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Vietas

Kungsleden slutar

Kungsleden börjar
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Naturum Laponia är beläget på en värdefull och landskapligt enastående plats, 
på kanten av sjön Laŋás mitt i den fjällomgivna dalgången och med utsikter 
mot Stuor Muorkke gårttje som ligger likt en tröskel tvärs över dalen. Platsen 
har en stark diagonal nordvästlig sträckning i landskapet format av fjällens 
toppar, branter, sluttningar, ås- och markformationer, vegetationen samt älvens 
lopp. Växelspelet mellan de slutna, halvöppna skogspartierna samt det öppna 
fjällandskapet skänker en stark upplevelse.


Världskulturarvet vilar på två ben, den samiska kulturen och de höga 
naturvärdena i området. Avsikten med förslaget är att se arkitektur och form 
som en brygga till dessa värdeområden. Byggnaden i sig är ett första steg i en 
upplevelsesekvens. Steg två är att inbjuda till rundvandringar i näromgivningarna. 
Genom ett antal vandringsslingor kan besökaren komma till stationer med 
blandade teman, innehåll och upplevelser. Området kan beskrivas som en form 
av landskaps-/fjällpark med starka relationer mellan byggnad, stationer, slingor 
och fjällandskapet. På en begränsad yta skapas en kondenserad upplevelse av 
fjällvärlden genom tydliga blickfång, utsikter och stationernas pedagogiska 
presentation av natur, kultur, historia, geologi, klimat, astronomi. Parken ska inte 
mätas med det tredje steget, den verkliga upplevelsen av att bege sig ut i den stora 
vildmarken, men är värdefull för dem som inte har förmågan, att upptäcka den 
stora naturen. Naturum Laponia har ett fl ertal entrépunkter som skall upplevas 
dramatiska och samtidigt inbjudande. I norr anläggs en bro mot Stora sjöfallets 
fjällanläggning och vid sjön byggs en brygga. I båda fallen fi nns en koppling till 
huvudbyggnadens material och konstruktion.


Naturum är tillgängligt på olika nivåer. En körväg av grus fram till huset 
möjliggör framkomlighet för utryckningsfordon, varutransporter och andra 
särskilda transporter. Intill byggnaden fi nns parkering för rörelsehindrade och 
personal. Från byggnadens västra sida utgår en grusuppbyggd gångväg som leder 
ner till sjön, bryggan och båtförbindelser. Gångslingorna blir tillgängliga med 
stödjande träterrängtrappor, ledstänger och enkla träspänger.

  
Området har goda kommunikationer, dels med bilväg till tomten, busslinjer, andra 
kommunikationsstråk och viktiga vandringsleder. Nämnas bör Kungsleden, en 
planerad båtförbindelse från fjällstationen Saltoloukta samt skoter- och skidleder. 
Platsen har stora potentialer för att användas som start, etapp- och slutmål vid 
utfl ykter i fjällvärlden. Det är naturligt att utveckla Naturum Laponia till en 
knutpunkt för utbyte av kunskap och information inför utfl ykter i vildmarken. 
Naturum kan erbjuda vandrare, skidåkare och andra möjlighet till veckoparkering, 
tältplats, proviantering samt annan service.

    
Besökarna till Naturum kommer i huvudsak att anlända via “Vägen västerut.” 
Infarten till platsen skall vara igenkännande, inbjudande och välkomnande. 
Markytan förblir grusad, med fritt placerade tallgrupper, som bryter ner 
den obearbetade karaktären till en mer naturintegrerad parkering. Vid 
parkeringen skall fi nnas en servicebyggnad innehållande, toaletter, raststuga, 
utomhusförråd samt utrymme för mellanlagring av material och varor från och 
till huvudbyggnaden. Vid platsen skall även fi nnas information och kartor om 
Naturum och Världskulturarvet Laponia. Den planerade parkeringsytan utformas 
även för en mångfunktionell användning. Förutom diverse fordonsparkering 
skapas möjlighet till festivaler och marknader.
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...jag hör spel från ett piano. Det är 
stilla...

















































...träfasadens silvergrå relief  påminner mig om 
naturens alla schatteringar, men även om dekoren på 
ett släktband...








öppen spis

öppen spis

sommarentré
med skyddad uteplats

utblick mot himlen















 






















...jag ser ut genom ett raster av trä....










Sjungande tallar, viskande stenar och sovande snö följer mig från vägen till 
Rakkas. Jag är omgiven av himmel, fjäll, tinande is och en spirande maj månad. 
Spänger av trä leder mig till en vindskyddande spaljé med plats för skidor och 
sittbänkar med utlagda renskinn. Byggnaden sträcker sig som en fjällsida längst 
med skogens bryn. Träfasadens silvergrå relief  påminner mig om naturens alla 
schatteringar, men även om dekoren på ett släktband. Snön på norrsidan har 
börjat smälta. Det rinner och droppar i mellanrummen, som en ta fatt lek.

Den svarta kubiska entrén av trä står öppen, en borste står utanför och en kärra.
En horisontell ränna av trä leder bort vattnet. Jag hör spel från ett piano. Det 
är stilla. I entrén lämnar jag mitt bagage, en ryggsäck. Mina fötter byter pjäxor 
mot fi lttoffl or som står på en hylla av sågade björkstavar. Väggar av trä är svagt 
målade som pudrad hy, med penseldrag i olika kulörer och formationer liksom 
naturens egen manikyr.

Flickan jag möter är iklädd folkdräkt. Hon bär på en skål av silver med rosa 
rosenknoppar i. Ska det bli fest frågar jag samtidigt som mina blickar generat 
fl ackar i rymden. Välkommen säger hon först, sedan ja, bröllop. Vid strandens 
brygga, förklarar hon. Polstjärnan tänker jag.

Entrérummet är välkomnande och öppet. Naturen bjuds in genom burspråket, 
liksom en camera obscura för att fastna i minnet. Receptionen har en yta av 
garvad hud. Mitt emot brinner en eld. Jag följer i min tanke den dolda röken upp 
mot himlen. Rummet är högt och ljust med hängande volymer av trä och stål i 
olika kulörer, som svävande himlakroppar. I nocken smeker solljuset den massiva 
väggens muskulatur. 

Är det här musiken jag hörde tänker jag tyst. Toner och rymder vilande och 
svävande som en rytmisk dans. Finns det mat tänkte jag fråga, men hon är borta. 
Jag hittar själv till cafét. Stolar av trä med fl ätade remmar, lampor av näver och 
hammarslagen metall. Dukar av färgat linne i rött, orange och rosa vävt i varandra. 
Brickor med form och dekor som ett tecknat trumskinn, muggar och fat i porslin, 
oregelbundna som en kåsaservis.

Ett par sitter på långbänken och läser varsin bok. Hon har sina nakna fötter i hans 
knä. Jag tror hon studerar en karta. På hans bokomslag i solgult står bara Rakkas. 
Jag tar en renklämma och buljong. 

Efter en stund av eftertanke och spis betalar jag hos fl ickan vid receptionen. Hon 
bjuder in mig till utställningen. Jag får en katalog. Framsidan är vit. Jag kan skönja 
spår av skidor och stavtag, inget mer förutom texten; spår. Jag vandrar, genom 
butikens lockelser. Ting för kropp och själ. Det ursprungliga och vackra möter det 
nya och tekniska. Som ett bröllop tänker jag. Stannar vid en liten fi ngerborg med 
perforerad topp. Mönstret går i en spiralform och slutar med en pil. Så liten och 
samtidigt så evig. Som ett rum i rummet, som jorden i universums maracas. 

Utställningen är utformad med horisontella skivor av trä. Några svarta, andra 
vita. De tecknar sig som isfl ak mot trägolvets linjespel. Skivorna vilar på bockar 
av svart järn. Kärl och korgar, behållare i olika material, mönster och kulörer, 
med spår av tid och händer berättar en historia. Längre bort en renkalv som betar 
på en yta av rörliga bilder. En sittbänk, tapetserad av hud med korsstygn. Jag 
sätter mig. Föremålen, texterna, människorna blandas med utblickar. Naturen blir 
kulturens scenografi . På en skylt läser jag; kl.2, fi lm.

Övre planet är inlindat i ljud och vind. Kläder av modernaste stil, fantasier om 
hon och han, tyngd och transparents, urbefolkning och robotar. Jag ser ner 
genom maskor av fl ätad tråd, jag ser ut genom ett raster av trä. Ett rum är målat i 
oxidrött. Ett annat i yttersta blått. Ett rum är verkstad det andra för träffar. 

En hiss åker ner, en trappa går upp. Spiraltrappan av tunt stål leder till ett 
observatorium. Stjärnor och planeter som rosenknoppar i en skål tänker jag. 
Rummet är utvändigt målat i smaragdgrönt, liksom en ädelsten. Jag går förbi en 
soffa med broderade kuddar. En pojke ligger på mage och läser. Jag tänker att allt 
är annorlunda men ändå så klart. Allt är bekant men inget känner jag igen.

En trappa leder mig ner mot en sal. I trappan fi nns det sittkuddar med tofsar av 
färgade trådar. I salen fi nns det stolar som placerats i cirklar. Salens väggar möts 
i nock liksom en kyrka. Släpljuset kittlar stavar som hänger i olika dimensioner. 
Stämningen blir till ett porlande vattendrag. I rymden svävar ett rum med läktare 
och en stor ljuskrona. Kronans organiska form påminner om norrskenets lyster.  
Salens fond öppnar sig med fönster och dörrar till en veranda bakom spaljéportar. 
Lite längre bort skymtar jag viken.

En man möblerar om. Jag upptäcker fl ygeln samtidigt som jag hälsar. Är det du 
som spelar frågar jag. Ibland svarar han. Jag arbetar med utställningar. Vackert 
säger jag, Vad är vackert frågar han. Berättelsen svarar jag. Vilken berättelse frågar 
han. Berättelsen om ett rum, i ett rum, i ett rum svarar jag. Rakkas säger han. 

Jag har återvänt till entrén. Min rundvandring har fyllt mitt sinne med nya 
dimensioner. Jag köper ett märke av tyg innan jag går ner till stranden. Jag håller 
det i handen. Det är en cirkel, i cirkeln ett fjäll, i fjället en eld. Tiden har lämnat 
spår och öppnat ett rum.


Förslaget ”RAKKAS” idé är att lämna vegetation, markskikt 
och terräng, så orörd och opåverkad som är möjligt. Det 
behövs trots allt anläggas vägar, stigar, träspänger och 
rördragningar på platsen, för att göra den tillgänglig. Skärmar 
och spaljéer av trä placeras i lägen där lä eftersträvas, 
exempelvis vid entréer, sitt- och uteplatser. Förslaget 
omfattar fyra former av väg- och stigtyper;

1. Väg av grus som är uppbyggd på befi ntlig mark med 
stenkanter som stöd åt sidor. Denna vägkropp vilar alltid 
ovanpå mark och innebär ingen schaktning. Markytan kan 
helt återställas till sitt ursprung. Vägkonstruktionen innebär 
att befi ntliga träd kan sparas i vägkroppen, som samtidigt 
döljer rördragningar. Körvägen till byggnaden skall vara 
3,5 meter bred, medan gång- och transportvägen mellan 
byggnad och brygga skall vara 2,5 meter bred.

2. Stigar anläggs på enklaste sätt i terrängen och bildar leder 
och slingor i och genom  
området. Stigsystemet kompletteras med träspänger vid 
fuktiga marker, träramper och
trappor i brant terräng, räcken och ledstänger.

3. Bryggor och ramper av trä placeras invid byggnadens entré 
som rastplatser och uteplats kopplad till café och restaurang. 
Bryggornas utformning ger möjlighet till placering av 
grov utrustning, skidor och ryggsäckar men även mindre 
källsortering.

4. Trädäck anläggs vid vandringsslingornas stationer. Däcken 
utformas i relation till stationens tema och ska samtidigt 
inbjuda till rast, kontemplation och vila.
















...Jag har återvänt till entrén. Min rundvandring har fyllt mitt sinne med nya dimensioner...

...Mitt emot brinner en eld. Jag följer i min tanke den dolda röken upp mot himlen. Rummet är högt...




































   
Platsen är överallt berikad av spår från en samisk kultur. Det fi nns arkeologiska 
fynd av mycket gamla boplatser inom området med rester av eldstäder, gropar 
för matlagning och förvaring. Förslaget förhåller sig till en samisk tradition. 
Byggnation och anläggning gör ett lätt och följsamt avtryck i naturen, så att platsen 
enkelt kan återställas till sitt ursprung. Den samiska natursynen, där naturen är 
fullständigt integrerad i kulturuttrycket, genomsyrar förslaget både i detaljer och 
som helhet. Från omgivande fjäll och höjdpunkter kommer byggnaden upplevas 
som en del av naturen, tack vare att den saknar dominerande takytor.

  
Byggnaden har en klassisk placering i övergången mellan skogens bryn och det 
öppna fjällandskapet, mellan det öppna och det slutna. Läget skapar utsikter och 
öppenhet mot fjällen, Stuor Muorkke och Laŋás. Byggnaden är belägen med 
skogen i ryggen, som en förankring och ett skydd, med intim upplevelse av den 
unika tallurskogen.

...Från omgivande fjäll och höjdpunkter kommer byggnaden upplevas som en del av naturen, tack vare att den saknar dominerande takytor...

...Världskulturarvet vilar på två ben, den samiska kulturen och de höga naturvärdena i området. 
Avsikten med förslaget är att se arkitektur och form som en brygga till dessa värdeområden...

...Byggnaden har en klassisk placering i övergången mellan skogens bryn och det öppna fjällandskapet, mellan det öppna och det slutna...


