
DUNGE

INTRO
Med utgångspunkt i den plats från vilken 
stålet kommer skapar konceptet "Dunge" 
en hyllning till naturen som resurs genom 
en rumslig komposition av spillprodukter. 
Här välkomnas besökaren att rumsligt 
upptäcka stålets form, glans och textur 
genom en serie kolonner, en pelarsal, en 
dunge. Platsen bryggar kopplingen mel-
lan material och naturresurs, den hår-
da staden och dess mjuka värden, det 
offentliga rummet och den privata salen. 
Dungen uppstår likt en ö i ett gränsland i 
stadslandskapet, mellan torg och bygg-
nad, en plats där vi passerar mellan två 
världar. Besökaren möter som omgivning 
genom upplevelsen av dungen, upplevel-
sen inifrån och ut, och genom sina refe-
renser till naturen. 
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Likt en skogsdunge reser sig stammar i 
en oregelbunden symbios som definieras 
av sin inneboende samverkan. Platsen 
skapar en spegling av naturens influen-
ser i arkitektur genom kolonnens imita-
tion av trädstammen och den rumsliga 
upplevelse som skapas av ett samspel. 
Stålets industriella produktion samord-
nas i form av restbitar som samman-
svetsas till ståtliga, dekorativa, ma-
jestätiska stammar med en bas i skrot. 
Stammarna produceras i 3 olika moduler 
med 3 enheter av varje modul. Detta som 
en anspelning på människans tendens till 
balans genom treenighet. 

Modulerna förlitar sig på ett hantverk 
i samspel med den arkitektoniska kon-
ceptbildningen, och lämnar utrymme för 
hantverkaren att tolka och förfina han-
teringen av restprodukterna. 

MODUL 1, 2, 3
SEKTION
1:50/A3

Modulerna som utgör dungen anspelar 
både på stålets styrkor och svaghet-
er, dess svaghet i att hantera krafter i 
olika riktningar utan att ge vika bemöts 
genom att konstruera en cirkel av cirk-
lar. På så vis tar det industriella stålet 
en organisk form som fungerar likt ett 
fackverk. Stålet tolkas genom naturen 
och historien men tar sig an rollen av pe-
lare i en neo-renässans. En mångfald av 
den naturligt sublima runda formen.    

Då modulerna består av restproduk-
ter som är sammansvetsade kan de med 
fördel monteras isär eller gjutas ner för 
att skapa nytt material.    
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MODUL 1, 2, 3
PLAN
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INSPIRATIONSBILDER

PLAN
Stammarna placeras i ett oregelbundet 
samband med avstånd på 1, 2 eller 3 me-
ter. Detta skapar brett rum genom vilken 
besökaren möter platsens element och 
stålet. Installationen ger på så vis även 
en illusion om tak.

Stammarnas glansiga insida 
kan med fördel belysas genom 
att en modil ljuskälla placeras 
i botten av dess insida. 


