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Dottern Gerd Wäster i maj 2017: 

Min mor, Helmy Margareta Lindström, föds den 23 januari 1916 i Högbo församling, Sandviken. 

Helmys föräldrar var statare. De kom till Vigelsbo i Möklinta i slutet på 1910-talet. 

Mamman och pappan skulle flytta vidare till Eskilstuna, men grannarna, Tekla och Johan 

Andersson i Österbo, Möklinta, tyckte inte Helmy skulle flytta runt utan de ville ta hand om 

henne.  Då var Helmy 3 år. 

Helmy blev alltså kvar i Möklinta och gick sedan i Lisselbo skola.  

Helmy träffade Ture Lindberg och de gifte sig i mitten på 1930-talet. De bosatte sig i Östanhede. 

Kyrkskogen blev adressen. Det var kyrkans fastighet som de köpte. De fick tre barn: Jag, Gerd 

född 1939, Britt född 1941 och Anders född 1951. 

Pappa Ture startade eget åkeri och den första lastbilen köpte han av Arne Eriksson i Nordankil. 

Det var en gammal militärbil. Han målade den själv med vanlig pensel. Illgrön! Mamma 

protesterade men det var som det var. Senare hade han flera olika lastbilar. Scania Vabis. Min bror 

Anders tog över åkeriet efter pappa. 

Ett tag var Helmy vaktmästare i Möklintagården. Hon städade också på lasarettet i Sala. Senaste 

uppdraget hon hade var som kyrkvärd i Möklinta församling. 

Jag var mycket hos min mormor i Kungsör, dit hon flyttade från Eskilstuna. Mamma åkte också 

till Kungsör och hälsade på mormor, men det var troligtvis efter det att hon gift sig med Ture.  

Mamma sålde Kyrkskogen något år efter det att pappa Ture dog 1981. Då flyttade hon fram till 

sjuksköterskebostaden där hon bodde resten av livet. 

Mamma gick två målarkurser för Karl-Otto Modin i början och mitten på 1970-talet. Den första i 

Möklintagården där de också hade utställning. Senare en kurs i källaren vid gamla biblioteket 

invid Ekebyskolan. Då deltog jag också i målarkursen tillsammans med henne.  

Hon tyckte om att teckna. Hon hade alltid ett block som hon ritade i. 

Helmy gick ur tiden 1991, samma år som hon fyllde 75. 
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Helmy Lindberg, olja 1975, xx x xx cm. 

 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 1976, 24 x 41 cm. 

 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 1976, 50 x 65 cm. 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 1976, 60 x 68 cm. 

 

 

Helmy Lindberg, Klövsjön, olja p duk 1977, 50 x 65 cm. 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 1977, 85 x 55 cm. 
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Helmy Lindberg, Motiv från Norge, olja på duk 1978, 65 x 81 cm. 

 

 

 

Helmy Lindberg, olja på duk, 35 x 27 cm. 

 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 47 x 38 cm. 

 

 

Helmy Lindberg, olja på duk 60 x 41 cm. 

 

 

 

 

 

 


