
Linköping 2018-03-06

Åtgärdsförslag
-slutlig version

Motala Folkets park
Konstnärlig utsmyckning i skulpturparken
Dnr. 0421/17 

BESTÄLLARE
Motala Kommun
Att.Eva Modén
Stationshuset
591 86  Motala

UTFÖRT AV
Östergötlands museum
Konserveringsenheten
Raoul Wallenbergs plats, Box 232
581 02  Linköping

Raoul Wallenbergs plats • Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00  
info@ostergot landsmuseum.se •  www.ostergot landsmuseum.se



Inledning och bakgrund
Motala kommun har genom Eva Modén, tillfrågat Östergötlands museum om en skadeinventering av den 
utvändiga konstnärliga utsmyckningen med förslag på åtgärder i samband med en eventuell flytt av konst-
verken, då det finns planer på att riva Motala Folkets Park. Besiktningen utfördes 17 januari 2018.

Beskrivning
Motala Folkets Park är beläget på södra sidan av Varamoviken. Skulpturparken är en del i ett större park-
område där även lekpark, boulebana, teaterlada och paviljonger finns. Skulpturerna har varit en  målinriktad 
satsning på konstnärlig utsmyckning i Folkparken vilken påbörjades 1976.

Syfte 
Syftet med besiktningen är att beskriva nuvarande skadebild på den utvändiga konstnärliga utsmyckning-
en samt ge förslag på lämpliga åtgärder i samband med en eventuell flytt av skulpturerna. 

Vid en flytt av den här typen av objekt är det ur bevarandesynpunkt viktigt att undanröja skaderisker 
så långt det är möjligt. Att tänka preventivt vid val av ny placering gör att en del skador kan förhindras 
innan de uppstår. Exempelvis kan stora träd runt ett konstverk orsaka fläckar och missfärgningar och på-
skynda biologisk påväxt. Om platsen där konstverket står är undanskymd och dåligt belyst kan det vara 
en orsak till att det blir vandaliserat. 

Sammanfattning
Besiktningen har utförts okulärt från marken. Vissa konstruktioner har därför inte kunnat bedömas på 
nära håll. Åtgärdsförslaget fungerar som ett underlag för vidare utredning kring flytt av verken. 
Eftersom skulpurerna är av varierande material och har olika skadebilder behövs även utlåtande från 
andra yrkesgrupper. Till exempel har konserveringsateljén ej kompetens att bedöma vissa konstruktioners 
hållfasthet eller vad som är praktiskt möjligt för en flyttfirma att flytta så stora objekt.

Konserveringen på Östergötlands Museum kan åta sig att åtgärda två av verken; Frukost i det gröna och 
Sagor och myter kring Vättern, med en liten reservation för att vi inte har besiktigat det sistnämnda verket 
på nära håll.



SOLERUPTION

Beskrivning
Skulpturen av Björn Selder (född 7 mars 1940 i Stockholm, död 1999) är 18 meter hög med en spännvidd 
på 6,5 meter och består av ett rödmålat metallklot med utstickande ”antenner” monterad på en svartmålad 
järnstång. Skulpturen är fastsatt med kraftiga bultar på ett järnfundament förankrat i marken. Genom sin 
konstruktion ska skulpturen kunna röra sig, trots sin storlek, även i lätt vind. Skulpturen tillhör Motala 
Folkets Parkförening och kommer enligt uppgift inte att flyttas.
 

Skadebeskrivning
Nedre delen av stolpen och fundamentet har biologisk påväxt och ytliga fläckar av  korrosion. Skulptu-
rens övre del med klotet var inte möjlig att besiktiga. Från marken kunde man dock observera missfärg-
ningar på undersidan av klotet, förmodligen i form av biologisk påväxt och möjligen korrosion. 

Föreslagna åtgärder
Undersökning av svetsskarvar och eventuell korrosion på klotet med antennerna. Detta utförs av fackman 
som har kompetens att bedöma hållfasthet. I samband med detta utförs rengöring från biologisk påväxt 
och eventuell korrosion avlägsnas. Skador bättringsmålas. Omfattningen kan först göras då det finns en 
tillgänglig lift. Arbetet kan utföras av målare i samråd med antikvarie.

FÅGEL I FLYKT

Beskrivning
Björn Selders skulptur är placerad invid själva Folkets parks huvudbyggnad och utgörs av tre tvådimen-
sionella molnformationer utskurna i metall. Molnformationerna är monterade på tre stycken genomgå-
ende metallrör. På det mittersta molnet är en stiliserad fågel monterad. De tre metallrören är fastsatta mot 
en metallplatta förankrad i marken. Skulpturen är troligtvis lackerad i vit och blått. Rören och fundamentet 
är målade i vitt på en grå rostskyddsfärg. 

Skadebeskrivning
Stora delar av skulpturen har stora korrosionsskador. Kring rörens anslutningar mot metallplattan finns 
korrosion. Färg och rostskyddsfärg flagar partiellt. Ytorna är smutsiga och har förekomst av biologisk 
påväxt.

Föreslagna åtgärder
Skulpturen rengörs från smuts och lös rost avlägsnas. Även löst sittande färgskikt avlägsnas. Ytor där 
rostskydd saknas bättras med ny rostskyddsfärg och skulpturen målas sedan om ( eventuellt lackeras)
i samma  färgton som ursprunget. Omfattningen av detta arbete kan bedömmas när skulpturen tagits ner 
och en undersökning på nära håll kan göras. Arbetet kan utföras av målare i samråd med antikvarie.

Inför eventuell flytt och ny placering av skulpturen: Flytt utförs av lämplig flyttfirma van vid denna typ 
av föremål. Skulpturen bör inte stå för nära träd o. dyl. vid en ny placering, då detta påskyndar ny upp-
komst av biologisk påväxt, missfärgningar och korrosion.



GRINDPARTI 

Beskrivning
Grindpartiet skapat av skulptören Stefan Thorén (1927-1997) består av sammansvetsade ramsektioner 
med abstrakta former, cirklar och kugghjul i metall målat eller lackerat i svart och rött på en underlig-
gande rostskyddsfärg. Till grindpartiet ansluter ett lägre ”staket” i form av ett stiliserat lok med vagnar, 
utfört i samma material och med samma färgbehandling.

Skadebeskrivning
Fläckvis löst bunden biologisk påväxt, ytsmuts och fågelträck. Enstaka ytor är angripna av korrosion. 
Angreppen har framför allt uppkommit på ”tågsetets” horisontala ytor. Den röda färgen har ”mattats” 
partiellt. I övrigt är färgskikten mycket stabila.

Föreslagna åtgärder
Grindpartiet rengörs från biologisk påväxt och smuts, troligtvis med högtryckstvätt. Prov måste göras. 
Löst sittande rost avlägsnas och de skadade partierna förses med nytt rostskydd och bättringsmålas. 
Arbetet kan utföras av målare i samråd med antikvarie.

Inför eventuell flytt och ny placering av verket: Inför flytt måste grindpartiet förmodligen monteras ned 
i mindre sektioner för att kunna fraktas. Eftersom alla sektioner är sammansvetsade måste vissa svets-
skarvar skäras upp. Detta utförs av fackman. Flytt utförs av lämplig flyttfirma som också kan bedöma hur 
stora sektioner som kan flyttas utan nedmontering.

FRUKOST I DET GRÖNA

Beskrivning
Skulpturgruppen av konstnären P O Ultvedt (1927 - 2006) är en variation av Édouard Manets målning 
från 1863 med samma namn. Gruppen består av 9 - 10 fristående skulpturer placerade direkt på marken 
och fast förankrade. Skulpturerna är gjutna i betong med infällda partier i olika grövre eller finare struk-
tur med vissa ytor polerade. Skulpturerna är bemålade, till vissa delar har infärgad betong använts.

Skadebeskrivning
Skulpturerna var smutsiga med förekomst av biologisk påväxt i form av mossa och lavar som har bundit 
sig, framförallt till ojämna ytor med grövre struktur. På ett par ställen finns sprickor i betongen. Dessa  
ser ut att vara åtgärdade vid tidigare tillfälle och är stabila. Ytorna är slitna.

Föreslagna åtgärder
Skulpturerna rengörs från smuts och biologisk påväxt av konservator. Ytorna är dock slitna efter att ha 
stått ute i det fria. Vid en rengöing måste det finnas tillgång till vatten och el. Arbetet utförs av konser-
vator. En uppskattad kostnad är 10 dagar á 5200 kr exkl. moms. Kostnad för resor och traktamenten till-
kommer.

Inför eventuell flytt och ny placering av verket: Flytt utförs av lämplig flyttfirma van vid denna typ av 
föremål. Skulpturgruppen bör inte stå för nära träd o. dyl. vid en ny placering, då detta påskyndar ny 
uppkomst av biologisk påväxt och missfärgningar.  Enligt uppgift finns det planer på att flytta verket till 
Motala stadspark.



TURKISKA TÅRTAN

Beskrivning
Paviljongen som är tänkt som servering är konstruerad och tillverkad av konstsnickaren Tomas Tempte 
(1942 -2016). Paviljongen består av ett åttkantigt lökkupolformat tak bestående av en avancerad träkon-
struktion med synliga, dekorativa takbjälkar. Takbeklädnaden utgörs av tjärpapp spikat på ett brädtak. 
Taket bärs upp av parvis hopskruvade reglar i trä som står på betongplintar. Paviljongens ”väggar” ut-
görs av blåmålade ribbor och reglar, omväxlande figursågade. Den blå färgen är målad på en orange bot-
tenfärg. Enligt uppgift har paviljongen ursprungligen varit rödmålad. Virkets dimensioner i väggar och 
takstol känns lite klena för det stora taket.

Skadebeskrivning
Innertaket är rötskadat på vissa ytor på grund av läckage. Det finns även en risk att fukt kan ha trängt in 
via anslutning kring den vindflöjel som kröner kupolen. Den blå färgen flagar och är matt och urlakad. 
Vissa ribbor och reglar som bär upp taket är rötskadade. Yttertaket har påväxt av mossa och lav. 

Föreslagna åtgärder
Inför eventuell flytt och ny placering av paviljongen: Delar av paviljongen är rötskadad och måste bytas 
ut. Troligt är att betydligt fler skador uppdagas vid en nedplockning av paviljongen, än vad man i nuläget 
kan se, till exempel under tjärpappen. En duktig snickare,van vid gamla byggnader, bör titta på den prak-
tiska möjligheterna till flytt och vilka partier som måste bytas ut. I vilka delar som paviljongen kan flyt-
tas  måste en flyttfirma tillfrågas. Förutom de delar som måste bytas ut så skall byggnaden målas om av 
målare i samråd med antikvarie. Innan ommålning måste de äldre färgskikten avlägsnas.

TROLLKARLENS HATT

Beskrivning
Musikpaviljongen som också är ritad och tillverkad av Tomas Tempte består av ett åttkantigt toppigt trä-
tak, troligtvis klätt med tjärpapp, med invändig träkonstruktion av synliga takbjälkar liknande ”Turkiska 
tårtan”. Taket uppbärs av parvis hopskruvade träreglar stående på betongplintar. Paviljongens ”väggar” 
utgörs av blåmålade enkla spjälor.

Skadebeskrivning
Hela paviljongen står snett på plintarna och lutar kraftigt. Flera synliga kompletteringar tyder på att tak-
konstruktionen är för klen. Stora delar av träkonstruktionen är murken. Färgen flagar kraftigt. Papptaket 
har kraftig påväxt av mossa och lav.

Föreslagna åtgärder
Troligtvis är paviljongen i för dåligt skick i nuvarande tillstånd för att klara av en flytt. Den praktiska 
möjligheten till en eventuell flytt måste utredas av snickare van vid gamla byggnader. I vilka delar som 
paviljongen kan flyttas måste en flyttfirma tillfrågas. Förutom rötskadade och dåligt bärande delar som 
måste bytas ut så skall byggnaden målas om av målare i samråd med antikvarie. Innan ommålning måste 
de äldre färgskikten avlägsnas.
 



SAGOR OCH MYTER KRING VÄTTERN

Beskrivning
Konstnären Krister Johanssons verk består av fristående tvådimensionella figurer i emaljteknik. Figu-
rerna har från början varit placerade ute i skulpturparken monterade på stänger förankrade i marken. Idag 
är de fastskruvade på Folkets Parks huvudbyggnads fasad. 

Skadebeskrivning
Verket besiktigades från marken och var inte möjligt att granska i detalj. Emaljmåleri är dock en mycket 
hållbar teknik och inga uppenbara skador syns på håll, därför bedöms verket vara i gott skick förutom att 
det har blivit hål i plåten efter den sekundära uppsättningen med skruv.

Föreslagna åtgärder
Inför eventuell flytt och ny placering av verket: Troligtvis räcker en rengöring, men en säkrare bedöm-
ning görs när verken är nedtagna och kan inspekteras på nära håll. Rengöringen görs av konservator. 
Uppskattad kostnad för arbetet är 4 dagar á 5200 kr exkl. moms. Kostnad för resor och traktamenten 
tillkommer.

MINNESMÄRKE 

Beskrivning
Minnesmärket över Metallindustriarbetareförbundet avdelning 37 i Motala är tillverkat av Carlsundsele-
ver 1996. Minnesmärket med texten ”METALL 100 ÅR”  är utförd i bemålad metall.

Skadebeskrivning
Den röda färgen flagade partiellt. Minnesmärket är smutsigt och har biologisk påväxt i form av lavar och 
mossa.

Föreslagna åtgärder
Ytrengöring. Ommålning av ytor med flagande färgskikt. Arbetet kan utföras av målare i samråd med 
antikvarie.



Bild 2. Biologisk påväxt längst ned på ”Soleruption”.Bild 1. Verket ”Soleruption”. På undersidan av klotet syns 
fläckar av smuts, biologisk påväxt och möjligen korossion.

Bild 3. ”Fågel i fkykt” . Omfattande rostangrepp och smuts samt flagande färgskikt.



Bild 4. Grindparti av Stefan Thorén.

Bild 5. Detalj av grindpartiet. Biologisk påväxt och smuts. Bild 6. Detalj av ”tåget”. Mattat färgskikt med repor.



Bild 7. Detalj från ”tåget”. Fukt har trängt in under färgskiktet och orsakat rostangrepp.

Bild 8. Detalj av ”tåget” med rostangrepp.



Bild 9. Skulpturgruppen ”Frukost i det gröna”.

Bild 10. Två av skulpturerna.



Bild 11. Detaljbild som visar påväxt av lav och mossa.

Bild 12. Skulptur med muts och biologisk påväxt. Bild 13. Detaljbild från baksidan på en av skulptu-
rerna med sprickbildning.



Bild 14. Serveringspaviljongen ”Turkiska tårtan”. Bild 15. Innertaket med synliga takbjälkar.

Bild 16. Takkonstruktionen har kompletterats. Bild 17. Rötskadat innertak.



Bild 18. Bärande träreglar är monterade med luftspalt på 
betongplintarna.

Bild 19. Rötskadade träpluggar.

Bild 20. Flagande färg. Bild 21. Flagande färg och rötskadat virke.



Bild 22. Musikpaviljongen ”Trollkarlens hatt”. Bild 23. Kompletterad takkonstruktion. 

Bild 24. Rötangipet virke och flagande färg. Bild 25. Paviljongen står snett på plintarna.



Bild 26. Verket ”Sagor och myter kring Vättern” placerat på Follkparksbyggnadens fasad.

Bild 27 och 28. Detaljbild av 
minnesmärket ”Metall 100 år. 
Flagande färgskikt.


