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Världen 2103

Långt uppe i den kalla nord står ett landmärke, som trots den avlägsna placeringen, har 
besökts av millioner människor. 

Detta landmärke är symbolen för människans uppvaknande. 

Det har nu gått hundra år sedan några envisa personer bestämde sig för att blåsa 
liv i sin slumrande bygd. Då, i en värld där de fattiga länderna kämpade för sin 
överlevnad och där de rika slogs för att erhålla herraväldet, föddes idén att skapa ett 
landmärke som skulle sätta bygden på världskartan. Föga anade de då vilka enorma 
konsekvenser deras idé skulle få.

Under arbetets gång väcktes tanken på att skapa ett visdomscenter där 
ursprungsbefolkningens enkla levnadssätt i harmoni med naturen skulle förmedlas 
till storstadsmänniskorna. En ny enklare livsstil skulle skänka människan inre frid och 
skapa insikt om vikten av att värna om vårt hem - jorden.
 
En mötesplats skulle skapas där människor mötte människor och människor mötte 
naturen. Det skulle bli en spännande skapelse fylld av upplevelser för alla sinnena.
Många tvivlare höjde sina röster. Var detta projekt verkligen motiverat? 
Hur skulle detta kunna bli ett landmärke?

Frågorna fi ck sitt omedelbara svar. Tron på visdomscentrets koncept och dess 
förutsättningar att leda vidare mot en förändrad livsstil växte sig starkare allt efter 
arbetet fortskred. Man sa, låt oss väcka mänskligheten och det nu. Så här gick det till! 

Stora resurser las ner på uppbyggnaden av ett innehållsmässigt kvalitativt 
visdomsprogram. Forskare och experter från hela världen deltog och arbetet leddes 
av några av världens främsta inom sina områden. Resultatet blev ett program som 
förkunnade ett helt nytt förhållningssätt till vår jord än vad dom då var brukligt. Ett 
förhållningssätt där människornas inställning och teknikens utveckling mer följde 
naturens lagar. 

Myndigheterna som hade ansvar för universitets- och högskoleutbildningen 
bearbetades. Motvilligt gick man med på att i samband med varje akademisk examen 
införa en obligatorisk vistelse i visdomscentret. Insikten om att det inte var världens 
ledare som kunde förändra vår livsstil fanns. Skulle en förändring ske måste den 
komma från de vanliga människorna och genomföras i det dagliga arbetet. Eftersom 
de fl esta av de ledande människorna rekryteras från högskolor och universitet skulle 
en utbildning av dessa personer vara det bästa sättet att åstadkomma en förändring. 
Genom att ge dem en inspirerande vistelse i visdomscentret skulle de bli föregångare 
och ambassadörer och driva på utvecklingen.

Efter en trevande start blev visdomscentret snabbt en uppskattad upplevelse av landets  
och europas studenter. Visdomscentret blev det självklara komplementet till deras 
yrkesutbildning eftersom de där fi ck ett vidgat perspektiv på sin yrkesroll med sig ut i 
arbetslivet.
Ryktet om den spännande utbildningen spred sig snabbt över Europa och världen. 
Alla ville ta efter och det växte upp nya visdomscentra i så gott som varje land med 
självaktning. En rörelse växte sig så stark att förändringar kunde skönjas ute i världen. 
Hänsyn till medmänniskor och respekten för naturen gav som resultat minskade klyftor 

mellan den rika och den fattiga världen.

Fortfarande, nu hundra år senare, besöker människorna mötesplatsen för att lära, 
minnas och känna historiens vingslag. Den plats där storstadsmänniskan återfann sin 
själ och insåg sitt ansvar för naturen – himlen, skogarna, sjöarna och haven.

-PEAK OF INSIGHT

Undervisning vid Visdomsakademin - Skapande av Insikt. 

Tema:           
Att vinna Insikt 
Att förstå livets förusättningar 
Att förstå sin värld. 

Innehåll:
Biosfären och människa
A.      Ekosystem produktion och exploatering (fältstudier). Exempel: Mark och vatten från fjäll till lågland, kalfjäll, 
skogar, åkrar; vattendrag - kraftverksmagasin - sötvatten, fl oder och hav - fi ske/fi skodling, teknisk exploatering 
- påverkan (biocider o.a. tekniska störningar av biosfären även i B). Var sätts gränserna för uttagen?
Exempel från studier i fält följt av seminarier. 

B.      Beskrivning av biosfärens produktion och människans konsumtion. 
Den tekniska människans tanklösa rovdrift av biologiska tillgångar. Var och när sätts gränserna för uttagen? 
Är kortsiktig exploatering etiskt och värdigt den humanistiska människan? Memento: alla levande varelser har 
berättigande på jorden inte minst därför att de garanterar biosfärens fortbestånd (upprätthåller livet). 

C.      Ange en trolig framtid - försörjning med dricksvatten, mat.                             
Bostäder, transporter - är en exponentiell utveckling möjlig, då mänskliga populationen - och hennes materiella 
behov och krav ökar? Önskvärd? Realistisk? 

D.      Hur ter sig en hållbar framtid? 
Ange hur biosfärens produktion skall räcka till för en global population på 8 - 12 miljarder människor! Lärare: 
Insiktsfulla och visa personer. Krav: Fria tänkare. 
Omfattning: Undervisning alla kurser. Tid 1 - 6 dagar för studerande från universitet  och högskolor, 
lärare alla stadier, privat och offentligt chefer och anställda m.fl . kategorier. Kurser: För- eller eftermiddagar 1-6 d.

Moment 1 -6. 
1.      Att upptäcka - Naturen och människan 
Biosfärens metabolism / Ekosystemens funktioner /Instrålning.  Materia - energifl öde - materiacykler. 
Människans materiella omsättningar - del av GNF (Globala NettoFotosyntesn). Metod: Introduktion - 
exkursioner, fältstudier, undersökningar, övningar i fält (Östberget - Ändsjön - Frösödal - fjällen). 

2.      Att förstå - människans förvaltning av naturen. 
Hur förvaltas biosfären idag? Vad fi nns att förvalta i morgon? Exkursionen eller fältstudierna infogas i sitt 
lokala och globala sammanhang (fotosyntes- biologisk produktion - mänsklig konsumtion). Infasning av 
människan och samhället i fotosyntesens produktion. Räcker produktionen för en expanderande population? 
Exempel: skogar, åkrar (matjord) , betesmarker, öknar; rinnande vatten - dricksvatten; fi sk - sötvattens-. och 
havsfi ske m.m. Metod: Föreläsningar, uppgifter, seminarier. 

3.      Att inse - en uthållig förvaltning av biosfären (naturen) nödvändig. 
Tema Medkänsla - att alla varelser är nödvändiga för en fungerande biosfär. Rev av nuvarande västerländska 
politiskt/ekonomiska samhällskurs. Expansion möjlig i en begränsad värld? Allas överlevnad - mänskliga 
populationer - biosfären - hållbar eller ohållbar utveckling. 
Moment a. Ekologisk insikt. Moment b. Mänsklig insikt. 

4.      Att ändra uppfattningar - att tänka om och skapa ett hållbart samhälle. 
Mänskligt ansvar för produktiva ekosystem - biosfären –människan en del av naturen - inte dess herre. 
Människans ansvar - människan måste uppfatta den faktiska verkligheten knapphetens planet (utarmad 
biosfär) Ändra attityd - nya prioriteringar, ny samhällsordning p.g.a. sinande biologiska tillgångar och ökande 
befolkning med ökande krav. 
Tillväxt - jämvikt - varför och hur? FL, seminarier, slutsatser (publikation). 

5.      Att förutse och förändra framtiden.     
Utveckla en hållbar, realistisk utformning av det kommande samhället för hushållning med knappa resurser 
(utarmad biosfär) -att tänka och planera för nuet och framtiden, 
utveckla en holistisk uppfattning (fi losofi ). Uthålliga samhällsmodeller och -system diskuteras. 
Förutsättning: Biosfärens bärkraft.  Seminarier och diskussioner baserade på genomförda uppgifter och 
vetenskapligt material (Internet, Jegrelius arkiv m.m.). 

6.     Att skapa framtidens samhälle (Självständig uppgift). 
Uppgift: Skapa en vision om en hållbar framtid! Organisera och försörja samhällen i en oviss och knapp 
framtid. Särskilda hänsyn? Förutsättningar ? Miljöhot? Konsekvenser av rovdriften med biosfären ? 
Effekter av det s.k. växthuset? Hur många människor skall försörjas om 5 år, 10 år 20 år? 
Hur bor människorna, var? 

Deras arbete - typ, fi nns arbete till alla? Hur ordnas försörjningen med mat, dricksvatten, 
energi -fi nns det tillräckligt? Typ av arbete, bostäder, var? 
Resor (är resor nödvändiga eller ens möjliga) m.m. ? 
Är den biologiska försörjningen av centraliserade storstäder möjlig då de biologiska tillgångarna sinar och 
den mänskliga populationen ökar med 4 - 6 miljarder människor till totalt 10 à 12 miljarder?  
Är storstäder av sociala och andra skäl möjliga? 

Jorden är ett klot och således begränsad 
- hur går det ihop med expansionistiska uppfattningar?                         

PERSPEKTIV MOT SÖDER

Konstverk av Lars Levi Sunna , Foto Tomas Utsi
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SITUATIONSPLAN 
SKALA 1:1000

ÖVERSIKTLIG SITUATIONSPLAN 

NATTPERSPEKTIV FRÅN NORR

Platsen

Vi letade noggrant efter en plats. 

Man kan föreställa sig att människor som bor i ett så extremt klimat som den 64e 
breddgraden utgör är mycket noga med att välja sin plats och har erfarenhet av att 
göra just det. Man kan också tänka sig att ett nomadfolk som bor i detta extrema klimat 
är ännu mera skickliga i att välja en plats eftersom de gör det så ofta. Det ligger så att 
säga i nomadiserandets natur. 

I den samiska kulturen är naturen besjälad, olika platser har egenskaper som ibland är 
osynliga för ögonen. En sådan kunskap och en sådan erfarenhet kanske måste vara 
utgångspunkten, själen, i ett sådant här projekt. Konsten att välja en plats. Platsen 
kommer före byggnaden. Platsen först, byggnaden sedan.

Den plats vi funnit ligger inte på bergets topp. Toppen måste få vara, den har sin egen 
attraktion och förtjänar också sin egen respekt. Går man runt toppen och ut i sydvästlig 
riktning befi nner man sig i en djup granskog. Skogen är vacker här, laddad med en 
vibrerande stillhet. Vandringen genom skogen är själva anloppet; förberedelsen inför 
platsen.

Sedan ljusnar det, ganska plötsligt. Terrängen faller undan åt höger och blir till hela 
bergsluttningen. Det faller också undan till vänster och marken formas här till en 
långsträckt sänka, en liten dal, en vagge på samiska. Kvar blir den näsa som vi står 
på, en rygg i landskapet. Vi kommer ut i ljuset, skogen ligger bakom, det mörka och 
sedan det ljusa. Terrängen släpper, plötsligt släpper allt, framför ligger utsikten, fjällen, 
Storsjön. Platsen vrider sig runt, det är ett fritt perspektiv i 180 grader.

Detta är vår plats - den öppna fridfulla ytan med den skyddande skogen bakom. I 
gränslandet mellan den täta skogen och det öppna landskapet vilar byggnaden.

Vi lämnar den pockande världen utanför. Via bergbanan lyfts man upp från 
angöringsplatsen vid Storsjöns strand. Vid bergets fot tränger man in i urberget, färdas 
genom mörker för att slutligen nå platsen. Först det mörka – sedan det ljusa. 

Där möter vi en anläggningen med en arkitektur inspirerad  av samisk symbolik, 
funktionalitet och teknik. 
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Byggnaden

Förhållandet till naturen var och är grundläggande i samernas tro. I samernas förkristna 
religion kunde världen delas upp i tre världar: den himmelska, den jordiska och den 
underjordiska.

Den stora arenan är placerad i en naturlig sänka i berget som symboliserar det 
underjordiska. 
Den svävande isstoden symboliserar det himmelska.
Däremellan byggnader som strålar samman i en cirkelformad mötesplats som 
symboliserar det jordiska.

En tydlig organisation med en omedelbar överblickbarhet.  En organisation som 
möjliggjort tekniska lösningar som utnyttjar naturens förutsättningar och krafter har 
använts.

Från entrén ser man ned mot den magnifi ka arenan. Berget omfamnar arenan men 
släpper taget där den naturliga sänkan faller undan och öppnar för utblickar. Ljuset 
glittrar och dansar på vattenspegeln som ligger  vid arenan. Vattnet och Storsjön blir 

ett, ljus och mörker, öppet och slutet, det precisa mot det råa nakna berget.

Från entrén når man mötesplatsen, byggnadens hjärta. Här möter man ett högt koniskt 
rum, med sina gröna växtzoner. Känslan av den täta skogen på ena sidan och det 
öppna landskapet å andra sidan är påtaglig. Träden utanför råder över rummets skala 

och ger en känsla av det mänskliga, det jordiska. Här når vi alla delarna i byggnaden.
Istoden en svävande abstraktion av glas som låter besökarna njuta av storslagna vyer 
över skog, sjö och fjäll samtidigt som man avnjuter god mat, musik eller kopplar av i 

hotellets högst belägna delar. 

Material

Fasaderna bekläds med kraftig överdimensionerad fjällpanel som ger en förstärkt 
horisontal verkan. Fönsteröppningarna är liggande, den naturliga inram ningen av 
utblickar över fjäll och vatten. De bågformade byggnaderna med tak av torv växer upp 
ur berget. Långsidorna är målade i mörk slamfärg och de lutande gav larna i falurött. 
Den mörka matta ytan tillvaratar solvärmen och kontrasterar mot snön medan det 
faluröda samtalar med om givningen. 

Istodens fasad består av frostat och klart glas, taket har solceller.

Materialen är rena; trä, frostat eller klart glas, kalksten, skiffer och stål. Träslaget som 
dominerar är lokal senvuxen furu som oljas eller vitpig menteras i kombination med 
linoljemålade partier. Träet framhävs i platsbyggda snickerier, som är precisa och starkt 
rumsliga. 

Rummen mellan husen utformas för att ge sinnliga upp levelser året om. Gränsen 
suddas ut mellan ute och inne.  Strävt slammat trä ställs mot fi nhyvlat oljebehandlat 
trä, hårt mot mjukt, skugga mot solljus, skogsdoft med glödande och sprakande tall 

och gran.

FASAD MOT NORR
SKALA 1: 500

MODELLBILD VINTER
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SKALA 1:500
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PLAN + 455.0, 7100 m² BTA
SKALA 1:500

PLAN + 460.0, +463.5, och +467.0, 4100 m² BTA ( totalt. 3 st plan med ca 130 rum)
SKALA 1:500

PERSPEKTIV MÖTESPLATSEN
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PERSPEKTIV FRÅN ÖSTERSUND
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EN VÄRLDSOMFATTANDE PLANERINGSNORM  ”ONE MAN ONE 
TREE”

Ambitionen är att byggnaden skall tjäna som en förebild för framtida 
byggprinciper. Här beskrivs tre sådana idéer:

Vi får inte glömma att Jordens befolkningsmängd fortfarande växer kraftigt. 
Och vi avger koldioxid. En människa avger under en dag omkring 1000 g 
koldioxid. Detta motsvarar vad ett träd med en markarea på 5m2 kan ta 
upp genom fotosyntesen. För att ta hand om detta tillskott av CO2 föreslås 
att en planeringsnorm införs vid nyproduktion som innebär att för varje 
människa byggnaden skall rymma skall fi nnas en växtyta som tar hand om 
den koldioxid människan producerar den tid hon är i byggnaden. Av denna 
anledning har ett antal växtzoner placerats i byggnaden, som därmed får 
en vidare funktion än trädgårdsundervisning och trevnad. 

Här kommer ett räkneexempel:
Bladarea = golvyta x bladfaktor (m2 blad per m2 golvyta) = 1200 x 8 = 
9600 m2
Upptagning CO2 (22g per m2 bladarea och dygn) = 211200 g CO2
600 människor (arenan undantagen)  i vila och lätt arbete under i snitt tolv 
timmar per dygn avger = 600 x 12 x 50 g = 360000 g CO2
60% återluft används vilket ger 0,6 x 360000 = 216000 g CO2

Detta räkneexempel visar att växtzonerna klarar syreförsörjningen för ca 
600 personer per dygn med en återluft på 60%. 

  
Materialregeln

Allt material skall vara lokalt hämtat från naturen och återvinningsbart. 

Sålunda används den sten som friläggs vid arbetet för stomuppbyggnad. 
De stora bärande balkarna utformas av trä, vissa fasader och bjälklag 
utförs i trätungt utförande. Glas, som kan återanvändas obegränsat, 
används rikligt i kombination med trä. Delar av byggnaden som ligger ovan 
mark skall byggas demonterbart. 

Teknikregeln

Naturens förutsättningar skall utnyttjas för att skapa enkla och energisnåla 
installationer.

Byggnaden har en installationsteknik som är mer baserad på naturens 
förutsättningar än dagens. Det glasade centrala rummet värms av solen 
och luften stiger tillsammans med den av människorna uppvärmd luften 
uppåt av de termiska lyftkrafterna. Via små fl äktar styrs luften in över fyra 
stora växtzoner där en del av luften leds bort efter en värmeväxling med 
inkommande luft. Den delvis uppblandade luften sugs ner genom lungorna 
och leds ner i berget för att sedan komma tillbaka syresatt, renad från 
vissa partiklar samt befuktad. Sommartid avkyls lyften i berget och vintertid 
förvärms den av den lagrade energin i bergsmassan.

Det är dags att använda solceller även på dessa breddgrader. Dessa har 
placerats högst upp på  byggnadens isstod.

PERSPEKTIV HUVUDARENA
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PRELIMINÄR MODELLSTUDIE
HUVUDARENA och MÖTESPLATS


