psoriasis vilket inte var så bra i den lortiga svetsmiljön. 

Även doktor Friberg var lite ’mecenat’ för pappas steg att 

börja utbilda sig till konstnär. 

Vikingen är en ’avskedsgåva’ från Edvin B och pappa. 

Den står nere vid entrén vid Sala Maskinfabrik – som det 

var länge sedan det hette. Pappa hade ’frikort’ på 

Maskinfabriken och fick gå där och hämta järn- och 

stålskrot efter det att han slutat jobba där. Han fick också – 

kanske 100 kilo – svetselektroder! Han var väldigt 

’ompysslad’ av företaget och trivdes bra i den miljön 

tillsammans med flera gamla arbetskamater.    
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Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: Det här är från pappas verkstad i Johannisbäck. Den hamnade 

sedan hos Länsstyrelsen i Gävle. 
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Foto Peter Waldén, Avesta Tidning. 
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Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: Den är väldigt fin i foajén till teatern. Han värmde de rostfria 

bitarna på olika sätt så det blir olika färgeffekter som framträdert fint när den blir belyst. Han 

tillverkade den där i Domarhagsskolans lokaler, Avesta, under sommarlovet.  
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Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: Det här korten har jag tagit i ateljén i Johannisbäck i skolans f.d. 

vedbod. När Bertil Herlow Svensson flyttade fick pappa överta en hel del hyllor som kom från 

ostlagret i gamla mejeriet där Bertil hade ateljé. Det luktade ost av hyllorna många år efteråt! 

 

 

Pappa skrev dagsverser i Sala Allehanda under pseudonymen Spefågeln. Det här handlar om Carina 

långt före innan vi träffades. 
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Utställningen på Täljstene 2011, foto Bengt Kebbon: 

 

   

     

   

Colbjörn Lindberg, 7 januari 2015: Bakom min rygg hänger pappas bild som sedan  blev sedan en 

väv som min syster gjorde. 
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Moderismen i Västmanland, utdrag ur folder från Länsstyrelsen 
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Corren (Östgöta Correspondenten) 2016-09-14: 

Han vill flytta staketet till Sala 
 

  Foto från 1976. 

 

LINKÖPING. Fantastiskt! Otroligt! Så roligt! ropar Gregor Wroblewski när han får höra att gamla 

postens staket finns kvar. Det var han som efterlyste det försvunna konstverket. 

– Nu måste jag genast undersöka vad som kan göras! säger Gregor Wroblewski. 

Han är jublande glad över att staketet finns kvar. 

Hemstaden 
Det står i ett förråd på Vallaområdet, och det har det gjort de senaste 30 åren. 

– Jag trodde att det skulle ta mycket längre tid att hitta det, om det ens skulle vara möjligt, säger 

Gregor Wroblewski som är aktiv i Sala konstförening. 

– Det här är ju helt fantastiskt! 

Han skulle allra helst vilja se att staketet kunde föras till Sala som var konstnärens hemstad. 

– Ja, det vore ju roligt om det kunde sättas upp någonstans så att folk kan få se det, säger han. Men jag 

måste ta upp det med Sala kommun först, med Aguélimuseet och föreningarna i Sala. 

– Och så måste jag ju prata med mannen som har tagit hand om staketet! Och med ägaren till staketet, 

det måste ju fortfarande vara Statens konstråd. 

Posten ratade 
Det här räcket, eller staketet, tillverkades av Lennart H Lindberg efter att Statens konstråd beställt det 
till postens huvudkontor i Linköping. Det sattes upp 1967. 1985 gjordes postens fasad om helt och 

hållet och staketet togs bort. 

– Posten ville inte ha det 1985 när de byggde om, berättar byggnadsantikvarien Johan Högquist. Det 

fanns en tanke att skrota räcket då, men vi hade plats i förrådet på Vallaområdet. Så vi tog emot det. 

Och här har det stått, sedan dess. 

"Jättefint" 
Statens konstråd beställde 1 526 konstverk till byggnader med statlig verksamhet genom åren, verk 

som har satts upp på universitet, ambassader, polisstationer och fängelser. Många av de här 

myndigheterna har slagits samman, försvunnit eller förändrats, och Statens konstråd gjorde 2008 en 
inventering av alla de beställda konstverken. En del fanns kvar. Andra, som räcket utanför posten, 

hade försvunnit. 

– Det hade det ju inte alls, säger Johan Högquist. Det stod här hela tiden. Jag tycker att det är jättefint 

och jag skulle vara glad om det kommer upp någonstans. 

Jobbade som svetsare 
Konstnären Lennart H Lindberg började sin karriär som svetsare på Sala Maskinfabrik under 1930- 
och 40-talen. Han drabbades av psoriasis och fick rådet att byta yrke. Lindberg studerade på Lena 

Börjessons Skulpturskola i Stockholm och sedan på Konstfack. Han avled 1979, 68 år gammal. 
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Susanne Hasselqvist 
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Fakta 

Offentlig konst Lennart H Lindberg 

Statens konstråd har beställt 1 526 

konstverk genom åren. 

Verken har satts upp på universitet, 
ambassader, polisstationer och fängelser. 

Många statliga verksamheter har 

försvunnit eller förändrats och därför 

gjorde Statens konstråd 2008 en 

inventering av vartenda beställt 
konstverk. 

I inventeringen registrerades 

smidesräcket som försvunnet. 

Föddes i Heby 1911. 

Arbetade på tegelbruk som ung och som 

svetsare på Sala Maskinfabrik. 

Han utbildade sig till konstnär på Lena 

Börjessons skulpturskola och på 

Konstfack. 

Han gifte sig med Gun och fick två barn, 

Christina och Colbjörn. 

På 1960-talet flyttade familjen till Sala. 

Avled 1979. 

 

Corren.se 2016-10-03:  

Försvunna staketet på väg hem 
07:30 | 16-10-03  
LINKÖPING Minns ni postens gamla staket från 

Kungsgatan? Det som var försvunnet, men som 

fanns kvar i ett förråd på Valla-området? Nu väntas 

beslut om att ta räcket tillbaka "hem", till Sala. 

Det var Lennart H Lindberg som fick uppdraget att tillverka ett 
smidesräcke eller staket till det nya posthuset i Linköping för 50 år sedan. 
För 30 år sedan togs det bort när fastigheten byggdes om. 

För några år sedan skulle Colbjörn Lindberg, konstnärens son, ordna en 
minnesutställning i Sala över sin far, och tänkte ha några fina bilder av 
räcket på utställningen. Han ringde till posten i Linköping men den fanns ju 
inte kvar. 

Han ringde till Statens konstråd som en gång beställde räcket och alltså 
fortfarande borde äga det, men där hade man redan konstaterat att räcket 
var försvunnet. 

Colbjörn Lindberg tvingades lägga ner sökandet. Men lite senare nämnde 
han räcket för Gregor Wroblewski i Sala konstförening. Gregor vände sig 
till Corren och bad om hjälp. 

Och Correns läsare visste svaret. Flera stycken kände till att räcket stod i 
ett utomhusförråd i Valla, fortfarande i två delar, 7,3 och 2,3 meter långa. 
Lite rostiga, men hela. 

Sprudlande glad kunde Gregor Wroblewski meddela Colbjörn Lindberg att 
räcket fanns kvar, och nu vill de att det kommer tillbaka till Sala. 

Statens konstråd gör inte längre något anspråk på räcket. Lars-Ove 
Östensson, konsthallschef på Linköpings kommun, tycker att det vore 
trevligt om det kan komma till Sala där Lindberg är en välkänd konstnär. 

Kultur- och fritidsnämnden i Linköping ska 13 oktober behandla frågan om att donera räcket till Sala. Sala 
silvergruva AB:s styrelse behandlar 4 oktober frågan om mottagande av donationen. 

 Susanne Hasselqvist 

    

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/vart-tog-racket-vagen-om4288424.aspx
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/han-vill-flytta-staketet-till-sala-om4293953.aspx
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/har-ar-det-forsvunna-staketet-om4292854.aspx
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Corren.se 2016-11-02: 

 

Här har staketet stått de senaste 30 åren. | Bild: 

Susanne Hasselqvist 

 

Staketet på väg tillbaka. Colbjörn Lindberg och 

Mats Nolemo lastar in bitarna av det gamla 

posträcket. | Bild: Susanne Hasselqvist 

 

- Jag var helt säker på att räcket var borta för 

alltid, säger Colbjörn Lindberg. | Bild: Susanne 

Hasselqvist 

 

På konstutställningar brukar det ofta sägas "se 

men inte röra", säger Colbjörn, men med pappas 

grejer var det tvärtom. "Rör vad du vill men 

tappa det inte på tårna", brukade han säga. | Bild: 

Susanne Hasselqvist 

 

Colbjörn Lindberg och Mats Nolemo bär in flera 

hundra kilo staket i släpvagnen. | Bild: Susanne 

Hasselqvist 

 

Här sågas staketet sönder och förs till Sala. 
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Posträcket räddat från 

glömskan 
LINKÖPING Han var med när pappa Lennart Lindberg svetsade räcket, 
det som skulle sättas upp vid posten i Linköping. Nu har han fått hämta 

hem det igen. I går reste poststaketet tillbaka till Sala igen. 

 

– Det känns helt fantastiskt, säger Colbjörn Lindberg, framför allt med tanke på att jag trodde att 
det var borta för alltid. 

Staketet beställdes av Statens konstråd på 1960-talet. Det skulle pryda ingången till stora posten 
vid Kungsgatan i Linköping. 

– Jag kommer ihåg när pappa gjorde det, säger Colbjörn. Vi bodde i en gammal skola, där jag 
förresten bor nu med min fru, men pappa använde en smidesverkstad nere i stan. Han behövde 
hjälp med jobbet, det kan slå sig annars när man svetsar så där. 

Lennart H Lindberg var svetsare på Sala Maskinfabrik men sadlade om och utbildade sig till 
konstnär i 40-årsåldern. Han gjorde föremål i olika format och använde ofta sina gamla 
svetskunskaper till stora verk för offentliga miljöer. 

– På konstutställningar brukar det ofta sägas "se men inte röra", säger Colbjörn, men med 
pappas grejer var det tvärtom. "Rör vad du vill men tappa det inte på tårna", brukade han säga. 

Lennart Lindberg föddes 1911. Colbjörn skulle göra en samlingsutställning inför 100-årsminnet av 
pappas födelsedag när han insåg att staketet var borta. 

– Jag började leta, men ingen kunde svara på var det fanns. Så jag förstod att det måste vara 
borta. 

Han berättade så småningom om denna sorgliga upptäckt för en god vän, Gregor Wroblewski i 
Sala konstförening. 

– Han är mycket mer envis än jag och älskar att leta efter saker. Så han vände sig till Corren och 
bad om hjälp. 

Sedan gick det snabbt. Det fanns flera läsare som hade koll på att räcket faktiskt fanns kvar och 
byggnadsantikvarien Johan Högquist visste precis. 

– Posten ville inte ha det 1985, när de byggde om. Det fanns en tanke att skrota räcket då, men 
det ville vi inte och vi hade plats. Och här, i förrådet i Valla, har det stått sedan dess. 

Han röjde fram det ur gräs och snår. Det visade sig snart att ingen egentligen längre gjorde 
ägaranspråk på verket. Posten är borta, kommunen har aldrig varit ägare. Två bitar staket, sju 
meter respektive två meter, många hundra kilo järn, kan därmed få återgå till konstnärens 
hemstad. 

Den långa delen måste klippas isär för transporten men ska svetsas ihop igen. 

– Tvåmetersbiten ska lånas ut till "Döda konstnärers sällskap" i Sala, berättar Mats Nolemo som 
hjälper till med hämtningen. 

– Resten kommer att sättas upp någonstans i kommunen, säger Colbjörn, men allra först ska det 
tillbaka hem. 

  

Susanne Hasselqvist 
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Sala Allenada 2016-11-11: 

Colbjörn Lindberg fraktade sin fars stora konstverk 

tillbaka till Sala: "Det är lite omtumlande" 
Nu har historien med det försvunna smidesräcket av Salakonstnären Lennart H Lindberg fått 

ett lyckligt slut. Konstverket som gjordes till det nya posthuset i Linköping 1967, men togs 

bort 1985, har nu kommit tillbaka till Sala. 

Salakonstnären Lennart H Lindberg fick i slutet av 60-talet ett utsmyckningsuppdrag till det 

nya posthuset i Linköping. För några år sedan upptäckte sonen Colbjörn Lindberg att 

smidesräcket i två delar var borta.  

Gregor Wroblewski i Sala konstförening hörde talas om det saknade smidesräcket och han 

började då undersöka saken och gjorde en efterlysning i lokaltidningen 

Östgötakorrespondenten. Det kom då fram att räcket togs bort i samband med att Posten i 

Linköping byggdes om 1985. Det har sedan dess förvarats utomhus på friluftsmuseet i Gamla 

Linköping.  

Nu har det ett meter höga räcket, som består av två delar, 7,3 respektive 2,3 meter 

överlämnats till Sala konstförening. 

 

Colbjörn Lindberg vid smidesräcket som hans far gjorde till Posten i Linköping 1967. 

Colbjörn Lindberg var häromdagen till Linköping och fraktade hem räcket. Han känner sig 

nöjd nu och det väckte också en del känslor att få hem räcket. 

Den mindre delen av smidesräcket kan nu betraktas för allmänheten. Det är föreningen 

Avlidna Salakonstnärers sällskap som visar upp det inne på Ångbageriet fram till den sista 

november. 

Vad som kommer att hända sedan med smidesräcket är ännu oklart. 

Mikael Stenkvist 

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/har-ar-det-forsvunna-staketet-om4292854.aspx
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Utprovning den 16 februari 2017 av räckets placering med bl.a. stadsträdgårdmästaren  

Kristin Hedman och Colbjörn Lindberg. Foto Göran Söderberg.  

 

Gregor Wroblewski, ledamot av styrelsen för Sala Konstförening – Aguélimuseet, 24 april 2017:  

För ett halvår sedan hade vi kontakt ang. det gamla smidesräcket från huvudpostkontoret i Linköping. 

Räcket skapat av skulptören Lennart H. Lindberg i Sala 1967.  

Konstverket kommer att installeras och invigas vid Aguélimuseet i Sala den 24 maj som en punkt 

under Minnesåret 2017. 24 maj är Ivan Aguélis födelsedag vilket firas i Sala med en speciell 

födelsedagsfest där placering och invigning av Lindbergs smidesräcke är en programpunkt.  

Tack till Statens konstråd och Linköpings kommun som skänkt smidesräcket till Sala. Tack till Corren 

i Linköping som hittade räcket. Och tack till Sala kommun som ville ta emot gåvan från Linköping.  

Ett speciellt tack till Colbjörn Lindberg och Göran Söderberg som på plats i Sala skött allt det 
praktiska kring renovering och installation av konstverket.   
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14-15 maj 2017. Foto Gregor Wroblewski: 
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 10 bilder från Mikaelsgårdens arkiv: 

 

Tre bilder med Lennart Lindberg i smedjan under arbetet med Odlaren. 
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Lennart Lindberg vid Harpolekaren. 
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Rektor Gunnar Flodström, okänd och Lennart Lindberg vid invigningen av 

Mikaelsgården 1959. 

 

 

Anders Diös och Lennart Lindberg. 
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Lennart Lindberg t.v.  

 

 

Dag Eriksson, Lennart Lindberg och Nils Kebbon. 
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Okänd, Colbjörn Lindberg, Lennart Lindberg, Nils Kebbon, okänd, och 

tegelmästare/kyrkvärd Erhard Göransson. 

 

 

Okänd, okänd kvinna, Erhard Göransson, okänd, Colbjörn Lindberg och Nils Kebbon. I 

fontänen okänd och Lennart Lindberg. 
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Några foton samt ett urval av Lennart H Lindbergs konstverk. Colbjörn 

Lindbergs kommentarer från träffen med Avlidna Salakonstnärers 

Sällskap den 7 januari 2015 där inget annat anges: 

 

Det här är en väldigt tidig grej. Det är Don Quijote – ett tema som han använde fler gånger.  

 

 

Pappa hade ateljé på Magasinsgatan. Det här är utsikten mot kyrkan från ateljéfönstret på andra 

våningen. Ateljén låg mitt emot Folkpartilokalen där konstföreningen hade utställningar ibland.   

Tidigare hade han en liten ateljé längst upp i ett vindsrum i fastigheten i hörnet Vasagatan-Norra 

Esplanaden, Ringströms fastighet. Sedan flyttade han ner ateljén på gården in i en tvättstuga, ett 

långsmalt rum. 
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                                                                        Lennart Lindberg, Aktstudie,  

                                                            blyerts 1953, 41 x 18 cm, Sala Konstförening 
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Lennart Lindberg, Argonauternas skepp Argo 

 

Lennart Lindberg, Förälskade trianglar 
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Lennart Lindberg, Huvud av smed 
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Amie Lundholm, 7 januari 2015: Det här är hos min granne på Hyttvägen . Sven Vigelsbo fick den 

här när han slutade som riksdagsman, tror jag det var. Den stod länge i hans potatisland, men nu har 

Englunds, som bor där nu, ställt den som min turn point – jag tar tag i den när jag ’svingar’ mig upp på 

grusgången. Den har Lennart Lindberg tilverkat på Maskinfabriken. 

 

 

Stig Anås staket. Han hade en hörntomt vid Klövervägen-Hyttgatan. En sommar tog de dit en massa 

järnskrot och la ut på trottoaren. Dom kröp på alla fyra och la pussel och svetsade. Det var nog en och 

annan som rynkade på näsan åt ’spektaklet’. Där Edvin B bodde på Hyttgatan gjorde pappa ett räcke 

på övervåningen. Det fanns plötsligt på auktion uppe vid gruvan – jag köpte den för någon 100-lapp. 
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Lennart Lindberg, Båtar, olja 33 x 41 cm, Västmanlands tingsrätt. 

 

 

Lennart Lindberg, Fiskegarn på tork, olja 47 X 55 cm, Västmanlands tingsrätt. 

1958 var pappa och jag i Strömstad hela sommarlovet. Gösta Olsson från Sala hade konstutställningar 

där under sommaren. Pappa jobbade i hans galleri ett par timmar varje dag och sedan målade han. 

Gösta kom till oss och sa ’den där tar jag, den där tar jag’ så fick pappa säg 700 kr sedan sålde Gösta 

dom för det tredubbla på utställningen. 
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Lennart Lindberg, Gravid form, järnskulptur 66 x 20 cm, Sala kommun.  

Finns i komunens lokaler på Drottninggatan mitt emot Ljushallen.. 

 

Det här är en ljusstake i form av en julbock. Den är gjord i två delar – ljushållaren 

för sig och resten i ett stycke. Min far hade hjälp av en man som bodde i närheten 

av minkfarmen mot Isätra. Han satt och klippte den för hand, bockade till delarna 

och doppade dem i svart färg. Kanske gjorde han ett 100-tal runt 1960. 

I Västerås fanns en så kallad skyddad verkstad där den skulle produceras i stor 

mängd och man tänkte satsa på USA. Med det bidde inte ens en tumme. 

Det är rätt så många i Sala som har den här. På Magasinsgatan en trappa upp fanns ett litet utrymme innan 
man gick in i hans ateljé och där, vid juletid, satt det ett anslag på väggen, ’Julbock. Tag så många du vill ha 

och lägg pengar i burken’.  Under fanns det en kartong med ett antal julbockar. Det stämde aldrig i den där 

kassan – det var alltid för mycket pengar. Den kanske kostade 4 kr eller nåt sånt. 

Ulla Hamsten, 8 mars 2004, vid ikon-kursen med Rut Kebbon och Johnny Ekman: De här bockarna har 
Lennart Lindberg gjort. Dom fick jag av honom. De är ljusstakar utklippta i plåt.  

Om jag hade flyttat, som jag tänkte mig, till den där bensinstationen i Sätrabrunn, då hade jag tänkt ha 

utställningar och försäljning där i ”Smörj- & Konsthallen”. Jag ringde till sonen, Colbjörn, och frågade om 
han hade mallen till bockarna. Jag tänkte tillverka efter Lennarts modell. Klippa ut och vrida till det. 

Johnny Ekman, 6 december 2016: Idag var jag på Strömsbacka, återvinningen i Sala, och tittade som 

vanligt efter tavlor av avlidna Salakonstnärer. Inget napp, så jag gick vidare till julpyntet. Såg en ljusampel i 
plåt som var fin men lite för ny. Just då – och det här låter som påhittat – tänkte jag ”Tänk om jag kunde hitta 

en av Lennart Lindbergs julbockar bland allt julpynt”. Tittar ner på bänken under ljusampeln och bland 

trassliga julgransbelysningar ser jag en av Lennart Lindbergs julbockar! 30 kr! Och idag har Strömsbacka 

50 % på allt! D.v.s. 15 kr (inte för att det betydde något – men det var extra roligt). Jag skyndar till Christina, 
hustrun, och visar upp mitt fynd.  

På väg till kassan visar jag Christina röran med julgransljus och pekar ”där hittade jag den”. Då ser jag två 

till!!! Jag köpt förstås alla tre. Alla signerade ”LHL” på undersidan! På kvällen när vi hade medlemsmöte i 
Avlidna Salakonstnärers Sällskap (då handlade det om Olle Nessle) var jag så generös (!) att jag lottade ut en 

av julbockarna bland deltagarna. Eric Fylkeson vann den.   

Jag vill gärna tro att det var Ulla Hamstens bockar som jag fann på Strömsbacka. Att arvingarna körde dit en 
del julpynt och annat 2014. Eftersom bockarna inte var uppställda bland ljusstakarna, utan var intrasslade i 

en julgransbelysning, hade de kanske överlevt julhandeln 2015 och dök upp framför mina ögon i december 

2016.    
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Lennart Lindberg, Colbjörn, oljemålning på pannå, 80 x 65 cm. 

Colbjörn Lindberg: Han målade av mig när jag spelade utan att jag visste om det. Men när jag tänkte 

gå bad han mig sitta kvar ett tag. Den betyder mycket för mig – jag minns precis när den kom till. 

 

 

Lennart Lindberg, Självporträtt, oljemålning på duk 50 x 46. 

Självporträttet kan vara från Konstfacktiden. Han hade inget skägg då. 
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Lennart Lindberg, Analfabetens bokhylla, olja 45 x 33 cm, Sala kommun. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 91 x 67 cm, Västmanlands landsting. 
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Lennart Lindberg, Cykel-Olle Eriksson, gips höjd 35,5 cm. 

 

 

 

 

 Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 18 x 67 cm. 

Pappa gick och klippte sig hos John Fredrikson eller ’farbror Freda’ som vi sa. Han lämnade väl en 

tavla då och då, bl.a. den här målningen, och frågade: ’Hur många klippningar har jag kvar på senaste 

tavlan….?’ Jag fick hänga med på ett hörn och klippa mig jag också Sista gången jag klippte mig i 

Sala var det ’Freda’ som klippte   . 
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Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 26 x 34 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 32 x 49 cm. 

Karaffen till höger finns kvar fortfarande. 
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Lennart Lindberg, Madonna, keramik 1953 h 13,5 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 14 x 19 cm. 
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Lennart Lindberg, Självporträtt, teckning 40 x 30 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, Fågelunge, järn 18 x 17 cm, Sala kommun. 
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Lennart Lindberg, Tusenfoting, järn 15 x 17 cm, Sala kommun. 
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Lennart Lindberg, Stilleben med whiskyflaska, olja 40 x 32 cm, Sala Konstförening. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 33 x 40 cm.  
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Lennart Lindberg, Blodets röst, tusch-akvarell 1953, 21 x 10 cm. 

  

 

Lennart Lindberg, Småkrevader, skrapteknik 24 x 15 cm, Sala Konstförening. 
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Lennart Lindberg, Rosa himmel, olja 43 x 58 cm, Sala Konstförening. 

 

 

Lennart Lindberg, Utan titel, olja 59 x 49 cm, Sala kommun. 
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Lennart Lindberg, järn h 42 cm.                 Lennart Lindberg, Balett, järn h 25,5 cm 

 

                                           

                            Lennart Lindberg, bränd lera, h 55.                                Lennart Lindberg, järn h 21,5 cm. 
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Lennart Lindberg, gnistgaller, järn, 60 x 65 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, Harpolekaren, patinerad gips, h 36 cm. 
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Lennart Lindberg, järn h 7,7 cm. 

 

                                                         

                         Lennart Lindberg, järn h 42 cm.                                Lennart Lindberg, Lennart Lindberg, linoleumsnitt 21 x 12 cm. 
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Lennart Lindberg, olja 55 X 23 cm, Västmanlands tingsrätt. 

 

 

Lennart Lindberg, Motljus, oljemålning på pannå 17 x 34 cm. 
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Lennart Lindberg, järn 24 x 31 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på duk, 26 x 34 cm. 

 



Lennart Lindberg 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på duk, 25 x 15 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 28 x 36 cm.  
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Lennart Lindberg, oljemålning på duk, 35 x 24 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 23 x 29 cm. 
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Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 37 x 22 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 35 x 52 cm, Sala kommun, Ekebygården. 
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Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 38 x 28 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, oljemålning på pannå, 38 x 60 cm, Sala kommun, Ekebygården. 
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Lennart Lindberg, pastell, 30 x 20 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, Promenaden, tusch-akvarell 1953, 21 x 10 cm. 
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Lennart Lindberg, Stilleben, oljemålning på pannå, 43 x 18 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, tusch 15 x 20 cm. 
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Lennart Lindberg, tusch 40 x 11 cm. 

 

 

Lennart Lindberg, Stilleben, oljemålning på pannå, 40 x 61 cm. 
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Foton i Johannisbäck 4 januari 2015, Johnny Ekman: 
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K-G Borlund, Sala Bowlinghall, i april 2019: Lennart Lindberg var min teckningslärare på 

Ekebyskolan 1962-1963. När jag träffade honom någon gång 1973 erbjöd han sig att skapa ett 

vandringspris till Cityhallens Cup i bowling. Jag jobbade då på Cityhallen som ägdes av 

Bengt Jansson. Butiken låg på Rådhusgatan där Elons leksaker ligger idag. Första 

inteckningen 1974 tog Bengt Westblom. Övriga som är ingraverade på plåten är 1975 Tarmo 

Kosby, 1976 Olle Kullberg, 1977 Gunnar Berg, 1978 Dag Fahlström, 1979 Hugo Mälström, 

1980 Kurt Hellqvist, 1985 Ingemar Hellström och 1986 Robert Aldén. 

Nu när jag slutar som delägare i Sala Bowlinghall efter 21 år får Avlidna Salakonstnärers 

Sällskap ta emot skulpturen som gåva.   


