
Sju sorters kakel från världens alla hörn förvandlar den grå tunneln till en plats full av färg och liv. 
En miljö som blir både tilltalande och lärorik. Björkhagens tunnelbanestation är nu en plats där 
mångfald och kultur tas i uttryck.

Containern (20’) som en gång fraktat kakel till Sverige finns nu stationerad som ett café i 
tunneln. Placeringen vid väggen mitt emot ingången till spåren gör att tunneln fortfarande 
känns öppen och flödet av pendlare fortsätter som förut. Det vita kaklet som återfinns i 
både caféet och i tunnelns tak skapar ljusare miljöer.

Stationer är platser dit människor går för att transportera sig. Dessa miljöer bjuder sällan 
in besökaren till att stanna - de saknar ofta identitet och ger få intryck. I Björkhagen är så 
inte fallet. Stationen har en tydlig identitet där den färgrika gestaltningen och caféet gör 
platsen till ett mål i sig.  

Mångkultur och mångfald är ett högst aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt. För vem och 
enligt vems önskemål byggs de offentliga rummen? Genom att använda kakel från flera 
olika kulturer skapas en atmosfär i tunneln där fler känner tillhörighet. 

Kaklet används till mer än utsmyckning. Dess historia och härkomst väcker nyfikenhet och 
skapar inte bara en vacker färgrik miljö utan sprider även kunskap. Mönstren är för de flesta 
enbart vagt bekanta men vid varje mönster i tunneln finns information om dess ursprung. 

"Bjökhagen gav oss idén 
till ett marockanskt kakel i 
hallen!"

"Tunnelbana? Nej jag ska 
bara ta en kopp kaffe med 
en vän."

Rolf och Sonja, VillaägareGeza, Pensionär

"Varför är inte fler offentliga 
platser mer färgglada? Jag 
älskar det!"

Kim, Lokförare
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Röster från Björkhagens tunnelbanestation

SJU SORTERS KAKEL

Plan Café 1:100

1.Turkiet Den turkosa glasyren är återkommande i religösa rum. 
2.Iran  Arabesk-stiliserat mönster från Mellanöstern.
3.Brasilien Den röda glasyren kännetecknar Sydamerika.
4.Sverige Nordiskt avskalat, enkelt och vitt.

5.Kina  Kakel inspirerat av det ostindiska porslinet.
6.Frankrike Den välkända symbolen ”fleur de lis”.
7.Marocko Karaktäristiskt mönster från Nordafrika.
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