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§ 232 Konstdonation Lennart Lindbergs smideskonstverk Smidesräcke

INLEDNING
Den13oktober 2016 beslutade Linköpings Kultur- och fritidsnämnd att tillmötesgå
Sala konstförenings önskemål att donera Lennart Lindbergs "Smidesräcke till före-
ningen. En framställan har därefter gjorts till Sala kommun från Gregor Wroblewski,
ledamot i styrelsen för Sala konstförening/Aguelimuséet. Framställan innebär en för-
frågan om Sala kommun är beredd att ta hand om verket och placera det på en värdig
plats i kommunen.

Beredning
Bilaga KS2016/204/1, missiv
Bilaga KS201 6/ 204/ 2, skrivelse från den Socialdemokratiska gruppen i kommunsty-
relsen

Bilaga KS2016/ 204/ 3, beslut i Kultur-och fritidsnämnden Linköpings kommun

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar att
ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
an tacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke, som donerats till Sala

konstförening av Linköpings kommun, samt

g uppdra till tekniska kontoret att vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en
lämplig plats i kommunen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar'

ag tacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke, som donerats till Sala

konstförening av Linköpings kommun samt

g uppdra till tekniska kontoret att vidta åtgärder för att placera Smidesräcke på en
lämplig plats i kommunen

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Konstdonation -Lennart Lindbergs smideskonstverk Smidesräcke

Den 13 oktober 2016 beslutade Linköpings Kultur- och fritidsnämnd att tillmötesgå
Sala konstförenings önskemål och donera Lennart Lindbergs Smidesräcke till
föreningen.

Linköpings kommun har sedan 1985 förvarat Salakonstnären Lennart Lindbergs
nedmonterade offentliga konstverk Smidesräcke från 1966 vid Valla gård. I
september framförde Sala konstförening ett önskemål om att verket doneras till
konstnärens hemkommun.

1966 uppfördes Salakonstnären Lennart Lindbergs smideskonstverk Smidesräcke,
genom Statens konstråds försorg, vid Nya Posthuset på Kungsgatan 20 i Linköping.
1985 demonterades verket och togs då om hand av representanter för
Friluftsmuseet Gamla Linköping, som sedan dess har förvarat verketi demonterat
skick vid Valla gård. Statens konstråd gör inga anspråk på äganderätten till
konstverket utan anser att Linköpings kommun för tillfället är ägare till Smidesräcke.

Sala konstförenings förfrågan till Linköpings kommun om donation grundar sig i en
önskan att få tillbaka det nedmonterade verket till den stad där det skapades.

Linköpings kommun har inför sitt beslut haft samråd med Gregor Wroblewski,
styrelseledamot vid Sala konstförening, konstnärens son Colbjörn Lindberg samt
Henrik Orrje, administrativ chef vid Statens Konstråd.

En framställan har därefter gjorts till Sala kommun från Gregor Wroblewski,
ledamot i styrelsen för Sala Konstförening/Aguélimuseet. Framställan innebär en
förfrågan om Sala kommun är beredd att ta hand om verket och placera det på en
värdig plats i kommunen.

Även den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen liksom flera
konstintresserade har föreslagit att Sala kommun ska ta emot Smidesräcke.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunstyrelsens
ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att tacksamt ta emot Lennart Lindbergs konstverk Smidesräcke, som donerats till
Sala konstförening av Linköpings kommun samt uppdra till tekniska kontoret

. era Smidesräcke på en lämplig plats i kommunen.

    
Carola Gunnarsson (C ]
Kommunstyrelsens or I -
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Kommunstyrelsen

Den Socialdemokratiskagruppen i Kommunstyrelsenföreslår att Salakommun
tar emot det fina staket som tillverkats av Salakonstnären Lennart H Lindberg
och som Linköpingskommun är beredd att donera till Sala.staketet kan
lämpligen sättas upp vid ån intill Täljstenen eller på annan lämplig plats.

Sala2016-10-04
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Ulrika Spårebo (S)
oppositionsråd och 2:e vice ordförande
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Bilaga KS 2016/204/3

Linköpings Tjänsteskrivelse 1(2)
kommun
Kultur- och fritidskontoret 2016-09-30 Dnr KOF 2016-318
Lars-Ove Östensson

Kultur- och fritidsnämnden

Konstdonation till Sala

Förslag till beslut

l. FörslagetattdoneraLennartLindbergsSmidesräcke(1966) till Sala
konstförening godkänns.

Ärende
Linköpings kommun har sedan1985 förvarat SalakonstnärenLennart
Lindbergs (l 91 1-1979) nedmonteradeoffentliga konstverk Smidesräcke(1966)
vid Vallagård.I september2016 framfördeSalakonstföreningettönskemål
om att verket donerastill konstnärenshemkommun.

Kultur- och fritidskontorets förslag är att nämndentillmötesgår Sala
konsttöreningsönskemål.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Konstdonation till Sala
Bild: Staket
Bild: Pigguppåt
Bild: Uppochner



2 (2)

Bakgrund

1966 uppfördes Salakonstnärens Lennart Lindbergs smideskonstverk

Smidesräcke, genom Statens konstråds försorg, vid Nya Posthuset på

Kungsgatan 20 i Linköping. 1985 demonterades verket och togs då om hand av

representanter för Friluftsmuseet Gamla Linköping, som sedan dess har
förvarat verket i demonterat skick vid Valla gård. Statens konstråd gör inga

anspråk på äganderätten till konstverket utan anser att Linköpings kommun för
tillfället är ägare till Smidesräcke.

Sala konstförenings förfrågan om donation grundar sig i en önskan att få

tillbaka det nedmonterade verket till den stad där det skapades.

Samråd

Samråd har skett med Gregor Wroblewski, styrelseledamot vid Sala

konstförening, konstnärens son Colbj öm Lindberg, samt Henrik Orrj e,

administrativ chef vid Statens Konstråd.

Kommunala mål

Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016-2017 anger bland annatföljande:

En attraktiv stad: Ett rikt och syn-ligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till
Linköpings identitet som attraktiv kommun.

En hälsosam stad: Linköpings kul-tur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälso-samt och meningsfullt
liv.

En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-

idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
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