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Passagen idag utgör ett generöst rum med tre olika 
riktningar. Rummet ska delas i två.

Centrum

Tunnelbana
Bostäder

Kakelplattorna multipliceras med fem, i höjd- såväl som 
sidled, och formar två större skivor. De två skivorna har 
samma proportioner som de två kakelplattorna. Kaklets 
form och färg förstärks med en mörk fog. 

De ytor där fönster ersatt kaklet tar kaklet ny form som 
bord i cafét. Bord vilka går att rotera och koppla sam-
man i olika konstellationer.

Med kakel som utgångspunkt dras en fritt formad ridå 
ut som skapar en passage i riktning mot Björkhagen 
centrum; bredare i ändarna och avsmalnande intill den 
bortre ingången. Ridån fortsätter sedan utanför tunneln 
och formar en fristående enhet.

Till sist förs två skivor av vardera sort samman och 
formar en kakelenhet. Kulörerna blir tillsammans en 
kontrast mot passagens hårda karaktär.

Två kakelplattor, en oliksidig och en rätvinklig, tas fram 
tillsammans med fyra mjuka kulörer. Utvalda exteriöra 
kakelplattor lyser i mörker, därutöver finns skivor i form av fönster 
och speglar. Produktexempel: 192120 Pun White Blank Vit

Planlösning 1:200. Funktioner placeras längst in i cafét 
intill betongväggen och lämnar kakelridån fri för rörelse. 
Kakelborden visas här i olika konstellationer.

Speglar placeras på väggen till tunnelbaneentrén och 
dubblerar det upplevda rummet i passagen. Passagen 
återfår sin rymliga karaktär men med en ny form och 
riktning.

Enheten roteras och placeras om vartannat längs 
ridåns ursprungslinje och ger den dess form. Den tillsynes 
oregelbundna ridån får härmed en regelbundenhet 
och kakelskivan förblir oklyvd och intakt, a la Lewerentz.

I ett stadigt växande Stockholm får Björkhagen ökat liv och rörelse. 
Tunnelbanestationen som viktig koppling till innerstaden förses med ett café, 
det första och sista i mötet med Björkhagen. Det handlar om en framdragen 
ridå av kakel i tunneln under spåren, vilken skapar nya rum för förbipasserande 
såväl som boende. Café Ridå: en passage, ett fik och en skulptur i kakel
— en stärkande länk mellan Björkhagen och det övriga Stockholm.

Kaklet är unikt i sina dualiteter av egenskaper. Skört och robust, litet och stort, matt och blankt, tål väta  
och torka. Möjligheterna är otaliga när mönster tar form. Det är en unik skiva som fritt kan placeras i tre 
dimensioner, ett tredimensionellt pussel, och skapa former och rum utan spärrar.  Ridån som utgör det 
nya cafét, och passagen vid Björkhagens tunnelbanestation, tar fasta på kaklet och dess egenskaper. 
Från det bortre hörnet är kakelridån framdragen och formar ett ”utomhus” och ett ”inomhus”. Ett 
utomhus där ridån kompletterats med triangulära spegelskivor vilka ämnar dra uppmärksamhet från 
caféts insida. Ett inomhus där kaklet ställs i kontrast mot det råaste av material: betong, och utan 
speglande skivor skapar insidans intimitet och stillhet. Fönstren som konsekvent perforerar väggen ger 
en fragmenterad bild av verkligheten på “andra sidan”. Ridåns ände, en bit bortom passagen, flätar 
samman ute och inne. Här bildas en kakelskulptur i landskapet, opak på dagen och upplyst på natten, 
en utsträckt hand till Björkhagens boende och besökare. 

Att glömma att minnas, minnas det man glömt. Platsen glömmer aldrig ens när jaget tömts. Platsen är en 
tidpunkt i livets varje dag, även om jag glömmer förblir det platsens jag. Minnen förändras för varje år som går, 
platsen är cafét under tunnelbanans spår.
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En Ridå av Kakel
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