
Intresset och förståelsen för kropp och själ har varit 
vetenskapens forskningsfält fram till idag. Projektet 
Landmärke Norra Europa betonar dessutom den 
andliga sidan. Emellertid börjar nu också världen att 
kalla på uppmärksamhet. Grundelement som eld, 
luft, ljus, vatten, ljud och jord kommer under de 
närmaste åren - med liberalismens upplösning av 
normalitetskriterier - att spela en avgörande roll  i 
förnyelsen av psykologin genom att hålla fast vid 
det obrytbara bandet mellan människa och natur.

Målsättningen med projektet är att skapa en arena 
där detta sammanhang kan upplevas och kan läras 
genom tematisering - där själva problemkomplexet 
kan vetenskapliggöras till vidare vetande och 
forskning. En arena där hela den mänskliga 
erfarenheten tas på allvar och där förbindelsen 
mellan människa och natur hålls helig. En arena där 
förståelsen för de helande krafter som döljer sig i 
delar av naturmedicinens holistiskt präglade 
hållning till liv, själ, hälsa och behandling sätts på 
dagsordningen.

Vi försöker att frambringa en arkitektur som kan 
bygga broar och konkretisera den metafysiska 
dimensionen av det existerande. En arkitektur som i 
sig själv gör att man kan påskynda den sökande 
processen, det är att kunna upphäva skillnaden 
mellan verkligheten och verkligheten bakom 
verkligheten, att kunna dra mayaindianernas eller 
samernas slöja åt sidan, förmedla skönheten i detta 
bakomliggande på ett unikt sätt. Vi vill skapa en 
arena där man kan lära sig att se figurer där man 
tidigare bara såg bakgrund och öppna för ett  
genomgående transformativt perspektiv av 
tillvarons mångfaldighet - att vara i världen men 
inte vara en del av den.

Projektet är delat i två delar. Den första delen är 
koncentrerad kring huvudfunktionerna akademi, 
hotell, restaurant, administration och parkering. 
Detta är själva hjärtat. Den andra delen är artären 
som är tänkt som en sammanhängande platå, ett 
band som tar hela kullen i besittning. Själva hjärtat 
är lokaliserat till det ena utbyggnadsområdet, här 
finns enkel tillfart med både bil och gondolbana. 
Det ligger så högt man kan komma på Östberget 
med utsikt mot alla kanter. Slalombackarna på 
bägge sidor formar stora gläntor och goda 
möjligheter till sikt mot centrum med civilisationen - 
och mot väst med de orörda fjällen.

The interest and understanding of the body and the 
soul has been science' field of focus until the day 
today. The project Landmark Northern Europe also 
focuses on the spiritual side. However - the world 
now starts calling for attention. Basic elements such 
as fire, air, light, water, sound and earth will during 
the forthcoming years - with liberalism's de-
fragmentation of criteria of normality - play a 
decisive role in the renewal of psychology by 
holding tight to the unbreakable link between man 
and nature.

The objective of the project is to produce an arena 
where this context could be experienced and taught 
by theming - where the problem complex itself can 
be turned into science for further knowledge and 
research. An arena where all human experience is 
considered seriously and where the link between 
man and nature is held sacred. An arena where the 
understanding of the wholing power that is 
concealed in parts of the holistically characterized 
relation to life, soul, health and cure of the natural 
medicine is on the order of the day.

We try to bring forth an architecture that is capable 
of building bridges and concretizing the 
metaphysical dimension of the existing. An 
architecture that in itself makes you hasten the 
seeking process of abolishing the difference 
between reality and reality behind reality, to be able 
to pull the veil of the Maya Indians or the Sami 
people aside, to mediate beauty in this underlying in 
an unique way. We want to create an arena where 
you can learn to see figures where you earlier only 
saw background and open for a throughout 
transformative perspective of the manifold of 
existence - to be in the world but not being a part of 
the world.

The project is divided in two. The first part is 
concentrated around the main functions: arena, 
academy, hotel, restaurant, administration and 
parking. This is the heart. The second part is the 
artery, which is thought of as a continuous plateau, a 
ribbon that takes the hill in possession. The heart is 
localised to one of the extension areas where it is 
good access with car and gondola. It is situated on 
the very top of Östberget with view to all directions. 
The Slalom slopes on both sides form large 
openings in the forest with good sight to the centre 
of town and civilization - and towards west to the 
unspoiled mountains.SPÅR



örter / herbs
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ALLMÄNNINGEN / the common

 

lek och utbildning / play and education

 

astrologi / astrology

 

SÄTERVALLEN

 

utescen / outdoor stage

 

torn / tower

 

reception

 

Området kommer inte i väsentlig grad att bli 
exponerat mot öster och centrum - detta är viktigt 
av två skäl. Det första är att Östbergets kontur och 
identitet som ett skogsklätt berg sett från centrum 
är en stark kvalitet. Tornet på bergets topp kommer 
att vara det starka landmärket. Det andra är att 
eftersom huvudinnehållet i Landmärke Norra Europa 
är samspelet mellan människan och naturen är det 
viktigt att anläggningen primärt är vänd mot fjällen, 
åsarna och sjöarna.

Själva hjärtat är huvudsakligen utformat som en 
inhägnad, likt en samlande gärdsgård där den 
jämtländska renen drivs till toppen av backen och in 
i fållan. Den cirkulära byggnaden favoriserar ingen 
dimension i rummet - naturens kretslopp 
understryks och årstidernas och dygnets olika faser 
likställs, det holistiska begreppet synliggörs. Solens 
vandring är en väsentlig del av förståelsen, den är 
kompassrosen där ljuset och utsikten uppenbaras i 
de fyra vädersträcken mellan byggnaderna.

Byggnadskomplexets form tydliggör möteplatsen 
eller ALLMÄNNINGEN - tingsplatsen för den gamla 
visdomen och den moderna kunskapen. Naturen 
som upplevelse av ett rum där förståelse och 
respekten för den, för erkännandet av sammanhang 
mellan natur - god hälsa, natur - visdom, natur - sunt 
förnuft äger rum i detta hjärta eller ute-/innerum.

Huskroppen lyfts upp från marken så att naturen 
flyter igenom under den. Kontakten mellan det 
cirkulära uterummet och det stora 
landskapsrummet utanför integreras samtidigt som 
det tydliggörs att innerummet är det kultiverade där 
naturförståelsen tematiseras medan rummet ute är 
den orörda naturen. De mer privata funktionerna så 
som hotellrum, 

The area will not to a considerable extent be 
exposed towards east and the centre - this is in 
double meaning important since the contour of 
Östberget and its identity as a forest clad mountain 
seen from the town centre is a strong quality. First of 
all will the tower on the top of the hill signalise the 
landmark. Since the essential contents of Landmark 
Northern Europe is the interplay between man and 
nature it is of utter importance that the 
establishment above all is turned towards the 
mountains, the ridges and the lakes.

The heart is the mainly formed as an enclosure. The 
circular building does not favour any of the 
dimensions in space - focus is put on nature's 
circulation. The different phases of the seasons and 
the days are on par, the holistic conception is 
visualised. The path of the sun is the compass card, 
an essential part of the understanding, where light 
and view is revealed in the four cardinal points 
between the buildings.
The form of the building complex makes the 
meeting place or ALLMÄNNINGEN (the common) 
clear - the thing for ancient wisdom and modern 
knowledge. 

Nature as an experience of a space, understanding 
and respect for it, the acknowledging of the relation 
between nature - good health, nature - wisdom, 
nature - common sense takes place in this heart, or 
outside-inside space. 
The building volume is raised from the ground so 
that nature is floating in under it. The contact 
between the circular inner space and the vast 
landscape outside is integrated at the same time as 
it is made clear that the inner space is the cultivated 
one, where understanding of nature is themed, 
while the space outside is unspoiled nature. The 
private functions such as hotel rooms, 
administration offices etc. are located to the 
hovering building, while communal functions, such 
as rooms for meeting, receptions, lobbies, lecture 
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funktionerna så som hotellrum, 
administrationskontor och liknande är lokaliserade 
till den svävande byggnadskroppen, medan 
gemensamhetsfunktioner så som möterum, 
receptioner, lobbyer, undervisning, butiker etc. är 
förlagda till den mer öppna delen på markplan. 
Markrummet är dikterat av topografin - terrängen 
terrasseras och är i stort sett rumsformande - platån 
som ett arkitektoniskt element, kraftfullt som 
mayaindianernas religiösa anläggningar.

Ett av samekulturens karakteristika är respekten för 
naturen, något som genom historien är synliggjort i 
spåren eller avsaknaden av de spår de lämnar efter 
sig. Deras bostäder eller byggnader generellt är 
karakteriserade av tydliga konstruktioner som 
knappt berör marken. Randbebyggelsen svävar 
över marken på exponerade stolp- och 
ramkonstruktioner - andra konstruktioner blir 
sekundära. Vi tänker husen klädda med trä både 
invändigt och utvändigt. Trät är hämtat från 
naturen och associeras i det nordiska klimatet med 
värme och taktila kvaliteter.

Vi måste undvika att anläggningen associeras med 
en ordinär turistattraktion - den banala 
vardagsperceptionen av verkligheten kan vara en 
fälla. Den ospecifika faktor som värme, 
engagement, respekt utgör, måste tas tillvara. Den 
transformativa potentialen i arkitekturrum får skapa 
en standard för dynamiken i denna pedagogiska 
miljö.

Anläggningens stora atrium karakteriseras av att 
landskapsformerna och biotoperna i stor grad står 
orörda. Alla gemensamhetsutrymmen som är 
placerade runt i byggnadens nedre plan integreras 
både visuellt och funktionellt med 
ALLMÄNNINGEN, som en klostergång. Den sociala 
aspekten understryks i denna stora mötesplats - 
det ensamma mötet med naturen sker utanför 
ALLMÄNNIGEN, kanske i artären runt kullen eller i 
fjällen, vid Storsjön, i de stora skogarna... Nära och 
fjärran områden ges en relation till själva hjärtat, 
anläggningen ska vara en mötesplats men också en 
utgångspunkt för ett vidare sökande i sig själv eller 
i den jungfruliga naturen.

Som de kultiverade jordbruksområdena där 
tegarna exponeras som ett lapptäcke i landskapet, 
är atriet tänkt uppdelat i ett mer eller mindre 
imaginärt nät där lämpliga moduler eller tegar som 
löper som meridianer över kartan utnyttjas till olika 
funktioner och konstruktioner.

rooms, shops etc. are placed in the open parts on 
ground. The ground space is dictated by topography 
- the terrain is terraced and is mainly space-shaping 
- the plateau as an architectonic element, powerful 
as the religious constructions of the Maya Indians.

A main characteristic of the Sami people is the 
respect for nature, something that throughout 
history has been manifested through the tracks or 
the lack of the tracks they leave. Their dwellings and 
buildings in general are characterized by distinct 
constructions that barely touch the ground. The 
border settlement is hovering above ground on 
exposed pole and frame structures - other 
constructions are secondary. We see the buildings 
with exterior and interior wood cladding. The wood 
is taken from nature, with associations in the Nordic 
climate going to warmth and tactile qualities.

It is important to avoid the project of getting 
associated with an ordinary tourist attraction - the 
banal everyday perception of reality can be 
treacherous. The unspecific factor, that warmth,

engagement and respect make up, has to be 
safeguarded. The transformative potential in 
architectural spaces has to shape a standard for 
dynamics in this pedagogical environment.

The fact that the landscape forms and the biotopes

largely remain unspoilt characterizes the large 
atrium of the structure. Common spaces placed 
around the building's lower level are integrated 
both visually and functionally with the 
ALLMÄNNINGEN, as a cloister. The social aspect is 
emphasized in this large meeting space - the solitary 
encounter with nature takes place outside 
ALLMÄNNINGEN, maybe in the artery somewhere 
on the hill or in the mountains, at Storsjön or in the 
vast forests…Areas far and near are given a relation 
to the heart itself, the structure is to become a 
meeting place but also a point of departure for 
further inquiring into one self or into the virgin 
nature.



Här kan utvecklas en skulpturpark med verk som 
representerar jordens urbefolkning, små amfiteatrar 
för musik i landskapet och en stor amfiteater med 
fjällen som fond, plats för bål, rum för 
kontemplation eller tegar som används för odling 
av örter, plats för tematisering av de åtta årstiderna 
- en utbildningsarena där bara fantasin sätter 
gränser.

Byggnaden som berör jorden med några försiktiga 
ben och som släpper igenom naturen, ger en klar 
bild av hur högt naturlandskapet värderas. 
Eftersom programmet inte är fastslaget har vi valt 
att visa en idé där många möjligheter är 
närvarande för fördelning av olika funktioner. Det 
essentiella är att idén försöker att ge en tolkning, en 
bild av hur arkitekturen i sig själv kan öka 
förståelsen och intresset för natur.

Som en korda skjuter ett långsträckt platsrum eller 
SÄTERVALL in i ALLMÄNNINGEN. Här finns 
anläggningens primära tillfart, vars lokalisering och 
utformning är en konsekvens av kullens topografi. 
SÄTERVALLEN  sträcker sig från ALLMÄNNINGEN 
genom klyftan, under slalombacken och vidare ut 
genom ravinen för att så sluta vid stupet. Stupet 
som ger en fantastisk blick över Östersund stad och 
civilisationen. SÄTERVALLEN spänner mellan 
civilisationen och naturen med fjällen. Här finns 
rum för eftertanke, man kan känna sig som en 
herde på vallning... Friheten, skönheten, renheten, 
ljuset, mörkret förnimms i landskapsrummet mot 
fjällen, medan tankarna om vart vi har gått med vår 
tidigare visdom i glömska väcks till liv när vi står på 
kanten av stupet. Olika uterum ligger som 
uppslagna böcker och inbjuder till begrundan och 
insikt.

Från det karakteristiska landskapsrummet i den 
trånga ravinen kan man följa artären vidare ut på 
en långsträckt platå eller SÄTERSTIGEN, som följer 
en bestämd höjdkurva runt berget. Detta 
kultiverade landskapselement är att betrakta som 
en del av hela arenan. Den horisontala platån 
förstärker landskapet, naturens organiska karaktär 
och dess vertikalrörelser liksom Storsjöns vattenyta 
exponerar landskapet omkring. Skönheten manas 
fram. Från SÄTERSTIGEN ges en god överblick, ett 
betraktarens observatorium likt mayaindiandernas 
platåstäder. Man är fortfarande på arenan där 
naturen tematiseras, där visdom kan läras ut genom 
en blandning av pedagogiska verktyg och naturen 
själv. Det är först när man uppsöker det stora 
naturrummet utanför stigen som man verkligen är i 
naturen, utlämnad till betraktelse från 
SÄTERSTIGEN.

The atrium is conceived divided into a more or less 
imaginary net like the cultivated agricultural land 
where the patches are exposed as a patchwork quilt, 
where appropriate modules or patches, running like 
meridians over the map are serving different 
purposes and constructions. A sculpture park 
representing the original population of the earth 
can be developed here, small amphitheatres for 
music in the landscape and a large amphitheatre 
with the mountains as backdrop, a bonfire, and 
space for contemplation or patches used for 
cultivation of herbs or for making themes out of the 
eight seasons - an educational arena where fantasy 
is the only limit. 

The building the touches the ground with a few 
careful legs and that allows nature to pass, gives a 
clear image of how highly the nature landscape is 
esteemed. Since the program is not clearly 
established, we have chosen to show an idea where 
a great number of possibilities are present for 
distribution of different functions. The essential of 
the idea is that it tries to give an interpretation, an 
image of how the architecture itself can spread the 
understanding and interest of nature.

A far stretched open space, or SÄTERVALLEN 
(mountain grassland) thrusts like a chord into 
ALLMÄNNINGEN. Here you find the primary 
approach road, whose form and location is 
determined by the topography of the hill. 
SÄTERVALLEN stretches from ALLMÄNNINGEN 
through the cleft under the slalom slope, continuing 
through the ravine to end up at the precipice, the 
precipice at which you have a fantastic view over 
Östersund town and civilisation. SÄTERVALLEN 
spans between that civilisation and the landscape of 
the mountain range on the other side. Here is room 
for reflection, feeling like a shepherd on a mountain 
pasture. Freedom, beauty, purity, light and darkness 
is perceived in the space directed towards the 
mountains - while at the precipice the thoughts on 
where we went with the old wisdom forgotten are 
awaken. Different nature rooms lie there like opened 
books and invite to meditation and insight.

From the characteristic landscape space in the 
narrow ravine you can follow the artery further out 
on a outstretched plateau or SÄTERSTIGEN 
(mountain farm path), that follows a specific level 
around the mountain. This cultivated landscape 
element is to be seen as a part of the whole arena. 
The horizontal plateau enhances the landscape, 
nature's organic character and its vertical 
movement like the surface of Storsjön exposes the 
landscape around. Beauty is conjured up. From 
SÄTERSTIGEN there is a good overview, an 
observatory of the beholder, like that of the Maya 
Indian's plateau cities. You are still on the arena SPÅR
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Likt ALLMÄNNINGENS tematiska tegar tänks olika 
funktioner lagda som hållplatser till SÄTERSTIGEN 
på samma vis. Utöver mindre platser för utsikt, 
kontemplation och inhämtande av visdom, kan 
finnas speciella funktioner såsom planetarium, 
våtvärld, friluftsamfiteatrar, kaféer, möjlighet till 
övernattning i det fria för att kunna betrakta 
mörkret, stjärnorna, ljuset, lyssna till ljuden och 
känna lukterna.

Ett planetarium eller observatorium innehåller ett 
optiskt hjälpmedel som tillsammans med den 
fokuserade medvetenheten gör ögat till ett potent 
förståelseinstrument, inte enbart riktat mot 
stjärnhimlen, men också mot den utvidgade 
kosmiska dimensionen i världsalltet. Den speciella 
upplevelsen av att människan är det största och det 
minsta i skaparverket stämmer till djup eftertanke 
och ger nya insikter.

Som kontrast till detta ställs ett stort akvarium 
inomhus i centrets entré och foajé. Den som har 
dykt bland korallreven i det salta Röda havet vet att 
närmare en upplevelse av paradisisk skönhet är 
svårt att komma. Före incheckning ges alla en 
stund för eftertanke och kan ta valet att vara 
akvariebetraktare - eller hänge sig åt djupdykning i 
den intensivt färgrika guldfiskvärlden som döljer 
sig under medvetenhetens dag- och nattyta. Som 
en inledning till ett regisserat ritualistiskt upplägg 
som anläggningens arkitektur inbjuder till, kommer 
myter och drömmar om ett paradisiskt tillstånd att 
ge ett trancendentalt lyft inför vidare utforskning 
av visdomens skattkammare.

Våtvärlden kan vara en motpol till Storsjön, ett 
vattnets element på platån. Den kan föreställas som 
en badanläggning, där man inomhus och utomhus 
träder ut i vattnet och erbjuds en meditation över 
vattnets kraft som urelement. Associationer till 
Frösön som en ö i den väldiga Storsjön inbjuder till 
en upplevelsefull och filosofiskt utvidgad 
betraktelse över vattnet som vårt viktigaste och 
första omslutande element - fostervattnet, 
dopvatten, vigvatten, rent källvatten har i alla tider 
renat själarna. Flytande över den djupa dalen erfars 
existensens grundläggande bärkraft - samspelet 
med andningen blir viktig. Andas man i rytm med 
"Den Stora Anden" - som indianerna hade uttryckt 
det - så flyter man, men inte utan vidare...

SÄTERSTIGEN inviterar till att vandra i takt med 
solens vandring genom dygnet; ljuset, mörkret, 
värmen och kylan är extrema på dessa breddgrader 
och måste erfaras för att kunna förstås. 
ALLMÄNNINGEN, SÄTERVALLEN och SÄTERSTIGEN 
är alla viktiga arenor i förhållande till projektets 
tema, viktiga arenor för att ta till sig visdom och 
förnuft. Existerande stigar, elljusspår och 
slalombackar komplementerar arenorna ytterligare, 
inte minst kommer den fjärran natur såsom vatten, 
skog och fjäll att vara av stor betydelse för dem.

Similar to the theme patches of ALLMÄNNINGEN, 
different functions are put out as stops on the 
SÄTERSTIGEN in the same manner. In addition to 
smaller places for view, contemplation and the 
acquisition of wisdom, there can be certain special 
functions such as a planetary, wet world, open air 
theatre, cafés, possibilities for staying overnight 
under the open sky to be able to watch darkness, 
stars, light, listen to the sounds and feel the smells.

A planetary or observatory holds an optic tool that 
together with the focusing consciousness turns the 
eye into a potent understanding instrument, not 
only turned towards the sky , but also towards the 
expanded cosmic dimension of the universe. The 
unique experience of that man is the largest and the 
smallest in the work of creation makes you think 
and provides new insights.

As a contrast to this a large aquarium is put indoors 
at the entrance of the centre, the foyer. Anyone who 
has been diving at the coral reefs in the Red Sea 
knows that closer to a paradisiacal beauty is hard to 
get. Before check-in everyone is given a good while 
for reflection and can take the choice of being 
aquarium viewer - or give in to deep diving into the 
intensely colourful goldfish world that hides under 
the day and night world of consciousness. As an 
introduction to a staged ritualistic disposition that 
the architecture invites to, the myths and dreams of 
a paradisiacal state will give a transcendental lift at 
the prospect of further examinations of the treasury 
of wisdom.

The Wet world can be an opposite to Storsjön, an 
element of water on the plateau. It can easily be 
pictured as a bath, where you indoors and outdoors

tread out into the water and are offered a 
meditation over the power of water as a primary 
element. Associations to Frösön as an island in the 
enormous Storsjön invite to a reflection over the 
water as our most important and first all-enclosing 
element - rich of experience and philosophically 
expanded - amniotic fluid, christening water, holy 
water, pure spring water has through all times 
purified the souls. Floating over the deep valley the 
basic supporting capacity of the existence is 
perceived - the interplay with breathing becomes 
important. Breathing in rhythm with "The Great 
Spirit"- as the Indians would have called it - you 
float, but not without further ado…

SÄTERSTIGEN invites to wander in step with the 
movement of the sun through the day; light, 
darkness, warmth are all extreme on this latitude 
and has to be experienced to be understood. 
ALLMÄNNINGEN, SÄTERVALLEN and SÄTERSTIGEN 
are all important arenas in relation to the theme of 
the project, important arenas to be able to take in 
wisdom and reason. Existing paths, illuminated ski 
tracks, and slalom slopes furthermore complement 
the arenas; not least will the far nature, such as 
water, forests and mountains will be of great 
importance.
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Nature is to be perceived from the outside, from the 
tower, from the airplane the landmark will outline 
itself - from the inside the hill, in the congress hall, 
geology and the massiveness of the mountain can 
be appreciated - from the edges, the precipices you 
can feel the threatening sides of nature and 
consider them as challenges.

The new tower exposes the arena to far and near. 
Conceived as a glass ball, it will in darkness hover 
over the hilltop, glowing. The restaurant is located 
on the two upper floors while a panoramic platform 
is located on the lower floor. Smaller snack bars are 
to be found in the main bulding's lower floor. As 
with the other parts the tower will also consider 
nature as sacred as much as possible - the three 
touching points, the three sticks are associated with 
a fully stable and statically optimal construction - if 
one of the legs should get demolished the frail 
globe will fall down - the totality in nature and the 
whole human being is of utter importance.

 
Underneath the building complex and 
ALLMÄNNINGEN the congress hall and a large 
underground parking space are located. The foyer 
can be reached from the main reception and be 
combined with it. An overwhelming view from the 
foyer over the mountains enables both the hill and 
the landscape space can be experienced at the 
same time, be contrasted to each other. The large 
underground parking space makes sure that all cars 
can be concealed; no cars are to be seen on 
ALLMÄNNINGEN, SÄTERSTIGEN, and SÄTERVALLEN. 
In case the gondola from Östersund centre and the 
airport is established, the parking arrangement can 
be restricted correspondingly. Lifts and staircases 
connect directly to ALLMÄNNINGEN and the 
restaurant tower.

We invite you to start wandering towards 
FRÖSÖSÄTERN (Frösö mountain farm) a place for 
spiritual pasture. Regardless of if the visit here is 
short or long, it is a place to move to with all senses 
active. Sätern is a boplats (dwelling), where bo 
(dwell) again, as in its etymological origin, means to 
dwell, to be, and to build. A temporary place of 
residence, side by side with civilisation, 
FRÖSÖSÄTERN is a place to build one self, to be, a 
place in interplay with nature and people. Sitting on 
a moss-grown stone, eating wild strawberries from a 
blade of grass while listening to a creaking tree is a 
good exercise before making a reservation at 
FRÖSÖSÄTERN! 

The project should reflect a close understanding for the ecological nature movement, to signal a philosophy that does not separate man from nature's other forms, but on the other hand celebrates the relation man and nature. Since not only learning but also the 
state of belief expressed in the language of culture has become a part of the infinitely much more complicated image of than what was addressed only a few decennia back, the young Indian's ritual cry for The Great Spirit on the top of the mountain a relief. May 
Landmark Northern Europe and FRÖSÖSÄTERN reflect this so that new visions can emerge.

Naturen skall kunna uppfattas från utsidan; från 
tornet, från flyget kommer landmärket att teckna sig 
- från insidan i kullen, i kongresshallen, kan geologin 
och bergets massivitet förnimmas - från kanten, 
stupen kan man känna naturens farofyllda sidor och 
se dem som utmaningar.

 

Det nya tornet exponerar anläggningen mot nära 
och fjärran omgivningar. Tänkt som en glaskula 
kommer den i mörkret vara en lysande boll, 
svävande över kullen. Restauranten sträcker sig över 
två etager medan en utsiktsplattform etableras på 
det lägre planet. Mindre serveringar är förlagda till 
huvudhuset på nedre plan. Som med anläggningen 
i övrigt ska tornet också helighålla naturen i störst 
naturlig grad - de tre beröringspunkterna, de tre 
stavarna associeras med en helt stabil och statiskt 
optimal konstruktion - om ett av benen skulle 
förstöras kommer det sköra jordklotet att falla ned - 
helheten i naturen och den hela människan är av 
största betydelse.

Under byggnadskomplexet och ALLMÄNNINGEN 
tänks kongresshallen och en stor underjordisk 
parkeringsanläggning. Kongresshallens foajé nås 
från huvudreceptionen och kombineras med den. 
En överväldigande utsikt över fjällen från foajén gör 
att både kullen och det stora landskapsrummet kan 
upplevas samtidigt, kontrasteras. Den stora 
underjordiska parkeringkällaren sörjer för att alla 
bilar kan döljas under terrängen, inga bilar ska i 
princip in i ALLMÄNNINGEN eller ut på 
SÄTERVALLEN och SÄTERSTIGEN. I det fall 
gondolbanan från flygplats och Östersund centrum 
etableras, kommer parkeringsanläggningen att 
kunna begränsas i motsvarande grad. Hissar och 
trappor förs direkt upp i allmänningen och 
restauranttornet.

Vi bjuder er att börja vandringen till FRÖSÖSÄTERN, 
en plats för andligt grönbete. Oavsett om vistelsen 
här är kort eller lång är det en plats att flytta till med 
alla sinnen aktiva. Sätern är en boplats, där bo 
återigen, som i sitt etymologiska ursprung, både 
betyder att bo, att vara och att bygga. En tillfällig 
vistelseort, sida vid sida med civilisationen, är 
FRÖSÖSÄTERN en plats att bygga sig själv, att vara, 
en plats i samspel med natur och människor. Att 
sitta på en mossig sten och äta smultron från ett 
grässtrå medan man lyssnar på ett knarrande träd är 
en bra övning innan man bokar in sig på 
FRÖSÖSÄTERN!

Projektet skall reflektera en nära förståelse för den djupa ekologiska naturrörelsen, utstråla en hållning som inte skiljer människan från naturens övriga former, men tvärtom högtidlighålla förbindelsen människa och natur. Genom att inte bara vetande utan 
också trosförhållandet uttryckt i kulturens språk har blivit del av en oändligt mycket mer komplicerad människobild än det som blev förkunnat bara få decennier sedan, blir den unge indianens rituella rop på den stora Anden på bergets topp ett förlösande. Må 
Landmärke Norra Europa och FRÖSÖSÄTERN spegla detta och ge en grogrund så att nya visioner kan stiga fram.


