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Burspråk i Björkhagen

I små burspråk längs 
tunnelbanegången 
sitter cafébesökarna 
avskilt i sin egna lilla 
vrå. Här kan man sitta 
när man vill koncen-
trera sig på jobb eller 
studier, när man vill 
prata ostört med en 
god vän eller skratta 
ohejdat med tjejgänget 

I burspråken som 
bildas exteriört finns 
en plats för egen tid 
även i det publika. Här 
kan man sitta när man 
väntar på tunnelbanan, 
en kompis som blev 
sen eller bara vill läsa 
tidningen. En egen sfär 
i det offentliga rummet 
utan krav på konsum-
tion

En interiör med både ett stort burspråk och mindre för mer avskilda 
platser. Kaklet från exteriören återkommer i disken. Golvet är upp-
byggt av hexagonformade klinker och kubbgolv. Betongtaket växer 
ut från tunnelbanestrukturen och blir en slags paraplykonstruktion

Rosa kakelplatta matt
Kakel golvabia Visual 
150 X 150 mm

Hex Halo Three
Gris Mexico MO-165
400 x 400 mm

Hexagonklinkers cement
Sammansatta

Svart kakelplatta blank
Lhådös svart matt
150 X 150 mm

Vit kakelplatta matt
Unifab vit
150 X 150 mm

Kubbgolv hexagon Kugge
Björg
Sidor 70 mm

Hexagon svart matt
Konradssons Tena
700 x 700 mm

Hexagonklinkers cement
Sammansatta

Väggfärg 
NCS 0510 - Y10R

Accentfärg stolar
NCS 2070 - G10Y

Plan 
Skala 1:200

Plan exteriört burspråk
Skala 1:100

Plan interiört burspråk
Skala 1:100

PLATSEN
Björkhagen är en funkisförort söder om Stockholm. Bland smalhus 
och punkthus lever människor sina liv i en liten oas med kort pend-
lingsavstånd till Stockholm city. Tunnelbanan i centrum är en naturlig 
mötesplats där det nu finns ett café för dessa människor. Denna 
funkis-parasit växer ut från betongen och fångar upp Björkhagens 
olika invånare från vilket håll de än kommer. 

BURSPRÅK
Vad man kan sakna i funkisens avskalade formspråk från exempel-
vis1800-talets arkitektur är vinklar och vrår, den egna lilla nischen 
att dra sig undan på. Cafét är uppbyggt av burspråk som inverteras 
och har olika funktioner interiört och exteriört. I caféets inre delar 
kan man välja att sätta sig i ett avskilt burspråk för att jobba, plugga 
eller för att ha enskilda samtal. Det finns även ett stort burspråk där 
man kan sitta i bar-höjd och titta ut. Exteriört bildas liknande avskil-
da sittplatser med bänkar för en egen plats i det offentliga.

FÄRGER OCH MATERIAL
Få material fångar upp funkisens särdrag och kvalitéer lika bra som 
kakel och klinker. Den grå stationen behöver något som lyser upp 
och exteriören har fått en rosa färg men har kvar ett stramt och 
enkelt formspråk. Taket består av betong som växer ut från den be-
fintliga stationen. Betongklinker på marken går ut från de exteriöra 
burspråken och bidrar till att skapa egna rum.  
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