
Det gamla växthuset på 
höjden hade övergivits i all 
hast. Den tidigare  ägaren 
var inte ordningssam vare 
sig  gällande  växtriket, 
affärer eller städ-
ning. Plantor av  diverse 
slag, vatten spridare och 
gödnings medel hade lämnats 
i en enda röra.
 
Flera år senare vandrade en 
botanist och en arkitekt 
förbi i jakt på lokaler för 
ett nytt botaniskt museum. 
De blev båda lite rädda men 
också fascinerade av vad 
de såg. I det övergivna 
växthuset fanns någonting 
monstruöst. En växt med 
gigantiska frökapslar tog 
nästan upp hela byggnaden 
och trängde delvis igenom 
glastaket. 

Bättre plats för ett 
 botaniskt museum kunde 
varken botanisten eller 
arkitekten tänka sig. 
Berättelsen om växten 
ökade det botaniska och det 
arkitektoniska  intresset 
bland allmänheten och på 
öppningsdagen var hela byg-
den på plats! 

Arkitekten inspirerades av 
växtens former i designpro-
cessen av museum, utsikts-

torn, kafé och skulptur-
park. I jakten på att 
kunna återskapa  växtens 
yta och textur i arkitek-
turen  lämpade sig kera-
miska  material allra bäst. 
Detta eftersom de ger 
 oändliga möjligheter till 
mönsterskapande, men också 
på grund av deras taktila 
kvalitéer och föränderli-
ga ytskikt. 

Keramiska plattor använ-
des i hela lokalen till 
både väggar och golv, men 
även utomhus i form av en 
 sittmöbel till kaféets 
uteservering. Två former 
på plattorna valdes ut för 
att inte helheten skulle 
bli för brokig. Däremot 
varierades sättningen, 
 fogen och kaklets egen-
skaper för att passa de 
olika rummen i växthuset.

Idag frodas växter och 
kultur sida vid sida i ett 
hårt men mjukt och ljust 
men mörkt hus.   
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1. Entré från gatan
2. Entré från parken
3. Konsthall
4. Gallerigång

5. Klättervägg med utgång till  
   taket
6. Kafé
7. Uteservering med fasta   bänkar

Puppa
Förslag: Architectura 
Avoria 10x30, genom 
Modena fliser.

Triangulerade plattor 
 reducerar spill. Vit 
fog i liv med plattorna 
för ökad kontrast mot 
kaklets starka färger.

Lätt ytstruktur 
 gynnar tillväxt av de 
täckväxter som odlas 
i växthuset, men även 
lätt att hålla rent i 
kök och kafé

Växthus
Förslag:  Serie 
Less  genom 
 Kakelspecialisten. 
 Bianco och Rigata. 

Den vita färgen bidrar 
till att neutralisera 
växthuset gente-
mot  pupporna.Inomhus 
 används svart fog och 
ute vit. 

Plattornas yta 
 varieras inne och ute, 
mellan lite grövre och 
soft matt. Kaklet är 
frostbeständigt.

Bänkar
Förslag: Kyra 
20x20, blå, genom 
 Konradsssons. 

Mönstret relaterar till 
bivaxkakor och löper 
som en röd tråd genom 
arkitekturen i växt-
huset. Svarta fogar.

Eftersom bänkarna är 
väggfasta på  växthusets 
ytterfasad krävs ett 
frostbeständigt kakel. 
Färgen tas upp från 
pupporna


