
Arvetrve
Sverige har 28 nationalparker. Sammantaget representerar enma
dessa parker det bästa landet har att bjuda i fråga om natur och iatuatt bju
vissa fall även kultur. Det är miljöer som utgör en vittnesbörd omnesär miljöe
geologiska och biologiska processer, om platser som är speciellam ägeologiska och biologiska 
och särpräglade. Det är miljöer som vi har valt att värna som attoch särpräglade. Det ä m 
unika dokument över landets härkomst och framväxt. Men detama dokument öv e
är också miljöer som vi är stolta att visa upp för varandra ochpp c
besökare från andra länder.

ETT STARKT INTRESSEE för miljöfrågorna på 1970-talet innebar  för miljö b
svar på tidens hårdhänta exploatering av landskapet i form av dhänt m 
exempelvis regleringarna av norrlandsälvarna för kraftutvinningn n
(ex.vis tillkom Naturvårdsverket 1967). Naturvården under dennaur e
tid intog—snarast av nöd-- en medvetet restriktiv hållning. Idag har v n ag
naturvården kompletterats med nya dimensioner och även synsätt.tera yn
Inom parollen Värna—vårda—visa—vård ryms även en ambition att io
kunna använda dessa miljöer för besök, rekreation och upplevelse.r för besök, rekreation och u e
Ett sådant nyttjande måste dock alltid ske på parkens egna villkor. k alltid ske på parkens egna vvill
Det är en delikat balans hur vi hanterar besökarströmmar ochi hanterar besökarströmmar ochbalans hur vi hanterar besökars
samtidigt ovillkorligen bevarar naturvärdena. I ett demokratiskttisktillkorligen bevarar naturvärdena. I ett demo
samhälle vill vi dessutom kunna erbjuda dessa miljöer för bredarereill vi dessutom kunna erbjuda dessa miljöer för bre
besökargrupper (t.ex. oerfarna, funktionshindrade, gamla ochhrupper (t.ex. oerfarna, funktionshindrade, gamla 
barn) och inte bara det mest inbitna friluftsfolket.ba h 

Gemensam för alla färdighetsnivåer är metoden attfärdigm sa ghetsnivåer är metoden att informera,inform ra
inspirera och instruera.struep a
Detta kan utläsas så:satt a

InformeraInform
Att upplysa besökaren om sakförhållanden i och kring parken för a besökaren om sakförhållanden i och kring p fupplysa besökaren om sakförhållanden i och kring park ören
att öka kunskapsnivån.kunsatt

Inspirerapirera
Att levandegöra på ett berättande sätt om de upplevelser som göra på ett berättande sätt om de upplevelser sAtt levandegöra på ett berättande sätt om de upplevelser som

besöket.et

Instruerarue
Att ge direktiv och riktlinjer för besöket med syftet att underlättav och riktlinjer för besöket med syftet att underl ge ör besöket med syftet att underlättad
besöket men också att klargöra vistelseregler.n ob tt klargöra vistelseregler.söke

HUR KAN MAN R KA AN då arbeta med dessa ledord? De kommer med arbeta med dessa ledord? De komed dessa ledord? De kommer mmed
fördel in vid lite olika tillfällen på väg mot nationalparksupplevelsen.förd ka n.lite n på väg mot nationalparksupplpplev
På så vis blir resonemanget om en entré något mera än en porteso n porvis bl emange en entré något mera
eller en stätta eller en grind. Det blir något mer än en skylt eller ett eller en stätta el lt ellell ler en . Det b
informationsbås. Något mer än en byggnad eller en parkeringsplats.gnad eller en parkeriformationsbås plats.Något mer

än så. Förmodligen handlar det om att ge besöket en söket en ligen handlar det ondlar det om att g så regi. Att med 
inlevelse och på ett följsamt sätt leda besökaren in i upplevelsen,t leda besökaren in i upplevelsen,ch p t fölnle
steg för steg. Denna regi har två huvudsyften:har tvåeg nns

• Att vägleda besökaren för en stegrad upplevelse.en stegrad upplevelse.söktt da
• Att kanalisera besökaren för att undvika oönskat slitage.ren för att undvika oönskat slitage. bAtt att undvikali

informera

inspirera

instruera
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sätter handen i det mjuka vattnet

båten stävar mot norra entrénb ar ten s ot norr
se gryningen komma vid tjärnenyning k mmge enko tjnse gr sitter vid lägerelden med en vänvidsit ägerelden med en väntjärnentjärnenntjtj övernattar vid myrkantennö at yrvattnettt

de långa utblickarna över näskefjärden

hjortronets guld lyser i det mörka
tallens aromatiska pelarsal

skogsfrun väntar därinnefro un vandrar i den djupa skogenkoa särinneä iskidan frasar genom skarsnönarski ofr snas nn f önmg sk

upptäcker rådjurets legake r egurre ledju gat ts 
anar djurens boningsplatserseren

fågelkvittret tystnar, kanske ett lodjur
lavskrikans lockrop hörs i fjärrananckro fjka höörs ip n fjäl rs rr en duvhök ryttlar över brynetyt r övn 

viltspår i den mjuka marken

Théceremonin introducerades i 
samurajkulturen i Japan under 
1500-talet. Den innebar en mental 
frizon för krigare i en osäker 
värld. Théceremonin är högst 
levande även i dagens Japan, 
där stressade nutidsmänniskor 
använder sig av théceremonin 
som ett socialt sakrament i en 
ofta påfrestande tillvaro. Själva 
thédrickandet är bara en del av 
den sekvens som théceremonin 
innebär. Denna börjar vid 
trädgårdsgrinden. Väl innanför 
den passerar men den yttre 
trädgården. Det är ett vackert 
avsnitt, ljust och varierat, med 
skiftande växtlighet, blommor 
och dekorativa inslag av olika 
slag. Därefter når man ytterligare 
en grind. Här står ett vattenkar 
med en skopa, och besökaren 
sköljer symboliskt ur munnen 
med vatten. Därefter går man 
igenom den inre trädgården. 
Den är skuggad och enhetlig, 
häckarna är tillbakaklippta för 
att inte blomma, upplevelsen är 
rumslig men neutral; nollställd. 
Under promenaden genom 
den inre trädgården nollställs 
också våra sinnen och vi lämnar 
vardagens bekymmer och brus 
bakom oss. När vi kommer fram 
till det enkla théhuset är dörrhålet 
lågt satt så att vi måste huka oss 
en smula vid inträdet, kanske i 
ödmjukhet, för att ta steget in i 
théets värld.

En japanskpansn 
théträdgård.rä g rdh

Upplevelser iUppleveelse i
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SLUSSARNA ÄRS ÄR ett gemensamt motiv för de tre entrérnamensamt 
och utgör varianter på samma tema; att fysiskt kunna upplevaå sam vaarian a 

under mycket lång tidsrymd. De blir till ett slags tidsmaskiner ochd kine chm blir ti

genom slussen vandrar man som utmed en tidslinje. Slussen lutar nd . Sl enno me
svagt uppför i en lutning om 1:20, med landhöjningen markerad en l ning masva m
i 50-års intervaller. Men slussarna har också en rumslig funktion.å en nktion.umsligi sarna h mslig funktion.års interv
De bygger på en idé om att dölja—visa, vilket åstadkoms på sa, v åstadkolket om at t åse b

kallstenmur.tenm

SLUSSENS TREDJEJEENS TR

Slussarna har tre funktioner:tra 

1. Innehållsligt:nnehIn
Beskriva det abstrakta landhöjningsfenomenet på ett B la ettome

2. Rumsligt:u
Ge en rumslig upplevelse i en landskaplig situation. Ge pp ig

3. Stämning:S
Ge en tröskel-effekt till entréplatsen.épffe sen

Slussarna--ssaSlu
tidsmaskinenkis eti

NORDNORRDO SYDSYD VÄSTVÄSÄST

ÖVERSIKTIERE IKREÖV RVERE KVE SÖ KRSV REERSIKÖVERSIÖV
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OM MAN SKA till norra entrén 

bildningspunkten vid berget 

Kusten-leden och passerar 

en första visuell kontakt med 

och vi ser den sidoordnade 

går vi fram mot den fria rymden 
som vi ser i ett smalnande 

naturstensmur som denna 

Insteget:

ENTRÉ NORD

VI PASSERAR vildmarkstorget 
med sin möblering av enklare 

slussen
som en bred balkong med 
hela långsidan öppnad mot 
den långa utsikten. Balkongen 

Muren bildar en rustik rygg 

Balkongen sluttar svagt uppåt 
och indikerar landhöjningen. 
Fyra grova stolpar fungerar 
som ”vattenpass” som får 
oss att förstå detta fenomen 

på stigar ut i nationalparken. 

NORRA ENTRÉN
hand av den vane besökaren 
som accepterar lite större 

komma djupare in i parken. Den

placering göra upplevelsen 
av norra entrén starkare. Det 

en fördel. Men om ekonomi 

denna dragning omöjlig kan 
man också angöra från norr via 

ALLA ENTRÉERRÉÉEETT

KONCEPT FÖR SLUSSARPT FÖR SLUSSA

MOTTO: VÄGEN TILL SKULEESK

BESÖKARGRUPPERKARGRUBES UPPER

entré väste ré väst

entré sydntréé se syy

entré nordnordré neentré 
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För att beskriva sekvensens delar använder vi ett ordval hämtat från Fö skr vensens at ekvensens de rdval hva sekvensens delar använder vi ett ordval hämtat 
bergbestigningsexpeditionerna:erg ngbesb peditionerna:exped anlopp, uppmarsch, basläger och baslnlopp, uppmarsch, basläger oc
insteg.eg.nst

EN ENTRÉ TRNTEN E måste vara något mera än en uthuggning i skogen. En vara något mera än emåste vara något mera än en uthuggning i skogen. En ng i skgg
entré måste vara mera än något fysiskt/praktiskt. Den måste kunna ste än något fysiskt/pra mera än något fysiskt/praktiskt. Den måste kunna åstntré måste vara mera än något fysiskt/praktiskt. Den måsteé m . 
beröra sinnena och involvera mentala tillstånd av t.ex. förväntan ena involvera mentala tilocnnöra sinnena och involvera mentala tillstånd av t.ex. förväsi d 
och överraskning. En entré är en vandring i såväl inre som yttrein n entré är en vandring iEsknoc överraskning. En entré är en vandring i såväl inre som ras s
landskap.nd a

VI TROR VI TR alltså att entréresonemanget i själva verket får bäst verkan t entréresonemanget i själva verket får bäst verkan erket får bäst veå att entréresonemanget i sjäs
om den beskrivs som en sovsom ri situationtuatiion, en serie av händelser som sträcker , en serie av händelser s
sig över tid och rum och som ger besökaren utrymme att förbereda sig um och so sökaren utrymch rum och som ger besökaren utrymme att förbereda sig s oc
på och även ställa sig in på besöket. Vi tror att idén om denna ”sekvens” la sig in p et. Vi tror att idén omn ställa sig in påå och även
är vad som är gemensamt för entréer vid landets nationalparker. Vi d landets entréer vid landets natiovad som är gemensamär
tror däremot att sekvensen ska vara olika utformad från park till park ra olika utformad frka vara olika utformad från park till park ror däremot att sekvensenmot att se
och i Skuleskogen även från plats till plats. Därför har vi här försöktts till plats. Därför har vDärför han ch i Skuleskogen även fkuleskogen äeskoge
gestalta norra entrén, västra entrén och södra entrén. Var och en av ntrén och södra entrén. Var och en avch södra entrén. Vara estalta norra entrén, väsg a norra entrénorra ent
de entréerna tar avstamp i sin landskapliga situation och använder n landskapliga situation och använder ndskapliga situation och ansentréerna tar avstamd réerna tar averna tar 
på bästa sätt vad terrängen i norr, söder och väster har att bjuda. På norr, söder och väster har att bjuda. Pi bästa sätt vad terräng h väster har att p ta sätt vad tersätt vad te
så vis använder vi naturen själv som språngbräda för att skapa en älv som språngbräda för att skapa en svis använder vi natur ångbräda för att skaanvänder vi nnvänder vi 
starkare entrésituation. Sekvensens alla delar behöver inte följas—ensvekare entrésituation. S a delar behöver inte följas—e entrésituatioentrésituat
man kan gå in och ut ur sekvensen var som helst. Exempelvis kanskenseekan gå in och ut ur sek sogå in och ut uå in och u
10 % av besökarna endast besöker Naturum och kommer aldrig till eesbav besökarna endast aldrig till Nabesökarna end
den autentiska naturen. Men sekvenserna i vårt förslag är utformade sen en autentiska naturen. Men är use made naturen. M
så att de lockar till att följa den vidare.neså att de lockar till att följa de e.de lockar till att följa

AnloppetloppeAnl
--innebär ett besök på en hemsida framför egna datorn, en hemskickads dmhem d --innebär ett besök n, efr kicn
broschyr eller/och ett besök på turistinformationen i någon av deppåk r e ö e h någotur vb

från Skuleskogen. 

Uppmarschenppm
 --innebär ett speciellt utformat vägskyltprogram samt kanske dab-sa t kat vägskyltprogrammcieebär nske u
radio-meddelanden som bryter in över lokala stationen P4.en Pin över lokala statirytesdela m

Baslägret läg t 
--består av Naturum. Baslägret är en viktig del av sekvensen eftersom av sekvensen eftägret är en viktig del av sekvensen eftersor a m. BaN asläg-best
den är tät på både information, instruktion och inspiration. Kanske är och inspiration. Kanske är piration. Kann instruktion och inspiration Kanske ärät rmå båd ionden ä
målet att 80 % av förstagångsbesökarna ska besöka baslägret; bland sk esöka baslägret; blamål 80 gånv först be

utställningar, kartor, toaletter, kafé, föredrag.reutställningar, kart kafoa , 

Instegetgetsteg
--är själva entréplatsen. Den består av två huvuddelar. Den första ntrépär själv två uddelar. Den fösen r bes av
delen är en samlande plats med service och information och en laelen ä och mation oce plats seed rv
typ av utsikt; en första visuell kontakt med något karakteristiskt för typ av utsikt; en första goell akko t 
nationalparken.  Andra delen är en passage, en kort vandring genom nationalparken.  Andra d kort vandring genom nationalparken.  Andra delen ä pr as.  Andra sage, e
ett informationslöst ”rum” under vilken vi ”lämnar civilisationen” mationslöst ”ru mnar cinformationslöst ”rum” unett informationslöst ”rum” under ett informationslöst ”rum” und viö t ken vi ”lämnar civi
och kommer ut i nationalparken. Denna passage kallar vi ut i nationalpach kommer ut i nationalparkenkommer ut i nationalpark enna passage kallaoch kommer ut i nationalparken. och kommer ut i nationalparken. Denna passage kallar vi sluss.
Enkelt uttryckt kan man säga att slussen hjälper oss att ”komma i n man suttryckt kan man säga akt kan man säEnkelt uttryckt kan man säga att slussen Enkelt uttryckt kan man säga att slussen hjälper oss att ”kkelt uttryckt kan man säga attEnkelt uttryckt kan man säga att slussen hjälper oss att ”komma i 
stämning”.stätämnning”.ng”

Sekvensens enskvensensvenseSe
delarelarar

Regin: idéRegin: idgin: ddé
om en sekvensenom en sem en e vk sven

ggg

Regi har ofta formen av en sekvens. En sekvens innebär attebäs. Regi har ofta formen av en sekve Ear ofta formen av e kvs en tt
besöket i nationalparken byggs upp som en serie händelser.elsesobesöket i nationalparken byggs upp oket i nationalparken by seen rie
Sekvensen ska inte kännas tvingande att följa till varje del. DetDetatSekvensen ska inte kännas tvingande tt ensen ska inte kännas tving ll va t arj
är sekvensen som följer besökaren, inte tvärtom. Sekvensenteär sekvensen som följer besökaren, e tkvensen som följer besökar . Sto Sek
innebär att med förståelse registrera vad besökaren behöver vidbea esöär att med förståelse registrer beren öve
olika tidpunkter. Var behöver vi en matsäcksplats? En parkering? spolika tidpunkter. Var behöver vi en matsä atsidpunkter. Var behöver vi en m paEn ring
Ett samtal med en guide? En toalett? En färskvattenkran? Det kanvaEtt samtal med en guide? En toalett? En f tenamtal med en guide? En toalett ? Dan an
också röra sig om mera svåråtkomliga behov som intryck, känslasoockså röra sig om mera svåråtkomliga b intå röra sig om mera svåråtkoml , kck
eller stämning och förväntan. Ett exempel: var inträffar den första neller stämning och förväntan. Ett exemp farer stämning och förväntan. Ett ex föen
viktiga kontakten med naturupplevelsen? Vilken känsla kommer enn sla tiga kontakten med naturuppleve momkontakt
mot oss då? Storslagenhet eller intimitet? En lång utblick över n it blicot oss då? Storslagenhet eller veröoss då? S
vattnen eller en mörk vägg av storskog?g?vattnen eller en mörk vägg av stattnen eller

I VÅRT FÖRSLAGÅR börjar sekvensen för Skuleskogen till fökve enörja til
exempel på turistinformationen i Sundsvall, Kramfors, Härnösandsvaln i S östi dmp
eller Örnsköldsvik. I fallet Skuleskogen går den med fördel viaeller Ö skogeku rdelleÖrns
Naturum på något sätt; viktigt här eftersom Naturum har hamnat Naturu här igt eftersom Naturum htt; p
så långt ifrån nationalparksgränsen. Var tar sekvensen slut? Detg änsg enalprå
sker vid själva insteget i nationalparken. Därefter lämnas manid tioi n alegjä
till den autentiska upplevelsen, direktkontakten, den verkliga n splea ti kontakten, den verkte
nationalparken i sitt ursprungliga skick. Det som föregår är en a ngurs asitn kick. Det som föregår är ek

i nationalparken, däremot, är man själv med naturupplevelsen,tio ot,är ma d slpa
utan pekpinnar eller instruktioner. Nyckelordet är autenticitet. an slle ione r. pek
Där sekvensen slutar, börjar den oregisserade verkligheten--ä bsl örjarn nse
mötet med naturen. Men var sker detta? Är det en plats? Hur ö Mee n tu ta? Är det enskeret
ser den platsen ut? Vi menar att den platsen är ändpunkten påer i t mn n platsen är ändpunar ad
vår sekvens, det avgörande ögonblicket innan vi tar klivet in i å göa rad blicket innan vi tar klivetes
nationalparken.a nnalp

I ETT SÅDANTT DA resonemang blir själva gränsen viktig, gränsen ones sj  vrä
för var nationalparken är och inte är. Ett problem uppstår va kea nta oEttio
då därför att gränsen ibland, eller oftast, mest syns på en dä eän legrä estst, at

lyckats skapa en autentisk situation är verkligheten, det vi ser a ntiau ual erkligäp
med ögonen, viktigare än kartan, som ju bara är en abstraktion. d n kar angm u bmn
Nationalparkers gränser är oftast diffusa; ibland styrs gränsenso ärns asräN saffr
läge av markägoförhållanden, ibland av att man vill ha en buffert e eå börl v a
mellan nationalparkens kärna och dess utsida. Problemetla käe a a deh a
illustreras i fallet Skuleskogen med att världsarvets gränser och st ge mS och väatti
nationalparkens faktiskt inte alls sammanfaller, dessutom av dettio tesk sfa ssutom av danma
faktum att det blivande Naturummet kommer att ligga ett gott kt Nad mli gott attkotat
stycke utanför nationalparken.yc rklatut

FÖR BESÖKARENÖR REF B  är dock dessa ting ovidkommande, något dor e , ovtina 
man inte bryr sig mycket om eller kanske ens vet. En av  ety m s t. ama r lente
fördelarna med sekvensen är att den kan sortera ut sådana la n es a ut a örd ea 

enda som betyder något. I ett resonemang om en entréplatsom åg t yd e plamana onesbe
kommer kanske denna ibland att ligga utanför parkens formella k ndna atte ke mnförm galigsk
gräns, i andra fall möjligen att ligga innanför. Det medför i såangr amö igfa m ir. D, ingaa 
fall att anläggningsarbeten kommer att ske innanför den formellaägall omr erng en mnföa ske att f n
nationalparksgränsen. Detta är en delikat fråga och oprövad irktio äen. n ns p vaocalp t frelikna rä

gjorda med lika delar precision och varsamhetka onec varme etamor de
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EFTER BESÖK i Naturrummet tar 

en kort bro. Det sker i ett sankt avsnitt 

kolonnbildningspunkt. Den som ska till 

Den löper genom skog och förbi ett par 

första visuell kontakt med utsikten i 

grönskan.

VI PARKERAR bilen och skymtar 

samlingsplatsen, vildmarkstorget, som 

stenmuren och når yttersta punkten med 

utformad som ett stigande plan som 

nationalparkens olika delar.  

VÄSTRA ENTRÉN

djupt in i parken och få kontakt med 

ligger på relativt plan mark och löper 
förbi det trolska myrlandskapet som 
i en åtta. Naturstigarnas standard 

nationalparker kan de vara utförda 

barnvagnar och rullstolar. Den svenska 
traditionen erbjuder vanligen betydligt 

man diskutera slingornas standard 
på en ideologisk nivå; kanske ska det 

TIDSMASKINEN VÄSTKIN STTIDS

PLAN OCH SEKTIONAN CH S
SKALA 1:200SKAL
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NG i Berg. Vägen går på gen går på 
den smala hyllan mellan Getsvedjebergets smala hyllan mellan Getsvedan 
branta sluttning i norr och viken i söder. I byni norr a sluttning i norr och viken i söch vi
Käxed tar vi av mot norr. Vi passerar Käl. Efter v mot norr. Vtar vi av mot norr. Vi passerar KKä
ytterligare ca 1 km får vi just i en kurva en första1 km får vi juare ca 1 km får vi just i en kurva ette

dramatiska berg i ett blått himmelsljus. Flukteng i ett blåska berg i ett blått himmelsljusm
försvinner och vi förstår att till vänster om oss, er och vi förstår att till vänstevinner och vi förstår att till vänster om oss, 
delvis avskärmad av en buskridå, ligger den vskärmad av en buskridå, lvis avskärmad av en buskridå, ligger den 
långsträckta parkeringen. Vi lämnar bilen ochckta parkeringegsträckta parkeringen. Vi lämnar bilen och
ser entreplatsen, som är belägen nästan ända entreplatsen, som är belägen nästan än
framme vid Kälaviken, placerad en bit upp ie vid Kälaviken, placerad en 
sluttningen.  Samlingsplatsen ligger väl synlig,en.  Samlingsplats
placerad som en cirkelrund skiva som sticker m sticker om en cirk
ut ur slänten. Vi ser skivan snett underifrån, folk derVi se
rör sig däruppe. Skivan är 20 meter i diameter meter
och dess kant svävar över landskapet. Härifrån ävar över lands

vattnet. Vi ser vattenrummet som ramas in avramasr v
framstickande landtungor från fastland ochtickan dtungor frånnde
öar. Höga kustens karakteristiska arkipelag usteH tens ska arkipelag 
med branta landmassor som möter vatten ger la sed som mööter vatten ger 
en bild av detta typiska landskap.de ska b aa

SAMLINGSPLATSENNATSENNSETSEEN  är en öppen yta, että yta, n r e pp etenär  är
slags vildmarkstorg. Det är byggt som ett t om ebygslags vildmarkstorg D är gt tt r bDe är. storg. Det ä

praktiska ting som man kan använda sig kanman a siväktiska ting som an a ndanvn n mman kan
av: toalett, färskvatten, besöksinformation, sök, be tion,ormtoalett, färskvatt  sin manfobe ksinn,e besöks
skräpkorgar och sittplatser. Här stannar man ster H an arrgar och sittpl er. Hä an mnaHä tanseats . Här sta
till en stund för att förbereda sig inför själva ineda s a sjäför att fö da sigsi för älvr ssig förebe a sig inf
besöket. Man samtalar, träffar någon, vilar grä ar  samta äf nån n, lavi, vnågontbesöket. Man samtalar, ffar någo
en stund, kollar att allt är som det ska. Här ss datt a o etde a. är HäHt a.r d, kollar att allt är m det ska

entréerna. Man kan gå ner till viken där det ärill ev n n ettd deentréerna. Man kan gå ner viken där 

ta den korta båtfärden till Tärnättsundetdebåtfärden ätT stt unärnättsundet
och Gammbodarna om man vill angöraaammbod man na gön 
Nationalparken från sjösidan. ational sidan.

MEN DEN SOMEN SO  väljer landvägen gör det  ö end
via vildmarkstorget.  I bortre kanten av kavildm e vI bo

till vildmarkstorgets runda skiva och markerar va o kear atill vildmarkst
sig nästan som en port. Den sticker fram ur sig nästan som en port. Den mfra ur 
skogsbrynet.

SLUSSEN ÄRRS  utformad som en lång låda, ma lån låd dag soom åda
gjord i grovt liggande virke. Den är utformadiggande virk är utf majord i grovt liggande virke dor. Den ad
som ett instrument i vilket vi kan avläsatrument i vilk an av äsam ett instrument i vilke vläsom ett instrument i vilket k
landhöjningen. Väggarna har en horisontellen. Väggarna h orison lningen. Väggarna har tellandhöjningen. Väggarna har e h
överkant. ”Golvet” av grovt trä lutar svagtGolvet” av grovt t r svag ”Golvet” av grovt trä t av grovöverkant. ”Golvet” av grovt trä tar 
uppåt och har indelningar för var tiondehar indelningar för ndech har indelningar för delningar uppåt och har indelningar för va tio
meter. Varje indelning motsvarar femtioe indelning motsvaarje indelning motsvaraelning motseter. Varje indelning motsvarar meter. Varje indelning motsvarar fe
års landhöjning, knappt en halv meter.ning, knappt en halvå öjning, knappt en halv knappt en hlandhöjning, knappt en halv mrs landhöjning, knappt en halv m
Promenaden genom slussen är fyrtio meter genom slussen är fyrtioPr n genom slussen är fyrtio mm slussen är fyenaden genom slussen är fyrtio memenaden genom slussen är fyrtio me
och vid slutet har vi gått uppför en landhöjning vi gått uppför en landhöjoch har vi gått uppför en landhöjntt uppför en landslutet har vi gått uppför en landhöjninid slutet har vi gått uppför en landhöjning 
motsvarande tvåhundra år. Då har vi ocksåundra år. Då har vi ockotsv tvåhundra år. Då har vi ocksåa år. Då har vi nde tvåhundra år. Då har vi ocksåar
kommit så högt att vi ser ut över väggarnasser ut över väggarnasmmit t akom r ut över väggarnhös
sidor och det omgivande landskapet. När anoc mgo de landskapet. Näs t h 

längre i vildmarkstorgets öppna miljö mede vi ore tsng rkdmlä öppna
vida utblickar utan mitt inne i storskogen.miick mvi ut ta taarida inne i stor
Vi fortsätter djupare in i parken utmed medn ter d iVi sä rken uti ort aredjfoV parken utmed 
Slåttdalsbergets markanta, branta västrakaerge råt sb , branta anal metstdaS ta, branta västra
kant.nt.ak

SÖDRA ENTRÉNTRÉR NE NA DÖ väljs i första hand av den i fs a hand av den föäl rsta
som vill ha en lätt till medelsvår vistelse medelä evi e vilsva mt hv år m
måttliga ansträngningar. m äng r.ga strn gagnaigåt
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