
Motströms 
Skissbeskrivning med tekniska specifikationer 

Idé 

Min idé är att göra en båt som ju är mycket förknippat med Norrtälje. 
Nu finns det redan ganska mycket båtmotiv i befintliga verk i staden. Men jag hoppas och tror att min variant ändå skall vara 
ganska annorlunda än de befintliga och skall ge en annan ingång. 

Jag jobbar ofta med vardagsföremål och gärna med en liten berättelse eller händelse i mina skulpturer. 
Berättelsen här är hur några barn/ungdomar bygger sin egen båt i de material som man lyckats samla ihop. Och kan 
förhoppningsvis uppmuntra barn och ungdom att själva snickra ihop något. 

Utförande 

Förslaget är alltså en båt i brons ca 80 cm lång. Utförande kommer att se ut som om den vore hopsnickrad på det sätt som 
barn/ungdomar kan lyckas med. Alltså inte en välpolerad mahognybåt utan snarare som ett kojbygge med olika spruckna 
brädlappar, krokiga spikar, glipor etc. Båtbygget kommer vara i ett stadie där de sista brädorna ännu inte har kommit på 
plats. En hammare och kanske ytterligare något verktyg och brädlappar kommer att ligga i båten. 
Båten kommer att vara placerad på en betongsockel i slänten ner mot ån. Som titeln antyder med fören mot väster. 

Material 

Båten kommer att se vek och ömtålig ut men kommer att vara tillverkad i brons och därför mycket stark. Den tål väl att 
klättra på och leka i. 

Gjuttekniken jag använder kallas cire perdue som är franska för ”förlorad vax”. Jag tillverkar en modell i vax som sedan 
bäddas in i en keramik. Vaxen smälts ur och i hålrummet efter vaxen hälls smält brons. 

Storlek 

Bronsbåten kommer att vara ca 80 cm lång, 40 cm bred och 25 cm hög. Uppskattad vikt är 60-70 kg. 

Sockeln blir ca 50x35 i plan. Höjden över mark i uppslänten ca 10 cm vilket blir ungefär 30 till 40 cm i nedslänten beroende 
på verklig marklutning. 
Den skall vara formad med lite grova ohyvlade brädor 10-12 cm breda. Jag gör en skiss eller enkel ritning på sockeln. 

Livslängd och underhåll 

Föremål av brons har en mycket lång livslängd. Och båten kommer troligen att överleva även 500-årsdagen och kanske 
ytterligare århundraden även efter den. 

Bronsobjekt som detta behöver normalt inget underhåll annat än möjligen en avspolning av smuts och löv vid behov. Det 
kommer att finnas dräneringshål i botten. 
Slitage av att man rör, klättrar och kanske sitter i båten kommer bara att förhöja bronsens patina. 

Placering och belysning 

Jag föreslår placering i slänten (ej den plana delen) ner mot ån. Jag uppfattar att lämpligaste ställer kommer att vara öster om 
det stora trädet. Båten blir parallell med ån. 
Det behövs nog ingen direkt belysning annat än den allmänna belysningen som planeras att sättas upp. Den slutliga 
placeringen kommer att behöva diskuteras med hänsyn till hur belysningen kommer att bli. 

Infästning 

I botten av bronsbåten kommer att finnas ett antal kraftiga rostfria dubbar som limma/gjuts fast i borrade hål i betongsockeln 
med snabbcement eller annan ankarmassa. 

Färg/patinering 

Bronsens patina är fortfarande en öppen fråga. Materialprovet visar 2 olika varianter. Dels en traditionell bronspatinering, 
brunaktig. Dels en patina som ser ut som gammalt väderbitet trä. 
Den slutliga färgen kommer dock troligen att visa sig efter flera år beroende på väder och slitage. Ofta kan man med hjälp av 
tidigare bronsverk i staden kunna bedöma den slutliga färgen. 

Betongsockeln kommer antingen att vara naturligt grå eller möjligen något infärgad. Färgen kommer naturligtvis anpassas 
till bronsens patina. 



Placering 

Jag hoppas att den kan uppskattas av barn och ungdom som kanske kan använda den som ett lekobjekt. 
Men också att den kan inspirera till att själv vilja snickra något objekt. 

För vuxna kanske den kan minna om egna bygger i ungdomen. Och att man kan uppskatta det annorlunda objektet med en 
smula humor. 
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Storlek 

Ungefärliga mått 

Montering och sockel 
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Uppskattat att backen lutar ca 15°. 
Höjd över marken vid uppsidan ca 10 
cm

Betongen kan ha lite grov yta och med 
synliga skarvar mellan formbrädorna. 
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Materialprov / detalj / patina 

”Bronsbrädorna” kommer alltså att se gamla, murkna och slitna ut. Men kommer givetvis att vara mycket starkare än 
brädorna som det föreställer. 

Oftast brukar det vara tvärt om när det gäller materialen. Man bronserar trä, gips, plast mm för att efterlikna brons. 

Spikar och skruvar (också i brons) har man kanske inte lyckats helt med. Får man kanske skylla på ungdomen, vilket vi 
vuxna kanske inte kan. 
Jag kommer att se till att det inte är några vassa delar som man kan skada sig på. Speciellt på insidan om någon vill provsitta. 

Materialprovet har på respektive sida olika patinering. Dels en med en ganska traditionell bronspatina dels en som efterliknar 
gammalt väderbitet trä. 
Det finns även andra varianter på färg som man kan tänka sig. Olika gröna nyanser tex. 




