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Första akvariefisken 
blev en björkna
Nu är första fisken fångad till akvariet på natu-
rum Vattenriket. En liten björkna lockades av mört-
stugans söta gröt.

Biosfärkontorets limnolog Jonas Dahl satte ut en 
mörtstuga i Helge å intill naturum. Laddad med hav-
regrynsgröt med mycket honung.

– Sött ska det vara, säger Jonas.

Redan dagen därpå har han napp. I buren simmar en 
liten firre, inte längre än en tumme.

– Antagligen en liten brax. Jonas hivar upp buren 
och släpper fisken i en spann åvatten.

Genom regn och rusk färdas den blygsamma första 
fångsten över bron till ett temporärt akvarium i vän-
tan på att glasfogarna ska härda i naturums enorma 
5000 litersplurr.

Den lilla vitfisken inspekterar piggt sin nya miljö. 

– En björkna är det, konstaterar Jonas. Det ser man 
på att den har större ögon än förväxlingsfisken 
braxen.

Ute vid naturum ska mörtstugan locka fler fiskar. 
När naturum Vattenriket öppnar kommer det stora 
akvariet att visa några av alla de fiskar som lever i 
Helge å och Vattenrikets sjöar.

Ny turistbåt 
i Vattenriket
Till våren kommer en ny turistbåt att glida fram 
på Helge å. Det är Jan Olsson som utvecklar sin eko-
turistiska verksamhet Landskapet JO. 

I flera år har Jan erbjudit safariturer med gummibåt 
i Vattenriket. Nu kompletteras safariturerna med en 
12 meter lång och 3,8 meter bred båt som kan ta 
upp till 50 personer. 

Turerna ska gå dagligen från naturum Vattenriket 
och vara mellan två och tre timmar. Sjösättningen är 
planerad till april och premiärturen i maj nästa år. 

Visionen var att skapa ett ”Rede i 
vassen”. Med en känsla av när-
het till både stad och våtmarker. 
Snart går bygget i mål. Arkitekt 
Fredrik Pettersson är nöjd med sin 
skapelse.

En fri siktlinje mellan stad och naturum 
Vattenriket var en av de bärande idéer-
na för Fredrik Pettersons vinnande rit-
ning. 

– Vi ville bibehålla den raka linjen in 
till den gamla stadsplanen. Man ska kun-
na se huset ända uppifrån torget, säger 
Fredrik Pettersson på White arkitekter ab.

Tre år senare...
Tre år senare stegar vi ut på bron vid Ti-
volibadet. Från brokrönet syns den gama 
järnvägsbrons vackra runda valv åt ena 
hållet. Åt andra hållet försvinner Helge 
å i en krök ut mot Lillö. 

För arkitekter är den mest intensiva 
arbetsperioden under husets planerings-
stadium. Att få se sitt hus så gott som 
färdigt är en stor tillfredsställelse.

– Det är det färdiga bygget som är 
grejen, säger Fredrik.

Kristianstads Vattenrike har fått sitt rede

På husesyn med  naturums skapare
Arbetet med naturum Vattenriket är 

mer omfattande än merparten projekt 
han är involverad i.

– Det här är en helhetsgrej med broar, 
hus och utställning. Att få lov att göra 
det totala konstverket är verkligen spe-
ciellt.  

Bron fortsätter ner genom vass och vi-
debuskage. Ut mot redet. Staden försvin-
ner bakom oss, det prasslar i de torra 
höstlöven och plötsligt hörs kvitter från 
någon övervintrande fågel.

– Det ska kännas att man är mitt i Vat-
tenriket på kanten till staden, säger Fred-
rik Pettersson.

Ännu vackrare med tiden
På vänster sida växer naturum Vattenri-
ket upp ur vassen. Fasadens värmebe-
handlade furu går ton i ton med naturens 
gråbruna höstskrud. 

– Träet kommer att gråna med tiden 
och bli ännu vackrare, säger Fredrik.

Bron delar sig och besökaren kan hål-
la till höger eller fortsätta ner i själva re-
det. En skålformad samlinsplats framför 
byggnaden. På redets bänkar kommer 
naturen riktigt nära. Under oss kluckar 

vattnet. På sommaren torkar marken upp 
och växter som gullstånds och fackel-
blomster kan breda ut sig.

Från redet syns naturums många ytor. 
Den oregelbundna formen väcker bygg-
naden till liv. På vänstra kanten sträcker 
sig den högsta utsiktsplatsen nästan oro-
väckande långt ut. 

För att skapa dramatik
– Så har jag ritat för att skapa dramatik. 
Byggnaden ska fungera som ett land-
märke. Folk ska se huset, undra vad det 
är och bli sugna på att ge sig ditut. 

Bygget är inne i sitt slutskede. Snick-
are, målare, golvläggare, elektriker och 
smeder arbetar sida vid sida.

– Sista rycket. Nu faller allt på plats. 
Är du nöjd med det du ser? frågar NCC:s 
platschef Madeleine Svensson.

– Absolut. Att gå runt och se huset i 
stort sett färdigt är en fantastisk upple-
velse. Det blir minst så bra som jag tänkt 
mig, säger Fredrik. 

Vi kilar in genom entrén. En fantastisk 
vy öppnar sig, förstärkt av takets ribbor 
i en öppen solfjäderformation. Utsikten 
över sjön silas in mellan fasadens lamel-
ler och rummets pelare. 

– Man ska få en känsla av att vara i 
skydd inne i vassen och spana ut på få-
gellivet. Det ska vara närkontakt med 
fågellivet vid våtmarkssjön.  

En våning upp breder takterrassen ut 
sig. Utsikten är magnifik åt alla håll. Ett 
vidsträckt landskap och en sparsmakad 
bebyggelse visar sig från en plats som 
inte varit tillgänglig tidigare.

Hisnande vy över staden
– Att få ta en helt ny plats i besittning 
och bygga i ett område som man inte kan 
komma till annars har varit spännande, 
säger Fredrik. 

Ytterligare en våning upp blir vyn över 
staden ännu mer hisnande. Fredrik tar 
fram kameran och börjar fotografera.

– Här på utskjutet infinner sig den to-
tala upplevelsen av stan och landskapet.  

Intill oss arbetar smeden David Stern-
berg, nöjd med utsikten från sin arbets-
plats.

– I våras lekte snokarna här och jag 
har sett kungsörnar flyga ovanför oss. 
Tittar man ner kan man se gäddorna 
simma i vattnet. Det här är den klart 
bästa platsen jag jobbat på.

Lördagen 27 november slår naturum Vat-
tenriket upp portarna. Med ett fullspäckat 
program för alla åldrar.

Förutom dagliga visningar blir det en rad 
aktiviteter och föreläsningar. Första temat 
handlar om forskning.

– Det blir forskarkonferens, föreläsningar 
och familjeforskning på helgerna, säger Karin 
Magntorn, naturumföreståndare. 

På julskyltningen den 28 november blir det 
spindeljakt i julgranen och föreläsning av 
spindelexpert Lars Jonsson. Helgen därefter 

tar paleontolog Elisabeth Einarsson oss med 
till Vattenriket på dinosauriernas tid.  

Författare Mats Ottosson föreläser om natu-
rens läkande effekter och professor Nils Ud-
denberg svarar på frågan varför vi människor 
uppskattar en rik natur.

Efter jul blir det örnveckor, skogsveckor och 
därefter tranveckor. Med föredrag och aktivi-
teter kopplade till respektive tema.

Du hittar programbladen på Turistbyrån och 
på www.vattenriket.kristianstad.se

Aktiviteterna gör naturum
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Till våren utökar Jan Olsson sina safariturer med en båt 
som kan ta 50 personer.

Miljöhederspris 
till Vattenrikets 
skapare
sven-erik Magnusson har fått 
Region Skånes miljöhederspris 
Guldträdet 2010 för sitt arbete med 
Kristianstads Vattenrike.

Det var vid Skånska Miljöprisdagen 
i Simrishamn den 18 oktober som 
Sven-Erik Magnusson fick ta emot 
hederspriset ”för ett målmedvetet 
arbete med att skapa Kristianstads 
Vattenrike, få det utnämnt till ett 
Biosfärområde och nu också tillska-
pandet av ett naturum.”

– Det betyder ett erkännande för 
arbetet med Vattenriket. Det har 
varit en lång resa och det känns 
fantastiskt att bli uppmärksammad 
för resultatet, säger Sven-Erik.

Den 27 november öppnar naturum 
Vattenriket som det våtmarkscen-
trum Sven-Erik drömt om sedan 
han började arbeta med våtmarker-
na kring Helge år för 20 år sedan.

– Det är nu arbetet sätter igång. 
Naturum blir ett kraftfullt verktyg 
för att sprida information om det 
fina landskap vi har runt omkring 
oss.

Vattenrikets 
besöksplatser 
får nya skyltar 
Nu ska Vattenrikets besöksplat-
ser bli lättare att hitta till. Lagom 
till att naturum Vattenriket slår upp 
portarna kommer biosfärområdet 
och besöksplatserna att skyltas 
med nya enhetliga brunvita turist-
skyltar. 

I dagarna har Transportstyrelsen 
och Trafikverket godkänt biosfär-
områdets symbol och skyltarnas 
placering. Redan vid områdets 
gräns sätts nya skyltar upp som 
talar om att besökaren gör entré i 
Biosfärområde Vattenriket. 

Naturum Vattenriket blir den för-
sta besöksplatsen med den nya 
skyltningen. Dessutom kommer 
ytterligare tolv besöksplatser att 
lyftas fram med samma brunvita 
turistskyltning.

Vattenrikets skapare Sven-Erik Magnus-
son med Guldträdet 2010, designat av 
Kivikskonstnären Sven Åke Ekberg.
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Fredrik Pettersson vill att naturum Vattenriket ska fungera som ett landmärke som lockar besökaren med sin dramatiska form. 

Besökaren ska känna sig mitt i Vattenriket på kanten till staden. På redets bänkar kommer naturen nära. 

Stans bästa utsikt. Killarna som bygger naturum är nöjda med sin arbetsplats. 
Trappan till andra våningen kläs med ribbor i ett formspråk som ska 
associera till den omgivande vassen.


