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Lennart Lindberg 

 

Vasagatan 17, räcke 
 

Konstnär Lennart H Lindberg (1911-1979) 

År 1967, uppställd i Sala 2017 

Teknik Räcke i svartlackerat järnsmide, 790 x 105,  

135 x 105 cm 

Placering Vasagatan 17 

 

Räcket beställdes 1967 av Statens konstråd för placering vid postens huvudkontor i 

Linköping. 1985 gjordes en ombyggnad och räcket ”försvann”.  

Efter gediget detektivarbete av sonen Colbjörn Lindberg och Gregor Wroblewsky, Sala 

Konstförening, kunde räcket återföras till Sala och sättas upp utanför Aguélimuseet 2017.  

Den mindre räckedelen förhandsvisades på Ångbageriet av Avlidna Salakonstnärers 

Sällskap i november 2016.  

 

 

 

 

 

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!  

 



Lennart Lindberg 

 

 

 

  



Lennart Lindberg 

 

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. 

Susanne Hasselqvist 



Lennart Lindberg 

 

 



Lennart Lindberg 

 

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


Lennart Lindberg 

 

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. 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

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 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

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


KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

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.   

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

14-15 maj 2017. Foto Gregor Wroblewski: 

 

   

 

 

   

 

 

   



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

Åkraområdet, Hästar 
 

Konstnär Lennart H Lindberg (1911-1979) 

Titel Hästarna 

År 1967 

Teknik Lekskulptur i brons 

Placering Mellan Strandvägen och Åkragatan 

 

 

 

 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

    



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

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. 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

    

Foto Bengt Kebbon. 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

Moderismen i Västmanland, utdrag ur folder från Länsstyrelsen 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 

 

 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

Sala Allehanda 7 juli 1987. ”Flanören” Anders Ljung raljerar under rubriken En tur genom det 

konstnärliga Sala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

Sala Sparbank, väggskulptur 

 

 
 

Konstnär Lennart H Lindberg (1911-1979) 

Titel En ung mans väg till ena pigo 

År 1957 

Teknik Väggrelief i lackerat järn, 95 x 218 cm. 

Placering Sala Sparbank, t.h. innanför entrén 
 

 

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.   

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

Metso, Norrängsgatan 2, Viking 

Lennart H Lindberg 

Viking  
Konstnär Lennart H Lindberg  

(1911-1979)  

Titel Viking 

År 1969 

Teknik Skulptur i järn/stål 

Placering Norrängsgatan 2, Metsos entré 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

    

 

 

 

 

 

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.    

 

 

 

 

  



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 

Lennart H Lindberg, skulpturer, smiden m.m. 

Mikaelsgården, Odlaren 

 

 

 

 

Tre bilder från Mikaelsgårdens arkiv med Lennart Lindberg i smedjan under arbetet med Odlaren: 
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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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Sala Allehanda 2 januari 1980: 

 

 

 



KONST I SALA KOMMUN 
utgiven av AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP 2020 
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Mikaelsgården, Harpolekaren 

 

Konstnär Lennart H Lindberg (1911-1979) 

Titel Harpolekaren 

År 1960,  

gåva av Anders Diös 

Teknik Skulptur i brons 

Placering Mikaelsgården 
 

OBS! Fontänen monteras ner under vinterhalvåret.                                   Foto Jan Storm 

 
 

Sonen Colbjörn Lindberg: Gipsförlagan 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. 

Västmanlands Folkblad 24 februari 1960: ... gipsmodellen, som sedan skall avgjutas i brons hos 

Bröderna Bergman i Stockholm. Från harpans övre båge skall fem vattenstrålar bilda de strängar 

som den grubblande harpolekaren rör vid.  

 

 

 

Lennart Lindberg vid Harpolekaren. 
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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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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 (Anders Diös AB), 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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Johannisbäck, Ofullbordade skulpturer 
 

I trädgården vid Lennart H Lindbergs bostad och ateljé, numera sonen Colbjörns och Carina 

Normanssons hem, har Colbjörn placerat ut några av faderns ofullbordade skulpturer som får åldras 

i allsköns ro. Ring Colbjörn, 070-312 41 28, om du vill se skulpturerna. 
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Klövervägen – Hyttgatan, staket 
 

 

 

 

Sonen Colbjörn Lindberg: Stig Anås staket uppfördes på 1960-talet. Han hade en hörntomt vid 

Klövervägen-Hyttgatan. En sommar tog han och Lennart Lindberg  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. 

  

I dag, juni 2020, får man titta noga för att se räcket i häcken. 


