STADSELDEN
Vi går tillbaka till ursprunget, till enkelheten, till våra
grundläggande behov av närhet och värme.
Sedan urminnes tider har elden fredat, värmt och
samlat människor runt en fysisk plats. Vi vill återgå
till den samlande punkten som elden skapar, som
ger förutsättningar för varma samtal, en ny plats i
stadsrummet, en Stadseld.
Elden är som för människan också ett viktigt element för
stålet. Det är elden som föder stålet ur malmen, som ger
liv till ämnet och tämjer det.
Framför Konserthusets trappa placerar vi den första
Stadselden. Stålet formar sig runt elden och skapar
dess begränsning och fysiska plats. Runt platsen
kan människor samlas, sittande och stående på
Konserthusets trappa, eller i det väderskydd som är
eldstadens större syskon. Mellan väderskyddet och
trappan skapas ett varmt rum i en ursprunglig mänsklig
skala.
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MATERIAL OCH MONTAGE
1. Stålplåtar i standardformat.
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2. Stålplåtar laserskärs för skarvning
och valsas.
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Vi har valt att arbeta med plåt i få komponenter och
av standarddimensioner. För att göra så lite åverkan
på plåtarna som möjligt, har vi valt att sammanfoga
dem i ändarna genom skarvning. På så sätt får man
inga skruvhål eller svetsmärken och materialet kan
lätt återbrukas utan att smältas ned igen. För att
klara spännvidden sammanlänkas i väderskyddets
två stålplåtar till taket respektive golvet genom
nyckelhålssammansättning.
Materialen som används är 6 mm cortenplåt i eldstaden,
som tål den höga värmen. I väderskyddet har vi valt en
mörkt linoljebränd 8 mm varmvalsad betad plåt som får
en vacker färgskiftning av ytbehandlingen. De gröna och
blåa nyanser som uppstår i skiftningarna återspeglar på
ett uråldrigt sett Konserthusets färg och finess.
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3. Färdiga stålplåtar fraktas till
platsen, monteras genom enkel
sammanfogning och ställs på en
stålram med fötter.

4. Stålplåtarna demonteras
lätt för att monteras upp
permanent på annat torg
(eller för att återbrukas hos
tillverkaren).
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Sektion B-B 1:50

PLATSEN
Plan 1:50

Placeringen av väderskyddet och eldstaden drar nytta av
Konserthusets trappa för att maximera antalet personer
som kan vistas nära elden.

Sektion A-A 1:50

Vy 1:50

Väderskyddet fungerar som en rumslig avgränsare mot
Hötorget. I väderskyddet infogas en sittbänk genom
nyckelhållssammansättning. Denna fungerar som
vedförvaring. Sittbänken låser fast konstruktionen i den
underliggande ramen som möter marken med justerbara
fötter.
Till eldstaden görs ett galler av armeringsjärn, med en
utdragbar asklåda. Likadana armeringsjärn återkommer till
vedförvaringen.
Stadselden blir en plats där man samlas, begrundar elden
och enkla, finurliga stålbyggnadsdetaljer. En ursprunglig
varm plats som tämjs av malmens ämne.
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