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När strömmen av besökare korsar mässans entréhall speglas deras rörelse i en ridå av 
höga blanka stålplåtar, mjukt böljande till formen. Människorna tycks flyta förbi, först 
långsamt och sen plötsligt – plopp! Så har de flutit iväg runt hörnet. 

Där innanför plåtarna ligger Stålcaféet. Konceptet är enkelt. Nio böjda plåtar bildar 
rummen, vars form känns flytande. De tunna plåtarna är majestätiskt höga, men deras 
form är mjuk, organisk, spänstig. I kontrast till dessa står en mängd små stålkuber på 
golvet; trygga, kantiga, tillsynes massiva kroppar med fokus mot marken.  Våghalsighet 
kontra stabilitet. Två sidor av stål. Ett café. Välkommen!  



Stålcaféet, tre tider på dagen

Klockan är 07.00. Årets mässa har just slagit upp sina portar, 
men ännu är det tyst i mässentrén. En liten, liten stund till kom-
mer det att vara det. En känsla av förväntan ligger i luften; snart 
börjar det. Är allt klart? På stålcaféet har de första kunderna 
just köpt sitt morgonkaffe. En mängd kulörta kuber står prydligt 
uppradade på golvet. De väntar, liksom i andakt. Snart kommer 
de bli sittplats åt hundratals mässbesökare. Men i några minuter 
till är allt tyst.

Klockan är 12.00. I stålcaféet trängs blanka kuber i oregelbund-
na ringar. Det är fullt av människor som sitter på kuberna; de 
gestikulerar, äter mackor, har möte, försöker tränga in en kub 
till åt sin vän som också måste få plats. Några kvinnor bygger 
ett lite större bord av flera kuber. Genast bildas en ny ring om-
kring dem. Ljudnivån är hög, människor rör sig in och ut mellan 
cafeéts stålplåtar, och just nu, just här, är stålcaféet navet i allt 
som sker.

Klockan är 18.00. Första dagen på mässan går mot sitt slut. 
Tillsynes slumpmässigt utströdda över golvet återfinns samma 
kuber som vid lunchen var varje sammanträdes omkrets och 
medelpunkt. Nu är ljudnivån låg, stämningen närmast förtrolig. 
På en del av kuberna sitter små grupper av människor som tar 
en sen fika. På andra har besökare tillfälligt slagit sig ner för att 
leta i väskan efter sina tågbiljetter, vänta på en taxi eller vila 
benen. Det är kväll i stålcaféet.
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Stålet i stålcaféet
Mellan plåtarna i caféet hänger varmt lysande glödlampor i vajrar från taket. Skenet från dessa 
mjukar upp och på samma gång understryker stålets form. 

Trots sin styrka och avsevärda tyngd ger plåtarna ett intryck av lätthet. Med dem vill vi visa på 
spänsten, styrkan och skönheten i stål, också då det är som allra enklast till formen. 

För att göra detta utnyttjar vi stålets elasticitet och böjlighet, och det faktum att man med stål på 
en gång kan bygga mycket tunt och mycket starkt. Detta ger oss möjlighet att bygga höga men 
samtidigt smäckra former. Häri har en stor del av stålets potential alltid legat, och här finns en 
stor del av förklaringen till stålets enorma genomslag i vårt samhälle de senaste 200 åren. 

Stålet i kuberna som utgör inredning har genom upphettning färgats i stålets egna anlöpnings-
färger, eller oxidfärger (se färgskala till höger). Dessa är inte bara vackra, utan berättar också 
något väsentligt om stålets materialitet och historia. För att färgerna ska framträda så bra som 
möjligt är även stålet i kuberna polerat. 
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Anglöpningsfärg
Grågrön 330

Gråblå 320

Ljusblå 310

Kornblå 300

Mörkblå 290

Violett 280

Purpurröd  270

Rödbrun 260

Guldbrun  250

Mörkgul 240

Gul 230

Halmgul 220

Gulvit 210



Konstruktion
Vår konstruktion är tänkt som en enkel byggsats, där varje del är flexibel 
och enkel att identifiera. 

Byggsatsen består av tre grundelement:  
       
      S-formad stålplåt
      Halvcirkelformad stålplåt
      Stålkub, 40 x 40 x 40 cm

Stålplåtarna är 4 meter höga och 6 meter långa, samtliga elements 
krökning baseras på en diameter på 3,5 meter. Plåtarna består av kall-
valsad tvåmillimeters stålplåt. För att underlätta valsningen är varje plåt 
sammanfogad av fyra mindre plåtar, 3 gånger 2 meter. Detta görs av en 
skicklig stålarbetare, så att intrycket ändå blir det av en enda plåt. 

 Varje plåt säkras genom att vid basen ställas ner mellan två stålkuber 
med gemensam botten. Dessa är fyllda med sand för ökad tyngd och 
stabilitet.

Kuberna upplevs inte som en konstruktionsdetalj, utan smälter in i den 
övriga inredningen. Denna består av samma typ av kuber fast utan tyn-
gd, vilket ger ett enhetligt intryck samtidigt som dessa går att flytta. 

 Kuberna, när de står ensamma, fungerar som sittmöbler. Med 
två staplade på varandra skapas ett sittbord och med tre ett ståbord. 
Besökaren kan själv möblera om efter behov, vilket gör att rummets in-
redning varierar under dagens lopp. 

 Kuber av samma modell, men där en sida saknas, utgör staplade på 
varandra hyllor där trycksaker och information om stålföretagen finns. 
Information hittas också på en tv-skärm som hänger i stålvajrar från ta-
ket precis vid den största ingången till caféet.  

Då stålet kommer bli kallt att sitta på och snabbt kommer kyla varma 
drycker som ställs på det, finns sittdynor och underlägg i svart ull utl-
agda. Dessa dämpar också ljudnivån i rummet. 

Cafédisken har samma diameter som övriga element, och bildar tillsam-
mans med en av stålplåtarna en sluten helcirkel. Den bakre halvan av 
denna avgränsas av en platt stålvägg; här bakom finns förråd och extra 
kyl för caféet. Infälld i disken, som är av samma stålplåt som väggarna, 
finns en glasmonter för bakverk och enklare mat.
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