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naturum Vattenriket, 
att tolka naturen

” Tolkningens viktigaste syfte är inte instruktion utan provokation”
( ur Fridman Tildéns principer för god naturvägledning )

Interpretation är ett vedertaget begrepp i den engelskspråkiga världen , det är 
utifrån denna definition som bla.  det danska naturvägledarsystemet arbetar.
Interpretation eller tolkning definieras enl. följande av Fridman Tildén , vars 
Interpretating our Heritage är en ofta citerad klassiker .
”… en pedagogisk aktivitet med syfte att illustrera betydelser och samman-
hang genom bruk av orginalobjekt , direkta upplevelser och illustrationer 
– vilket är mer än att bara informera om fakta ”.

Dagens besökare kräver att få vara delaktiga. Istället för att berätta ” detta 
är…” , bör naturum Vattenriket genomsyras  av  den stimulerande provokation 
som är naturtolkningens grund: ” vad är det?” och ” hur får jag reda på det ?”. 
Naturum skall vara ett redskap som kan erbjuda de verktyg som behövs för att 
arbeta med  att besvara frågorna. Mening med  Landskap är en dansk uppdate-
ring av Tildéns tankar och definierar det enl. följande.

Syftet är att förmedla 
- att naturen utgör en helhet av landskap, hav, klimat, växter, djur, historia  
 och kultur som människan ingår i och är beroende av och påverkar
- att naturen både skall skyddas och nyttjas
- kunskap om näringarna och friluftslivet i området
- kunskap om de skrivna och oskrivna reglerna som finns för färd och uppe 
 håll i landskapet

Vi har en lång tradition av naturinformation som talar om för människor att de 
för det mesta är ett hot mot miljön , inte en del av den.
Att uppnå en balans och en känsla av den samhörighet som människan och 
miljön utgör är en lång process och ingenting som sker över en natt . Här vill vi 
skapa naturum Vattenriket som ett exempel i sig. Det är inte självklart att se 
naturen i staden och att se stadsmiljön och dess närområde som en biotop, en 
miljö med växter , djur, en biologisk mångfald . Att starta i staden och gradvis 
öka cirkeln / spiralen för upptäckandet är ett steg i rätt riktning.

Att besöka en utställning eller ett upplevelsecenter är en social aktivitet som 
vi oftast gör i grupp . Det är därför viktigt att skapa rum och platser för social 
interaktion tillsammans med orginalobjekt, direkta upplevelser ,illustrationer 
och uttolkare.

En vandring
Vi har gestaltat naturum Vattenriket som en vandring där du själv väljer väg  
och vandringen tar sin början antingen i staden eller i ängslandskapet. 
Det rurala landskapet kring naturum kännetecknas av horisontella linjer utan 
markanta vertikala inslag. Kontrasten mot stadslandskapet i öster är slående 
och Helgeå utgör en distinkt och definitiv gräns. Mot väster gränsar våtmarken 
till en f d avfallsdeponi (Tivoli Ängar) som byggs om till rekreationsområde.

Landskapets riktningar
Landskapets huvudriktningar anges i första hand av Helgeås nord-sydliga 
sträckning och övriga landskapselement understryker detta: vass- och videbäl-
tet, stadsgräns och stadstruktur, Tivoli Ängar, Härlövsängaleden m m. Den 
andra huvudriktningen är den som kommer att etableras tvärsemot den föregå-
ende, i öst-västlig riktning, via en bro som förbinder Tivoli Ängar med staden.

I en annan, mindre, skala på platsen för naturumbyggnaden, är landskapet 
riktningslöst, åtminstone i plan. Här råder en småskalig mosaik av vertikal 
vass och andra gräsarter, fria vattenytor och bulliga videbuskage. I områdets 
förlängning återfinns ett spångsystem som sicksackar sig fram genom våt-
marksvegetationen.

Vandringen mot naturum, vattenrikets hjärta
Vid entré Tivoli Ängar kan du välja att följa  bron i sin vida sicksack-rörelse över 
vegetationen eller spängerna nere i vegetationen förbi gömslet vid vattenspe-
geln fram till naturum.
Längs  vandringarna skapas ytor för vila, kontemplation och utblickar tillsam-
mans  med illustrationer och objekt  som kommenterar det man ser och upple-
ver. Framme vid naturum flätas spängernas horisontella rörelse samman med 
bron ovanför och möter byggnadens  uppbrutna skuggspel.

Byggnaden tar fasta på landskapets dominerande horisontella linjer, genom 
att i sig själv utgöra en linje som  krumbuktar sig i två dimensioner i den rikt-
ningslösa våtmarken. Den tredje dimensionen ger sig till känna som en gradvis 
stigning och underordnar sig därmed de horisontella linjerna. Byggnaden kan 
därmed ses som en del av ett intrikat spångsystem som svävar över våtmar-
kens mer eller mindre beväxta vattenyta. Dess exteriöra material, dvs corteen 
och glas, är lågmälda i relation till landskapet. I motsats till byggnaden har 
bron här en uttalad riktning där den förbinder viktiga målpunkter i östra och 
västra Kristianstad.

Rörelsen genom byggnaden
Byggnadens slutna yttre och dess spiralformade inre bildar en naturlig fortsätt-
ning på vandringen  och  en passepartout över sitt inre landskap ”mellanrum”. 
Bryggan mellan bron och byggnaden med sitt ” tak ” skapar en naturlig mötes-
plats för  vidare 
besök in i eller ut i Vattenriket.Rörelsen in i och upp igenom byggnaden är en 
spiralrörelse i två plan . Interiört längs med glasfasaden i den upplösta grän-
sen mellan ute och inne beskrivs frågeställningar kring Vattenriket som en 
linjär berättelse. Interaktionen mellan utställning , besökare och byggnad fort-
sätter ut på takets terasser. Längs vandringen  i byggnaden finns ytor för för-
djupning, vetenskaplig lek och upptäckande. Här kan  besökarna mötas kring 
naturskolans laborations-ö eller i temautställningens och auditoriets terrasse-
rade landskap.Vidare framåt kan man  slå sig ner i nischerna utanför kontors-
landskapet för att blicka in i det ” inre landskapet ” se på de andra besökarnas 
rörelse och aktivitet i byggnaden. Här finns det också  möjlighet till att fördjupa 
sig ,lyssna på  fåglars och fiskars läten , söka i databaser, planschverk och 
böcker. Rörelsen kan avslutas i cafeét som hägrande mål i gränsen mellan ute 
och inne,”- Sveriges mest komfortabla fågeltorn” eller fortsätta ut.

Byggnadens tak är en viktig utgångspunkt för besökarens upplevelse av vat-
tenriket. Här omges man av himmel, har överblick över den närmast våtmar-
ken, men ser även, från den högsta punkten, stadslandskapet och fjärran 
belägna höjder. Från taket kan man röra sig längs ytterfasaderna och ha 
utblickar mot intressanta företeelser såväl nära som fjärran. Man kan även 
röra sig längs innerfasaderna och se in genom motstående innerfasader 
genom ”mellanrummet”. I byggnadens fyra hörn är taket plant vilket inbjuder 
till att anordna öppna ytor för olika typer av uteklassrum , utställningsmiljöer 
och fikaplatser. De fyra lutande sträckorna är främst transportsträckor och 
blickfång. Här återfinns ett stiliserat våtmarkslandskap med rena vattenytor, 
vattenytor med tuvbildande starrarter och sammanhängande våtmarksvegeta-
tion. En relativt lugn och återhållen gestaltning tillåter besökaren att koncen-
trera sig på utsikten mot vattenriket.

Stora delar av året erbjuder takets upphöjda våtmark möjlighet till att dröja sig 
kvar ute, mitt i Vattenrikets bitvis svårtillgängliga terräng. Nöjd och  glad vand-
rar man vidare tillbaks  eller tar hissen ner och fortsätter in mot stadslandska-
pet.



Översiktsmodell

FördjupningsnischFördjupningsnisch Fördjupningsnisch Fördjupningsnisch Fördjupningsnisch

Planer , skala 1:100

Interiörperspektiv , galleri och öppet auditorium.

Inspirationsbilder till fördjupningsnisch & textmöjligheter på glas.Utställning visas framför 
glas på skyltar på räcket, 
mobiler från taket och 
tryck på glas.

Fördjupningsnischerna har 
olika organiska utformningar.
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Fasad mot sydost , skala 1:200

Fasad mot sydväst , skala 1:200

Fasad mot nordväst , skala 1:200

Fasad mot nordost , skala 1:200

Planer takterass , skala 1:200

Beståndsbildande våtmarksvegitation

Tuvbildande våtmarksvegitation

Vattenspegel

Trädäck

Perspektiv , huset sett från fotopunkt 1.

Perspektiv , huset sett från fotopunkt 2.

Perspektiv , på väg mot naturum från Härlöv.

Ventilation

Installationer

Galler

Räcke, plattstål

Glas

Sektion , skala 1:200
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