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Plan 1, +86,5 m (1:100)

Ruinen idag

För att få besökare är det viktigt att det finns en funktion 
med slottet. Det ligger på ett bekvämt resavstånd av unge-
fär en halvtimme från Edinburgh och drygt en timme från 
Glasgow och utgör därmed en bra utgångspunkt för tur-
ister som rör sig mellan de båda städerna. Det är en lugn 
miljö i centralt läge med upptagningsområde från både 
huvudstaden och den största staden i Skottland. Slottets 
starka värde som en symbol för skottland och, därmed 
potential som turistmål, gör att den ett attraktiv ställe att 
övernatta på väg mellan städerna; arrangera ett bröllop 
eller konferens med deltagare från både Edinburgh och 
Glasgow; eller bara som ett härligt ställe att smita iväg på 
en romantisk weekend.  

Situation (1:5000)

Administration  12 m2
Entré/Lounge/Bar  83 m2
Kök    34 m2
Lager/Förråd   50 m2
Varumottagning/Verkstad 20 m2 
Personalutrymmen  20 m2  
Reception   25 m2
Restaurang   53 m2
Rum     16 x 22 m2
Teknik    25 m2
Tvätt    13 m2
Tyst uppehållsrum  38 m2
WC inkl. RWC på alla plan 22 m2
Ägarbostad   96m2

Jag har valt att göra om projektet till ett bed and breakfast eller ett slags 
eventmotell. Motell och konferensprogrammet erbjuder två tydliga delar 
med rum och serviceutrymmen samt gemensamhetslokaler för aktiviteter. 
Faktumet att ruinen är för liten för att inhysa någon större mängd hotellrum 
samt att hotellrum lämpar sig ur en tillgänglighetsaspekt bättre för en hor-
isontell spridning gör att jag har valt att inhysa rum och service i de enkla 
håltagningarna i artificiella kullen, som kan klimatkontrolleras, och förlägga 
alla gemensamhetslokaler i ruinen för att dra nytta av den vackra stenen där.
 
Rummen är små och tänkta för tillfälliga vistelser i turistsyfte, alternativt 
som logi av sällskap kring konferenser, bröllop, fester eller föreläsningar. Eft-
ersom fokus ligger på tillfälliga aktiviteter och mellanlandning mellan andra 
hotell i Edinburgh och Glasgow saknas egna kök eller tillagningsmöjligheter, 
ett större centralkök erbjuds istället (som kan abonneras med eller utan 
personal) och ger en bra restaurangmiljö och servade gemensamhetslokaler. 
Den korta tänkta vistelsen gör också att rummen är organiserade mer som 
motell- än hotellrum. De saknar garderober utan har istället en en öppen 
förvaringsyta som gör det svårare att glömma kvar saker. 
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Översiktbild

Slottets äldsta kvarvarande delar uppförs c:a 1589

Sydvästra hörnet fylls ut ~1800

Min övergripande arkitektoniska ambition handlar om tidsaspekten hos 
ruinens gestalt. Inte att den skulle uppfattas som tidslös utan om hur den 
varierar som en organisk struktur över historien.

Slottet nämns för första gången redan 1212 och har sedan dess byggts ut 
och om i flera omgångar. Alla forna ägare har närmat sig ombyggnationer 
på ett pragmatiskt och tidsenligt sätt. Har de behövt mer plats har de byggt 
till en sektion; har slottet inte passat tidens mode har de rivit den oönskade 
delen och anpassat den. 

Det är tydligt att slottet passerat sina bästa dagar då det redan 1826 
beskrevs som fuktigt, kallt och i akut behov av reparation. Sedan dess har 
det endast bebotts av gästarbetare på jordbruk i trakten. Jag tänker mig att 
slottet byggts upp del för del och nu fortsätter sitt tänkta förfall med massor 
från slottet som ramlar ner och samlas i en hög vid basen. På detta sätt är 
slottet ett geologiskt mikrokosmos som visar hur något byggs upp och bryts 
ner över tid. Skottland är ett bergslandskap som sakta slipas ner av vädrets 
makter.  Detta förenar slottet med den andra ikoniska delen av skottland: 
dess högländer. Mil och åter mil av böljande kullar som rullar fram över berg 
och dal. Relationen mellan slott och landskap är klar. Slottet och landskapet 
är en helhet där den förstnämnda vilar på den andra. Mellan de två delarna 
ser jag en stark ömsesidig förstärkning.

Mitt tillägg till detta är en artificiell fullbordan av detta tänkta förfall. Det är 
en platå för åskådan. Det vilar på en kulle bredvid slottet som jag delvis an-
lagt själv. Jag vill inte förstöra slottets position som ett landmärke i landska-
pet genom att lägga en glasbox runt ruinen eller anlägga en serie annex som 
hotar dess ställning som solitärt objekt. Utan platån med dess håltagningar 
är en plats att uppfatta både ruinen samtidigt som den naturligt genom att 
vara just en platå utan viktiga blickfång uppmanar besökaren att uppleva 
naturen eller platsen runtomkring. 

Förfall

Volym och organisationsdiagram

Över/under

Inom/omsluten

Runt/blockerad



Västra tornet uppför mellan åren 1589-1600 Utbyggnad söderut 1600-1610 Slottet byggs ut åt öster och östra tornet uppförs 1610-1620

Sydvästra hörnet fylls ut ~1800 Dåvarande ägaren Lord Houptoun beskriver 1826 slottet som 
“very damp, cold and in need of urgent repair” och överger det 
varvid slottet börjar förfalla.

Förfallet fortsätter och slottet bebos av gästarbetare på närlig-
gande jordbruk.

Östra tornet spricker rakt över mitten 1835, sten ansamlas vid 
basen och växtlighet börjar taöver ruinen.

Stereotomi/Tektonik: Byggt föremål i urgröpt massa

Variation av höjd

Variation i placering och storlek

Rumsskapande i ruin genom varierad placering och håltagning inom 
befintlig massa.

Kontrasterande repetition av komposition i ny del.

Plandiagram

Repetition med avvikelse i rotation



DUNTARVIE CASTLE

Södra utbyggnaden rivs 1757-1759

Tornet rasar och drar med sig stora delar av den norra muren 
1995.

Dun Tarbhaih
(Gaelic ~Castle of the Bull)

“We may imagine a time when, in the infancy of the human race, some enterprising mortal crept into a hollow in a rock for shelter. Every child begins the world again, 
to some extent, and loves to stay outdoors, even in wet and cold. It plays house, as well as horse, having an instinct for it. Who does not remember the interest with 
which when young he looked at shelving rocks, or any approach to a cave? It was the natural yearning of that portion of our most primitive ancestor which still survived 
in us. From the cave we have advanced to roofs of palm leaves, of bark and boughs, of linen woven and stretched, of grass and straw, of boards and shingles, of stones 
and tiles. At last, we know not what it is in the open air, and our lives are domestic in more senses than we think. From the hearth to the field is a great distance. It 
would be well perhaps if we were to spend more of our days and nights without any obstruction between us and the celestial bodies, if the poet did not speak so much 
from under a roof . . . However, if one designs to construct a dwelling house, it behooves him to exercise a little Yankee shrewdness, lest after all he find himself in a 
workhouse, a labyrinth without a clew, a museum, an almshouse, a prison, or a splendid mausoleum instead. Consider first how slight a shelter is absolutely necessary.”

från Walden av Henry David Thoreau

Bakgrund
När folk frågar mig om jag gillar hållbar arkitektur, brukar jag svara: absolut det jag 
vill allra helst är att rita någonting i sten som står i åttahundra år. Nu är det ju inte 
det de menar men det finns något rejält och spännande med gamla stenruiner 
som vittnar om hur vi levde förr. 

Så långt ifrån den vedertagna betydelsen är jag ändå inte. Det är faktiskt in-
tressant att prata om hållbarhet ur ett skotskt perspektiv eftersom det fortfarande 
finns en djup respekt för vädrets makter där. Gamla slott är ofta en produkt av 
Skottlands blodiga historia där de restes som ett skydd mot både vädrets makter 
och fientliga grannar. Vad som från början var en symbol för makt över ett område 
som nu har blivit en nationalsymbol för tillhörighet med det landskap som de står 
i. 

Som Norberg-Schultz  menar när han pratar om fenomenet plats är det egentligen 
först när vi imiterar naturen genom bebygga landskapet och därmed ställer dess 
karaktär i kontrast mot vår uppfattning som vi skapar en plats. Idag är det lätt att 
missa ett slott i förfall när man åker förbi det, då de aktivt smälter in i landska-
pet. På detta sätt har de intressanta rumsimplikationer eftersom de både är på 
samma gång en tydlig mänsklig artifakt men också ett naturfenomen. Byggda av 
råa stenblock suddar de ut gränsen mellan naturlig och artificiell. Samma karaktär 
utmanar också en himmel och jord vertikal. Det sägs att vi uppfattar att boendet 
sker mellan himmel och jord. Men slotten är inte är bydda på jord under himmel 
utan växer upp ur marken likt berg och lika gärna kunde var en del av den.  Även 
om de har en väldigt tydlig insida och utsida finna det något flytande då de inte 
erbjuder en omedelbar gräns mellan dem utan öppningar har karaktären av hål-
rum, urgröpningar i en massa som inte nödvändigtvis beskriver den inre volymen. 

Jag har valt en plats på det skotska höglandet. Just denna plats är ett öppet fält 
i en svag lutning mot en motorväg som en gång i tiden bar ett slott, men som 
det idag blott kvarstår en ruin av. Slottet har stått där åtminstone sedan tolvhun-
dratalet och jag betraktar det mer eller mindre som en del av platsen då det ena 
ger det andra. För att hjälpa mig tygla de enkla kvalitéerna på platsen har jag 
skapat mig ett minimalistiskt manifest för naturingrep.

Minimalistiskt manifest för naturingrepp
1. Definiera platsen, dess, utbredning, form, kvaliteter, uppfattning, publik allt som 
är handgripligt och uppfattningsbart. Detta är en tolkning och kan involvera någon 
form av modifikation för att förbättra eller avslöja en specifik karaktär. Att (åter)
upptäcka platsen är den första utmaningen.  

2. Lägg till en sak som förstärker tolkningen av platsen och därmed etablerar en ny 
komposition. Denna nya komposition består utav platsen och denna enda sak. Att 
uppfinna denna enda sak är den andra utmaningen. 

3. Denna enda sak måste vara sådan att den inte drar uppmärksamhet till sig själv 
utan förenar sig med aspekter på platsen. Generellt är denna enda sak är an-
norlunda än allt annat på platsen så att dess närvaro, intrång, är uppenbart. Att 
föreställa sig att denna enda sak passar in på platsen är den tredje utmaningen. 

4. Denna enda sak måste inte vara ett reducerat enkelt objekt, det måste vara en 
enda sak. Strategier för att göra ett komplext objekt av denna enda sak inkluderar 
repetition och variation. Små förändringar inom ett enda mönster eller idé. Att 
hitta ett sätt att göra ett komplext objekt som onekligen är en enda sak är den 
fjärde utmaningen. 
 
5. Denna enda sak måste förhöja upplevelsen av platsen och göra den uppenbar. 
Generellt sett måste också denna enda sak vara påtaglig/fysisk. Den bör inte vara 
en idé eller ett koncept eller representera någonting. All form att representation 
kommer att dra uppmärksamheten bort från den enda saken till dess form av 
representation. Att hitta nya sätt att undvika problem med representation eller 
liknelser är den femte utmaningen. 
 
6. Besökaren eller åskådaren kan vara en del av platsen eller en del av den enda 
saken eller ingendera, men är alltid en del av det upplevelsen. Att hitta sätt att 
fenomenologiskt involvera besökaren/åskådaren är den sjätte utmaningen. 

En sak på platsen

Landmärken (punkter)
träd
gropar
berg
buskar
blommor

Stigar/kanter (linjer)
stigar
bäckar
älvar
åsar
bergskedjor

Distrikt (fält)
dalgångar
hedar
sjöar
fält
dungar
skogar
höjder
platå

De flesta fysiska beskrivningar av naturen kan samlas in under en av de tre 
kategorierna punkt, linje eller fält. Då platsen har ett starkt landmärke i ru-
inen och en distinkt linje i M9 kändes det naturligt att lägga till ett fält som 
kontrasterar de båda. Det mest naturliga man kan tänka sig i det skottska 
landskapet är en kulle. Om man vill lägga till något är utsträckt och känns som 
om det hör hemma i miljon så är kullen eller platån det perfekta valet. 

Jag har valt att konstruera platån enbart med ETT MATERIAL - skivor av åter-
vunnet glas. Dels för att det finns ett överskott av grönt returglas i England 
med också för att fokusera på det artificiella inslaget i platån. Glaset mate-
rial bildar golv, väggar och tak  och bryts bara av håltagningar som liksom de 
befintliga punkteringarna i ruinen tydliggör massiviteten och därmed släkts-
kapet mellan marken och ruinen. 

Platån utgör en tydlig gräns mellan UTE OCH INNE. Min platå erbjuder ingen 
uppenbar ingång eller tomma övergångsytor utan är  bara ett semi-transpar-
ant skinn på ruinen. Platåns SKALLÖSHET artikuleras av skinnet eftersom den 
inte erbjuder några hållpunkter i sig, utan besökare eller den befintliga ruinen 
skapar sammanhanget. 

Kullen smälter på håll in i landskapet och utgör på plats en naturlig plattform 
för aktiviteter och utsikt mot omgivningen. De individuella rummens är hug-
gna ur kullen på samma sätt som gluggarna är ur stenruinen. Med svagt in-
åtlutande väggar öppnar sig en en enkel kvadratisk plan som ett fönster mot 
himmelen och skapar en tyst och lugn miljö  och erbjuder en kontrollerad 
upplevelse av att sova under bar himmel.

 Slottet används mest som ett skal. Detta beror på att det är i ett såpass un-
dermåligt skick att allt invändigt material har fallit sönder mer eller mindre 
fullständigt. Det enda som egentligen finns kvar i ett skick att bevara, förutom 
den exteriöra muren minus det östra tornet, är valvet på bottenvåningen och 
murstocken till den öppna spisen som går genom hela ruinen. Tanken är att 
en fungerande eld utgör ett fantastiskt inslag i baren på bottenvåning, punkt 
att samlas kring, samt att det ger köket en god möjlighet att utnyttja en per-
manent kolgrill. 

Projektet är kontextuellt och platsbestämt och programmets funktion är inte 
att vara formgenererande utan formaktiverande. Det gör mitt projekt till 
urbant och då inte i den direkta meningen stadsmässig utan i den tolkningen 
av ordet som inte står i motsatsförhållande till landsbygd utan genom egen-
skapen av att vara ett byggt objekt representera kultur och civilisation i kon-
trast till både barbari och idyll. De skottska slottet restes ofta som en direkt 
försvarsåtgärd när England koloniserade Skottland. Det som en gång restes 
som försvarsverk och en symbol för makt över land är idag en nationalsymbol 
som representerar anor och historisk anknytning. Min platå är en artificiell 
fortsättning av en historisk nödvändighet.

Ett examensarbete våren 2011 av Mattias Eriksson, handlett av Markus Aerni

Urgröpningarna i den befintliga marken och ruinen  organiseras av boxarn 
som skär massan, öppningarna uppåt skapar en koppling mellan hus-mark-
omgivning. 


