
KAKELSMULAN

Hösten 2015 togs beslutet om att ett nytt kaffe skulle öppna i Björkha-
gens t-banestation. Först var plan att en kaffekedja skulle bygga in 
gångtunneln som delar det två sidorna av det lilla samhället. Det gil-
lades inte av de boende. 

”Varför ska de bygga in allt och göra butiksyta av varje millimeter? Den skiten kan 
stanna innanför tullarna!”
, 
”Här finns inte så mycket folk, vad händer sen då!? När cafét kånkar, får vi ett 
phone house eller en outlet butik där då?”
, 
”Det finns ju redan lokaler inne i stationen!! Det är inte hållbart att bygga butiker 
överallt, Det ger INGET tillbaka till mig som inte handlar där!” 

,
”Jag vill kunna gå igenom utan att känna att jag måste köpa en ”dubble espresso”!””

 Förslaget omarbetades efter utskällningen. Folk var uppretade och 
underlaget i de 6000 boende var helt enkelt för lågt för ett större kafé, 
som också drog sig ur.

När Kafé-kiosken på vårkanten till slut stod klart var det en annan karak-
tär på kaffet och ett annat ljud i skällan. Tunneln fanns kvar och folk som 
passerade igenom, antingen på väg till tunnelbanan eller vännen på an-
dra sidan behövde inte känna sig i vägen eller att de trängde på, istället 
kände man en mild vårvind i ansiktet. En lucka, förlåt, två fönsterluckor 
öppnades och kassan inne i den gamla kiosken flyttades. Folk stannade 
och köpte kaffe i luckan och barnen fick en egen lucka där det kunde ta 
gratis frukt. På den ena sidan tunneln byggdes en upphöjning och en 
rad fikaplatser sattes upp. Enkelt ingrepp med stor effekt var ledorden. 

”Jag tycker det är toppen att de valt att öppna ett fönster mot tun-
neln, det kändes som jag satt i en grotta tidigare, nu ser jag ju vad som 
händer” säger kafébiträdet, som också arbetade i den tidigare kiosken. 
”Folk uppskattar också det okonstlade att stämpla sitt klippkort och ta 
en morgonkafé ur luckan märker jag”m

”trevligt att få sig en kaffe i luckan, jag har till och med en kompis i F som jobbar i 
kiosken”

”kul att de gjorde något lite annorlunda med platsen, En natt gick vi förbi och de 
hade dimmat lamporna i tunneln och hade uteservering, såg väldigt mysigt ut”

”Jag gillar plattorna i golvet, kakel va? Jag har tänkt… alltså de markerar ju 
områden, alltså folk tänker nog sig lite för, kolla bara- *pekar på en som går förbi* 
”hon gick utanför! Såg du! Så kan jag stå här med kaffet liksom”

”Kul namn på kaféet” –Glenn 

”Jag klinker nog in och tar mig en kaffe tror jag” -Glenns polare, Glenn

MITTEMELLAN

Det fina med Lego är inte dess färg, form eller klossen i sig utan de små ”plupparna” 
som ser till att alla legobitar passar i varandra. Det är klossens själ och gör att allt lego 
pratar samma språk, ingen mistar lego för något annat.
I björkhagen har man gjort tvärt om, ”filat bort lego-plupparna” så att säga. Stationen 
är t.ex. redan helt kaklad men det syns inte. Stora stumma block med minimala skarvar 
och ingen reflektion har satts upp. Det kunde lika gärna varit gipsskivor, totalt berövat på 
kaklets essens. 

Likt lego sitter kakelplattans essens i skarven, mittemellan, i fogmassan och hur plattor-
na möts. Det är där, i sluttandet av kakelplattan som reflektioner uppkommer. Det är 
där mönster möts och plattan faktiskt får sin form ifrån. Såväl din toalett som Alhambra 
(mötet sitter då bakom, likväl besjälande)
Principen mittemellan går ut på att skarven (eller om man vill essensen) får synas. 
Fogmassa färgas i olika färgscheman. Likt de gamla världskartorna där ett land inte har 
samma färger som sina grannländer låter vi skarvarna mötas i olika färger eller nyanser 
i kakelkryssen. Där färglinjer dras skapas mönster, att används lite mer av en nyans i en 
riktning eller ett sammanhängande stråk ger väggen ett olikt men ändå sammanhängan-
de uttryck. Vanligt 20 x 20 vitt kakel och klinker används, kostnaden hamnar alltså hos 
hantverket och utförandet, där den hör hemma, inte överprisade specialprodukter. 

Mitt-emellan betyder också en användning av kakel och klinker i gångtunneln för att 
skapa rum. Du som läser detta har kanske tänkt på den vita ansatsen som finns på alla 
stationer i tunnelbanan, den som är till för att folk ska hålla avstånd till vagnarna. Har du 
varit utomlands så finns i vissa länder också anvisningar om vart dörrarna kommer stanna. 
Dessa markeringar (ofta gjorda med kakel eller agglomerat) skapar ett förhållningssätt 
för människor, förhoppningsvis lugna regler för vår samverkan i ett allt trängre publikt 
rum. Enkla och robusta principer för att människor ska kunna umgås i tätt inpå varandra 
utan problem. Få saker gör en så nere som ett anarkistiskt och stressigt stadsrum. 

Dessa principer används genom utsmyckade klinkerplattor för att dela upp kafé, 
gångtunnel och kö på ett sätt som alla är med på och alla kan läsa av, mittemellan din 
medmänniska. Det är också en högst medvetna ”low tech robusta”-metod (som en klok 
vän en gång sa det) för att skapa en förändring vardagen. Det miljövänliga i att inte 
använda mycket resurser i en tid där allt ständigt byggs om och ut (inte sällan i miljöns 
namn!) och där stadsrummen blir mindre och trängre vilket skapar irritation. Att hålla 
tunneln öppen och skapa många mittemellan var en nödvändighet för att bevara ett 
publikt rum, ett rum som inte kan stängas eller kränkas av butiksägare eller personal och 
som verkligen är till för folk på platsen, folk som bor där eller bara passerar förbi. Samt 
att presentera lösningar och additioner på en realistisk skala för att faktiskt skapa ett 
skönare liv på platsen. 

KAKELSMULAN, MITTEMELLAN och alla viktiga ord.
Visssa av skivorna har egenheter för sig, lek med tanken på ett fack att lägga 
undan mobilen i, eller kanske att stoppa ett värme ljus? En krok för jackan 
eller ett fäste för klätterväxter. Fint utförda detaljer gör det lättare att värdesät-
ta ett delat rum. (Synliga i elevation 2)

Kakelplattans dimensioner 
är densamma. Fogmassans 
skifftningar i nyans och färg 
får bestämma uttrycket. 

Utvändigt kafélokal
Spektrum (kafélokal utsida)

Invändigt kafélokal
Blåa nyanser (kafélokal insida)

Kakel i gångtunneln norr
Gula nyanser (norr tunnelvägg)

Kaféer tenderar att ofta bjuda Ett sorts 
rum. Genom att skapa en inomhusmiljö, 
en snabb lucka i väggen, en uteplats vid 
björkarna samt den upphöjda uteplatsen i 
tunneln finns förutsättningar att använda 
kaféet efter behov. Utan att för den delen 
göra stora eller dyra ingrepp på platsen.

Kanske siter vi ute ett tag, tar kaffe genom 
gluggen, sen går vi in när det blir kallt.

Utseende förslag ter-
razzo+ kakelkross 
(kafé inne)

Terrazzo färgag med kakel 
“farstu”

Kakel glans marin, aqua 
source (kafé list inne)

Mässingslist

Terrazzo Issey Miyake“fär-
gat” med kakel (kafé inne?) 

Markavdelare klinker, eget utseende *

*

*

*

*

20 x 20 vit 
högglans 
vågig

Elevation 2 
Dag

Elevation 1 
“luckan”

Elevation 2 
Kväll

Vit blank rundad kakel/
klinker

Terrazzo förslag ute

Svart blank klinker 10x 20 
+ klinkerlist spektrum färg 
blank


