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Tänker på hur det skulle vara att hitta en, för mig, ännu oupptäckt plats i ett landskap. En 
plats som för någon annan alltid varit speciell. En plats dit människor återvänt för att den 
äger en sorts magi. Denna platsens magi, eller platsens identitet intresserar mig. Funderar 
vidare på hur en plats identitet ser ut. Kan en plats vara identitetslös om ingen känner till 
den? Förlorar platsen sin identitet om ingen längre besöker den? Om ingen besöker platsen, 
existerar den då överhuvudtaget? Vad är det för förutsättningar och egenskaper som ger 
en plats sin identitet? Vad gör en plats magisk? Vilka identitesskapande element erbjuder 
platsen och hur kan man med hjälp av arkitektoniska tillägg förstärka dessa? Kan minnet 
av platsen förstärkas av dessa tillägg? Platsspecifik, minnesspecifik, identitetsspecifik. 
Specifik arkitektur.

Vilka minnen av specifika platser äger jag? På vilket sätt har dessa platsers identitet 
påverkat mitt minne av dem?  Landskapet där många av mina minnen ägt rum är ett 
landskap som präglat mitt liv i över 30 år. Detta forntidslandskap, där tiden tycks gå 
långsammare, där tiden kanske inte ens existerar, är en plats där naturens krafter ofta 
gör sig påminda, en plats där kroppens gränser suddas ut och blir ett med omgivningnen. 
Storslagenheten, rymden och luften runt omkring ger så mycket mer än vad den tar. 
Någonstans inuti dessa lager av minnen, upplevelser och funderingar kring platsers 
identitet, föds tankarna om ett examensarbete. 

Hur upptäcks dessa arkitektoniska strukturer? Kan ryktet om dessa platser spridas, 
att de finns någonstans runtomkring. Kanske hittar man en. Kanske hittar man f lera. 
Kanske återvänder man till samma. Kanske finner man egna magiska platser via de 
redan existerande platserna. Kan strukturerna bidra till att människor väljer att röra sig 
långsammare i landskapet? Kanske kan de också belysa att denna specifika arkitektur 
i sin grund är generell eftersom minnet av platser finns överallt runt omkring oss. Vårt 
landskap är en evighet av platser med minnen, men också en evighet av platser utan 
minne... 

Projektet kommer att undersöka olika rum i ett landskap samt minnen knutna till dessa 
platser. Dessa minnen blir noder, där arkitektoniska objekt skulle kunna verka som lokala 
såväl som regionala generatorer. Kan dessa objekt ge betraktaren både ett fysikt och 
psykiskt minne att ta med sig därifrån, eller är och ska upplevelsen vara isolerad platsen.


























