
Ett moln på väg uppåt mot skyn precis som Orfeusgruppen och 
konserthusets höga pelare. Ett svävande virrvarr likt vår tids signaler 
från omvärlden. Strån av stål likt hö och halm - en flört med torgets 
namn och historia. En mötesplats för andrum i bruset för en tankfull 
paus eller för att möta upp vänner och nya kontakter.

HÖSTACK Vi vill visa upp stålets potential – hur det kan vara starkt även i 
nätta dimensioner. Men också hur det raka hårda stålet kan skapa 
något lätt och svävande. I strukturen hänger ett bord med en grop 
för värmande eld. Elden som central del vid stålets framställning. 

Elden sedan urminnes tid en samlande kraft i samhället 
med förmåga att bjuda in och förena. Lågornas varma 
sken reflekteras i blanka, rostfria stålrören och förstärker 
kopplingen till det gyllenfärgade höet. 

HÖSTACK



• Blanka rostfria stålrör, ca Ø 50mm till vertikal stomme
• 3 st molnliknande volymenheter av blanka rostfria 

stålrör med diameter 20, 30 & 40 mm 
• Molnens rör i varierande storlekar blandas och svetsas 

samman likt sektionsritning till tre sammanhållna luftiga 
element. Mängden rör anpassas för att understiga 
400kg

• Volymelementen sammankopplas till varandra med 
bultförband

• Bord av obehandlad valsad stålplåt med hål för 
vertikala stommen samt grop för eldstad

• Bottenplatta som ett horisontellt podium av valsad 
stålplåt döljer vindstabiliserande balkar som ger 
konstruktionen stadga 

• Podiet hanterar markens lutning och är uppdelad 
i sektioner vars storlek anpassas för vindlast 
och för att inte överstiga 400kg och den totala 
maxvikten 1 ton/m2

Så många som möjligt av konstruktionens rör och delar 
plockas av spillmaterial från byggplatser och dyl. Längder 
och tjocklek på rören får med fördel variera.

Efter Arkitekturgalan monteras mötesplatsen isär och 
kan uppföras på annan plats för att skapa nya rum för 
sammankomster:
• Benen lossas från molnet och skruvas loss från 

bottenplattan och bordet.
• Molnets tre delar kopplas från varandra. 

MATERIAL & TEKNISK BESKRIVNING ÅTERBRUK

Den centrala ljuskällan i mötesplatsen är eldstaden 
– den sprider ett varmt gult sken som reflekteras i det 
blanka stålet som ger livfulla effekter. 

En sekundär källa till ljus är ljusslingor som träs mellan 
molnets rör och lyser upp konstruktionen inifrån.
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