
AVTRYCK

Tåget rullar in mot Björkhagens tun-

nelbanestation och passagerare kliver 

av. På perrongen i den kalla vinterd-

agen möts de av en rykande skorsten 

och doften av nybakade bullar. 

Väl utanför spärrarna blir det tydligt var 
doften kommer ifrån; caféet beläget mitt 
emot stationens dörrar. En blåskiftande, 
kakelklädd byggnad. Genom fönstren 
syns människor sitta och fika.

Någon stannar länge med en god bok, 
en annan tar en kaffe på språng. En tred-
je lutar sig tillbaka mot fasaden söker i 
strömmen av människor efter sin vän. 
Där! Hej. 

Kvar på fasaden lämnas ett spår av ett 
ögonblick i ett llv. Ett av många i den 
ström som dagligen passerar. Tillfälliga 
avtryck, men ändå en förlängning av det 
som passerat.

Kaklets former skapar struktur och variation. 

Skärningen anspelar på caféets skarpa hörn och 

den del av fasaden som klättrar en bit upp på 

tunnelbanestationen. Caféets utformning ska up-

pmuntra till en vilja att känna  och på så vis lämna 

avtryck. 

Under tunnelbaneperrongen når inte solen in. 

Djupa, vinklade nischer och ett takfönster ovan 

kassadisken hjälper till att leda det ljus som ändå 

letar sig in. Även det interiört ljusa kaklet bidrar. 

En vägg kaklas med det värmekänsliga materialet. 

Eftersom temperaturen inomhus är relativt hög får 

väggen en ständigt ljus nyans.

TVÅ ENTRÈER

Tunnelbana och café

Skala 1:50

ELEVATIONER

Skala 1:50

I takt med att temperaturen stiger och 

naturen vaknar går byggnadens fasad i 

vila. Under sommarmånaderna är den 

fortfarande något skiftande beroende på 

väderlek och tid på dygnet, men i huvud-

sak är det omgivningen som nu står för 

färgen. Stationen kläs in i grönska.

Om vintern är fasaden kall och kaklet visar 

sin djupaste nyans av blått. Under dagen 

då solen står som högst skiftar den mot 

vitt.

MATERIALET

De flesta är nog bekanta med begreppet humör-

ring - ringar som ändrar färg beroende på bära-

rens humör. Det anses i sin tur vara kopplat till att 

kroppens temperatur förändras med känslorna.

Går det att skapa ett kakel som på ett liknande 

vis skiftar med naturen och människans aktivitet i 

den? Jag tänker mig ett material där kakelplattor 

glaseras med en yta av värmekänsligt glas. Kera-

miken fungerar som en bank för den värme som 

lagras. Detta innebär att ju längre en person vilat 

sin rygg mot fasaden, desto längre kommer avtry-

cket att bestå.

Materialbasen är en bränd keramisk platta av 

sten- eller flintgods. I detta förslag används ka-

klet såväl exteriört som interiört och därför kan 

olika täthet bli aktuella för de olika ändamålen. 

Innan glasering skärs plattorna till förslagets tre 

olika former.

Att skapa värmekänsligt glas är inte helt enkelt. 

Det är en kemisk process där guld, silver eller ura-

nium tillsätts beroende på önskad färg. Att en-

bart växla mellan två färger, som i detta förslag, 

är dock en förhållandevis enkel process.

TUNNELBANA


