
SUMMERING
Denna publikation beskriver och svarar på frågeställ-
ningar kring de dekorativa konstpaneler som pryder 
fasaderna på Kv. Eldaren i Uppsala.

Fasaden på Kv. Eldaren pryds av något unikt
Efter några decennier med fokus på avskalade hus i 
Sverige lyfter vi åter fram hantverket i skapandet av 
en husfasad, som nu möjliggörs med utvecklad tek-
nik. Det är ett av världens första konstnärliga uttryck 
i denna storlek där gjutmallen för byggnadsdelarna 
tagits fram med 3D-printer. Motivet är en studie i 
människors rörelse med fokus på vår anatomi. Inspi-
rerat av stillbildspionjären Eadweard Muybridge.
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EN IDÈ OM RÖRELSE OCH  DRIVKRAFT
Fasadutsmyckningen på Kv. Eldaren skapades i syfte att 
berätta för Uppsalabor och andra passerande om ett hus 
fullt av rörelse, liv och drivkraft. Tanken är en byggnad 
med karaktär, ett signum i stadsdelen invid Centralsta-
tionen. 

Redan i ett idéstadie söktes en byggnad som ger den tidi-
gare ofta öde platsen en identitet. Vi ville ge byggnaden 
en egen profil som skiljer sig från  närliggande nybyggda 
fastigheter som ofta kännetecknas av sneda väggar och 
matematiska mönster. Vi ville skapa ett hus med modern 
arkitektur men med ett eget formspråk som omgivningen 
kan relatera till. 

 
Super Deco - en ny arkitekturstil föds 
Dessa förutsättningar och frågeställningar passade väl in 
i arkitektens tankar kring nästa generations hus. Monsén 
Arkitekter frågade sig om det var möjligt att formge mo-
derna, miljövänliga hus, men istället för att skala av det 
roliga, låta huset berätta en historia.

Ornament har använts flitigt genom historien för att för-
ankra en byggnad till en plats. En byggnad som gestaltas 
med en bakomliggande historia tenderar att ge uppskatta-
de stadsmiljöer. Efter fyrtiotalet började dessa dekorativa 
element bli mer ovanliga då trender inom funkis och mo-
dernismen började ta form. Byggnadsdelar och hantverk 
som inte har någon direkt funktion rationaliserades gärna 
bort. Med Kv. Eldaren fanns en möjlighet till att återupp-
väcka ornamenten med modern teknik.

Idén togs vidare och hos Monsén Arkitekter föddes sam-
tidigt idén om att nyss beskrivna tankar kombinerat med 
modern teknik ger förutsättningen för en helt ny arkitek-
turstil. Stilen döptes till Super Deco och definieras av att 
låta moderna formspråk ta form med hjälp av storytelling 
och ny teknik. Sagt och gjort började man skissa på Kv. 
Eldaren som blir den första Super Deco byggnaden. Mer 
info om Super Deco finns på Monsén Arkitekters hem-
sida.

Inspirerat av Eadweard Muybridge
Vid sekelskiftet ägnade den stilbrytande fotografen Ead-
weard Muybridge mycket av sin tid till att studera rörel-
sen hos människor och djur. Eadweard Muybridge satte 
upp hundratals kameror och tog snabba bildserier av sina 
motiv för att visa rörelse, exempelvis påvisa att hästens 
fyra hovar lyfter från marken under galopp. Hans arbe-
te resulterade i många publikationer varpå en av de mer 
kända kallas “human figure in motion”.
Panelerna visar ögonblicksbilder av människor som rör 
sig tillsammans i samma och i olika riktningar, precis 
som i husets inre. Det myllrar av liv och rörelse. Folk 
går ärenden fram och tillbaka, är på väg för att mötas, 
kommer eller lämnar huset. Figurerna är tidlösa och stili-
serade för att representera människan universellt.
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Wikipedia:
“An architectural style is a specific method of construc-
tion, characterized by the features that make it notable. 
A style may include such elements as form, method of 
construction, materials, and regional character. Most 
architecture can be classified as a chronology of styles 
which changes over time. These may reflect changing fa-
shions, changing beliefs and religions, or the emergence 
of new ideas and new technology which make new styles 
possible.”    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Architectural_style

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Architectural_style


RIKTLINJER
För att ge Kv. Eldarens konstplattor en bra och värdig 
gestaltning har Monsén Arkitekter förutom att utveckla 
processen kring produktionen, använt följande riktlinjer 
för designen.

1. Fokus på “En studie i människans rörelse”
När den mänskliga rörelsen diskuteras hänvisas det ofta 
till fotografen Eadweard Muybridge som på tidigt 1900-
tal experimenterade med att fotografera rörelsen hos 
människor och djur. Hans bilder fångar dynamiken och 
mänskliga proportioner med stor noggrannhet och skön-
het. Vilket även eftersträvats i panelerna.

2. Neutral design
Motivet ska vara mycket neutralt och endast visa ett 
klassiskt manér, en man och en kvinna som rör sig gå-
ende framåt. Varken mer eller mindre. I klassisk konst 
har människan genom urminnes tider alltid avtecknat en 
genomsnittsperson i välmående bra fysik, varpå motiven 
även ej ska gestalta olika fysiska egenskaper som längd, 
vikt, olika åldrar, handikapp osv. Produktionstekniskt 
skulle 400 st unika plattor innebära en orimlighet i sig. 
Kv. Eldaren ska bara kommunicera man och kvinna på 
samma sätt som det alltid har gjorts i konsthistorien. På 
samma sätt som Da Vinci avbildade människor eller Carl 
Milles skulpterade sina modeller. Inga superhjältar, bara 
motiv på vanliga människor utan förlaga, dock med fo-
kus på ögonblicket och kroppsspråket i rörelse.

3. Jämnlikhet
För att likna en normalfördelning så ska ornamenten på 
huset inte uppfattas i favör till något av könen. Vi har där-
för gett huset ca 400 figurer med 50/50 könsfördelning. 
En mycket viktig riktlinje är att motivet inte får vara stö-
tande mot någon nu eller i framtiden. Det innebär att inga 
provocerade kroppsdelar får synas i figuren som görs i 
profil för att naturligt dölja detta.

4. Tidlöst
Över tiden kommer klädmodet förändras och för att Kv. 
Eldarens figurer inte ska upplevas förlegade när modet 
ändras så är figurerna nakna. Detta ett gestaltningsdrag 
som även har använts genom konsthistorien för att lyfta 
ut ett motiv ur en tidsepok eller kultur. Likaså ger det 
fokus på kroppsspråket vilket förstärker motivet om rö-
relse. Nakna män och kvinnor håller sig lika tidlöst nu 
som då.
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TILLVERKNINGEN
Varje gång det utvecklas ny teknik inom ingenjörskon-
sten så har det visat sig spilla av sig till nya arkitektur-
stilar. Ta till exempel förspänd betong som gav möjlig-
het att bygga skyskrapor eller de nya verktygen som gav 
snickare möjligheter till barocken. Nu är 3D-printern här 
och förutspås av många på sikt förändra hur vi produce-
rar, konsumerar och distribuerar. Den har kanske på ett 
helt världsunikt sätt används för att framställa konstplat-
torna på Kv. Eldaren. Nedan följer en beskrivning på hur 
de är tillverkade.  Se bilaga för bilder 

Nedan följer en beskrivning på hur de är tillverkade.  Se 
bilaga för bilder

Digitalt förarbete.
3D-grafikern Johan Backman börjar med en tom yta i ett 
3D-modelleringsprogram. I datorn bygger han virtuellt 
upp figurerna med en teknik som påminner mycket om 
när man skulpterar med lera. Figurerna modelleras utan 
förlaga direkt från Johans skisser från huvudet.

3D printning av figurer
Detaljrikedomen i figurerna erhålls genom att använda 
sig av 3D-skrivare som skriver ut konstnärens 3D-modell 
direkt utan en ritning. Figurerna i datorn skickas till en 
stor 3D-printer som printar den i plast. 
Noggrannheten är en tiondels millimeter och det tar mer 
än 35 timmar per figur för 3D-printern att producera figu-
rerna. Kv. Eldaren har 16 stycken unika figurer som tog 
ca 5 veckor att skriva ut på en skrivare som gick dygnet 
runt. Skrivaren som används är en Gigabot re3d printer, 
vilket bara finns 300 stycken i hela välden pga av dess 
stora utskriftsyta.
 
Formar
Panelerna skulle gjutas i betong varpå formar måste byg-
gas. Uppgiften löstes av Stuckbema som är en företag 
med specialister inom konstgjutning och restaurering av 
gamla ornament. Huset har cirka 400 stycken paneler och 
för att spara tid gjordes basdelen av formen i trä. Figurer-
na limmas på plats och en silikonform för betonggjutning 
tillverkas genom att silikon hälls över förlagan. Silkon-
formen kan återanvändas i princip hur många gånger som 
helst om en panel behöver ersättas i framtiden. 

Klara plattor
De färdiga fasadplattorna är gjutna i betong, väger ca 25 
kilo styck och är 20 mm på det tunnaste stället. De är 
fiberarmerade för att vidstå miljöpåfrestningar och för att 
hålla över tiden. De är ornament för vår tid, byggda på 
en antik tradition men möjliggjorda med helt ny teknik. 
De är starten för en ny arkitekturstil och du kan se dem i 
Uppsala på Kv. Eldaren som är beläget på Storgatan 27, 
precis intill Centralstationen.
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En sida ur Edward Muybridges publikation.
”Human figure in motion”

Silikonfrom som användes för gjutning av konstpanelerna. Klara paneler innan montarge på fasadelementen.
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