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Projektet tar sin plats mitt ute i Atlanten i staden Torshavn. Torshavn är Färöarnas huvudstad och huserar landets nationalteater, högsta domstol och lagting.
Samtidigt är det en liten by där det endast bor 20000 invånare och parcellhus
är stadens huvudsakliga topologi. Den kombinationen ger staden helt egna kvaliteter. Tätheten gör att Torshavns politiska och kulturella centrum ligger på två
parallella gator, Tórsgøta och Niels Finsens Gøta. Mellan dessa två gator spänner siten för projektet. Uppgiften var att genom diskussioner om demokrati och
gemenskaper samt formalitet och informatlitet skapa rum för församlingar till
medborgarna i ett medborgarhus och bytorg.
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I en mindre stad finns potential att en större spridning av intressen och olika
kulturformer möts på tvärs och kan lära av varandra. Medborgarhuset fungerar
därför som ett kulturcenter, en mötesplats av borgarnas intressen i den centrala
byen. Byggnaden organiseras kring en flexibel, centrerad sal. Salen är planerad
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för att kunna användas både formellt och informellt. Kring salen och upp på
fjärde våningen ligger olika verkstäder, musiksalar och teaterrum. Alla rum har
enkel åtkomst för att använda salen till exempelvis föreställningar eller utställningar. Jag vill uppnå en byggnad som används av borgarna i vardagen. Man kan
passera inomhus och kika in på salens aktiviteter för att undgå det regnet eller
studera i studiesalen innan pianolektionen på ovanvåningen. Då kan byggnaden
användas av alla borgare från morgon till kväll.
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Det dramatiska, unika, färöiska landskapet är alltid närvarande när man rör sig
runt på öarna. Oavsett om man är ute i naturen eller inne i staden. Tórsgøta och
Niels Finsens gøta ligger med 6 m höjdskillnad. Något som inte är ovanligt i Torshavn, en stad som nästan klättrar upp längs berget. staden finns många exempel
på hur andra byggnader använt sig av berget. Utan att göra några större ingrepp
på landskapet utan istället ta den in så står medborgshuset ovan på backen och
riktningen av branten blir riktningen på gradängerna i den stora salen och de
tillstöttande passagerna.
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Från Torshavn till ritbordet tog jag med mig en registrering av sitens stenläggning. Mönstrena i beläggningen och asfalten talar om användning, rörelsemönster och hierkier. Stenläggningen utvecklades till en viktig del av projektet för att
fläta samman de två gatorna och antyda nya funktioner och rörelsemönster. Be-
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läggningen löper sömlöst in och ut ur byggnaden och trägolvet tar vid där verkstäderna börjar. Byggnaden stöttas upp av tre exteriöra torg. Mot konserthallen
i väst, mot biblioteket i norr och det största mot rådhuset i öst samt ett interiört
torg som informellt glider in i den stora salen. Medborgarhuset avslutas med ett
stort tak med ett kraftigt takuthäng. Taket mot det östra Rådhustorget startar
lågt och fångar upp backen som kommer från öst. Det gröna plåttaket är med
hjälp av konstruktionen upplyft från byggnaden och byggnaden blir som ett stort
regnskydd taget från naturen in i staden. Plåttakets sammansättning är formad
för att styra bort vatten ifrån taket utskärningar som öppnar upp för fönster och
ingångspartier. Vattenavrinningen avslutas när vatten utan ränna får falla fritt ner
i stenläggningen.
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1. kultegning-registrering fra torshavn
2. collage, torshavns horisontlinje
3. længdesnit 1:500
4. aksonometri tegned i 1:200
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kulturcenter i regnet

Beläggningen antyder användning och även utan snittlinjer
går det att tyda användningsområden och det förtydligar hur
de tre torgen runt byggnaden är en del av den.
1. siteplan 1:500
2. plan 1:200
3. plan belægning uden snitstreg 1:500
4.fotografier från sitet
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Dörrarna på salen kan stå stängda för en formell användning som rådssal, biograf eller teater. På andra tidpunkter kan dörrarna hållas helt öppna och smälta
samman med inomhustorget och foajén som en marknadsplats eller utställningsyta för verkstäderna. En stor, mångsidig sal kan hyras till skolavslutnignar
och större föreläsningar från verksamheter runt som i en liten by inte har den
ytan i sina egna lokaler.
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1.tværsnit 1:500
2.udsnitsmodel 1:50,
salens konveksa væg , passage og sal i bakkens retnigng
3. visualisering foajé og sal
4. visualisering fra tórsgøta
5. etageplaner 1:500
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Plåttakets sammansättning är formad för att styra bort vatten ifrån utskärningarna/hålen som öppnar upp för fönster och ingångspartier. Vattenavrinningen avslutas när vatten utan ränna får falla ner i stenläggningen.
1. detaljeopstalt
2. aksonometri
3. sitemodel
4. opstalt, tegned i
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