
BJÖRKHAGEN AURUM 
Tomas Tranströmers dikt från Markuskyrkan i Venedig kan nog 
vara en viktig påminnelse i en så avpersonifierad miljö som 
morgonrusningen i tunnelbanan. Det är lätt att glömma att 
våra medresenärer rymmer världar lika djupa som vår egen när 
man står packad bland främlingar på tuben en måndag. 
Vi har låtit oss inspireras av dikten i vårt arbete med att skapa 
en plats som får en att stanna upp, betrakta sig själv en minut, 
för att sedan i sin fortsatta färd även se andra i nytt ljus. 

Bara ett stenkast ifrån tunnelbanestationen ligger Björkhagens 
egen Markuskyrka. Sigurd Lewerentz valvtak anas redan när 
du kliver ut i den gyllene tunneln, en förstärkning av de former 
som redan finns på platsen.

Kakel har länge tjänat till att göra Stockholms tunnelbanestationer 
mer lekfulla och trivsamma. Med gott skäl; materialegenskaperna 
är perfekta för att användas i det offentliga. Och vilka ytor förtjänar 
mer att smyckas än de allmänningar som används av hundratals 
personer, varje dag? Vi har använt det för att skapa en gångtunnel 
så flärdfull att man gärna dröjer sig kvar. Ett guldpläterat valtak 
som reflekteras i de speglande väggarna. 

Att dröja sig kvar är annars inget man vanligtvis gör i gångtunnlar, 
men vår variant av Café Björkhagen innebär just det: Sittytorna och 
pelarna värms upp av värmeslingor som gör dem lika varma och 
behagliga som ljuset de reflekterar, och den som tror att en kaklad 
utebänk är för kall får sig en positiv överraskning!

Från en kaffebar i väggen serveras espresso som intas på stående 
fot av morgonresenärerna , såväl som varm choklad för den som 
vill vila benen.
Sittplatsernas värme och den trygghet den upplysta tunneln ger 
kommer även den ensamma nattvandraren till godo, även utanför 
“caféets” öppettider. Precis så som en offentlig plats ska vara. 

”Skäms inte för att du 
är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar 
sig valv bakom valv 
oändligt.
Du blir aldrig färdig, 
och det är som det 
skall.”

Tomas Tranströmer - Romanska bågar

Valvtak Markuskyrkan Kaklad vägg i vågform Guldpläterat kakel Spegelplattor Spegel i offentlig miljö


