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Björkhagens tunnelbanestation är idag i sin arkitektur en ganska grå och dyster plats. Belägen 
i ett litet skogsparti som erbjuder skogens levande färger ena halvåret, har hållplatsen en viss 
potential att utnyttja. Ett gott exempel på hur man kan ta tillvara till den grönskande kontexten är 
nära till hands (och inte så långt till fots för den delen heller) i och med Markuskyrkan närvaro. 
Markuskyrkan visar hur man kan med enkla medel och jordnära material samt ett stundvist 
svajande formspråk uppnå hållbar och naturlig (i.e sprungen från naturen) skönhet.
Precis som Markuskyrkans tegel är bekant i sin enkelhet, är vårt förslag: 

Sand, Sten och Lera

kort sagt jordnära.

Vår idé handlar om att visa en abstraktion av kaklets ursprung i dess formspråk och kulör.

Vi har därför valt att ge tunneln en mjukare form med en färg som påminner om öknens sand. 
Den mjuka formen och den klargula färgen kontrasterar starkt mot den befintliga gråa, korniga 
och mer raka betongstrukturen. Den organiska formen och lackade kaklet med gula fogar 
reflekterar ljuset likt runt tunnelns krökning. Förhoppningsvis kan det hela ge en gnutta ljus och 
en viss värme då sommarens värme och ljus givit plats åt vinterns mörker och kyla.

Det mer i sin form ortogonala kafét mot tunnelns östra sida är separerat från tunneln så de tillåts 
kontrastera mot varandra. Det öppna kafét förses med en fondvägg av hexagonalt, mer vasst 
tegel som påminner om de formationer man ibland kan se i bergväggar i sin form och kulör. På 
detta sätt skapar kafét med sin rätvinkliga ram och stadiga fondvägg en miljö som i sin stabilitet 
berättar om det statiska tillståndet som en fikapaus innebär.

Slutligen ber vi er att titta ner på markytan som omger kafét. Kaklet ni ser är ett förslag från oss 
till er. Vi kallar detta förslag jordnära och det är en abstraktion av det spruckna, repeterande 
geometriska utryck lermark kan få i torra klimat. Vi har förenklat ett sådant mönster för att 
kaklet ska kunna läggas utan större möda. Färgen påminner också om torr lera och den vaga 
färgskiftningen tillsammans med kakelsättningens mönster skapar en enkel komplexitet som livar 
upp platsen utan att ta uppmärksamhet från tunneln.

Sand, Sten och Lera ger fokuserad enkelhet och tillåter en plats att skapa en helhet av tre 
material som har mycket gemensamt men också har enskilda egenskaper att berika platsen 
med. Det är ett förslag som har mycket gemensamt med sin kontext, vid Björkhagen, men som 
appellerar de olika platser i världen där materialen kan tänkas utvinnas. Något att kontemplera 
om du stigit av här för att besöka Markuskyrkan.
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