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”som ett rö för vinden” 

Naturum Tåkern är en samling av informationspunkter i olika skalor och 
storlekar som länkas ihop till en löst hållen helhet. En helhet där de olika 
delarna kan fungera oberoende av varandra. En vandring som tar oss ig-
enom olika naturtyper, tidsskalor och djurliv. 

Att ta sig till Glänås är en spännande landskaplig upplevelse som går 
genom fl era landskapsrum: På en rak väg kommer man med bil genom 
rapsfälten fram till parkeringen. Från parkeringen vandrar man på generösa 
träspänger som genom att vrida sig något fram och tillbaka döljer och visar 
olika sikter i den intima skogen. På de ställen där träspången tar en ny 
riktning skapas små platser som får fasta Skogsfåtöljer med vasstak. Van-
dringen leder till skogsbrynet där Tåkerns sjölandskap öppnar sig med en 
milsvid utsikt mot Omberg. Denna vackra upplevelse av att få färdas i ett 
tydligt tvärsnitt genom det östgötska landskapet får här en ännu tydligare 
utformning med både pedagogiska och upplevelsemässiga kvalitéer.

Parallellt med ankomstaxeln löper en utställning som behandlar det östgöt-
ska landskapets förutsättningar. Utställningen ställer sig frågan ”tänk om?” 
(what if?). Tänk om det hade varit så att människan inte hade brukat det 
här landskapet eller brukat det på ett annat sätt eller om t.ex. de klimatolo-
giska varit annorlunda. Utställningen består av en serie specialdesignade 
landskapsutsnitt med storleken 5x5 meter som var och en ställer sitt eget 
påstående om landskapet.

Utsnitten är lite upphöjda och med en ram av fl ätat vide för att markera 
att de är just utsnitt. En informationsskylt vid varje utsnitt berättar om just 
det landskapets förutsättningar. I kontrasten mellan det befi ntliga land-
skapet och utställningens utsnitt skapas en förståelse för landskapet och 
dess processer. 

Exempel på hur utsnitten kan te sig:   
- På rapsfältet: ett utsnitt med en blandad ädellövskog av högörtstyp som 
kanske skull ha funnits där om man inte hade odlat upp marken. 
- I skogen formas ett landskapsutsnitt som visar på hur landskapet skulle 
se ut om medeltemperaturen sänks med 5 grader eller om en supervulkan 
i USA får ett utbrott.
- Närmare sjön utgörs utsnittet av klibbalsbuskage och hög vass som skulle 
ha funnits om inte man slåttrade eller betade strandängen. Detta utsnitt är 
tänkt att betrakta från håll eftersom den ligger i zonen där människor skulle 
störa fåglarna. Informationsskylten sitter i stället vid naturumsbyggnaden.
Utställningen skapar ett tvärsnitt genom det Östgötska landskapet både 
genom tiden och genom de naturliga förutsättningarna där människan har 
olika val och möjligheter att påverka förloppet.

Naturumsbyggnaden är placerad så att den ligger ensam mitt ute i den 
slåttrade strandängen. Huset och gångvägar är upphöjda på pålar i marken 
för att göra ge minsta påverkan på naturen. Strandängens öppenhet ska-
par en rymd kring byggnaden. I bakkant får byggnaden stöd i skogsbrynet. 
Detta spel mellan ängens öppenhet och skogens mer slutna rum skapar en 
enkel och tydlig dramatik. Huvudbyggnaden ligger medvetet en bit ifrån de 
fasta anläggningarna som grusvägen för att de som besöker bygganden 
känner att de är mitt ute i landskapet i närkontakt med elementen. 

SITUATIONSPLAN

Vass som idag skördas vid Tåkern för export utomlands blir utgångspunk-
ten för byggnaden för Naturums verksamhet. Huset är i grunden uppbyggt 
av ett enkelt U-format sadeltak som grundstruktur. Den har skurits i 45 
gradiga vinklar för att anpassa volymen och ge byggnaden en komplex-
are geometri (vid lutningar på över 45 grader beräknas vasstaken ha en 
livslängd på 50 år). Öppningar för utblickar och ljusinsläpp (som vi har 
minimerat) skärs ur vassvolymen. Taknocken (som är den svaga punkten 
för vasstak) görs som en glasnock med möjlighet till överljus. Byggnadens 
volyms kan även användas till utställningar på höjden (läsning av fågel-
siluetter i motljus etc.)

Akvariet utförs som en del av väggen med våtmarken som vattenspegel.
Vassen som görs mellan 25-28 cm (vilket beräknas ersätta cirka 10 cm 
vanlig isolering) läggs utanpå en bärande stomme av trä. Brandskydd av 
vasstaket kan göras på några olika sätt. Alla dagens moderna metoder går 
ut på att applicera vassen utan luftspalt. Därmed uppstår inget drag eller 
syretillförsel genom vassen.

Invändigt består byggnaden av enkla och naturliga material med god miljö-
profi l. Lokal kalksten på golv, träpanel och glas på innerväggar. 
Den robusta byggnaden är utformad för en minimal energiförbrukning. 
Teknik och stomme utgår från de positiva erfarenheterna med passiva en-
ergihus, dvs ett mycket välisolerat och lufttätt klimatskal samt en mekanisk 
ventilation med effektiv värmeåtervinning . Därmed kommer byggnaden 
normalt klara sig helt utan andra värmetillskott än de som driften ger. 

För att få bättre kontakt med vattnet och fågellivet från den nya Naturums-
byggnaden skulle man kunna tänka sig, om det är möjligt, att gräva ut en 
liten vik med vattenspeglar för fåglar i anslutning till den lilla bäcken/dikets 
utfl öde för att få bra fågelskådning från de fasta kikarna i ”utsikten”. Den 
förbättrade vattenkontakten gör också att akvariet känns bättre inplacerat 
i sitt sammanhang. Byggnaden kommer i närkontakt med de viktigaste el-
ementen på platsen: det öppna vattnet, strandängen och den skyddande 
skogen. (Förslaget står och faller inte med de föreslagna åtgärderna med 
vattnet men skulle onekligen förhöja upplevelsen).

Det nya fågeltornet ges en liknade geometri som huvudbyggnaden. Den 
nya rampen som anpassats till de nya handikappkraven är en långsam och 
informativ vandring upp bland träden på väg mot utsikten ut över land-
skapet runt Tåkern. Utrymmet under 5,5 metersnivån kan användas som 
samlingsplats för större grupper.

Förslagets BTA är cirka 635 m² och dess LOA är cirka 525 m².
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