
“Majestätiska moln - genom livet, genom döden
gå de leende fram i en strålande sols sken
utan skymmande oro i eter så klart ren,
gå med storstilat, stilla förakt för sina öden.
 
Vore mig det förunnat att högtidsstolt som dessa
kunna lyfta mig upp, dit ej världarnas jäkt når
och hur vredgat omkring mig än stormarnas brus går
bära solskimrets gyllene krans omkring min hjässa.”
                                               
 ur dikten “Moln” av Karin Boye

Likt de moln Karin Boye skriver om i sin dikt Moln vill vi att de 
som rör sig genom Björkhagens tunnelbana för ett ögonblick 
skall “lyftas upp från världarnas jäkt”. Istället kan de uppleva 
den enkla glädjen i ett rosa moln; där det välbekanta kaklet tar 
en ny oväntad form. 

En gångtunnel är ofta en laddad plats, som för många kan 
upplevas som otrygg. Därför låter vi en färg med motsatt 
laddning breda ut sig, för att skapa en miljö där fler kan känna 
sig välkomna att ta i besittning. 

Molnet är en folklig symbol, vars mening inte går någon över 
huvudet och som kan uppskattas av alla åldrar och humör. Det 
skapar goda associationer så som drömmar, lycka och fantasi. 
  
På uppvärmda ytor såsom insidan av cafeét kan det rosa kaklet 
återvinnas från Björkhagens 60-tals badrum. Annars så läggs nytt 
frostbeständigt kakel med en klassiskt flammig yta. Därmed får 
vi en kakelyta som skiftar i ton och förstärker molnets karaktär. 
Samtidigt skapas en kontrast mellan vad som traditionellt 
används inomhus (flammigt rosa kakel) och utomhus (betong).

Molnet sträcker sig utanför tunneln och skapar rum för både 
eftermiddagssol och regnskydd. Rummet binder på så sätt 
samman ute och inne och gör att tunneln blir en målpunkt och 
mötesplats.

Kakel är ett välbekant element i tunnelbanan. Men vad som ofta 
kan upplevas som tungt, hårt och strikt blir istället ett lätt och 
lekfullt inslag som lyfter sig från den grå betongen runtomkring. 
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