
Reflektion 
 
Ingången i mitt projekt var att arbeta med landskap i förändring. I min frågeställning 
problematiserade jag förhållandet mellan byggnad och natur. Min undersökning kom även att 
handla om upplevelsen av platsen och hur jag kunde förstärka den.  
 
Hur kan en byggd struktur – i volym, rum och detalj – utformas så att den på ett intressant sätt 
synliggör Råbjergs Miles sanddynas rörelse?   
 
Hur påverkar ett ständigt föränderligt landskap förutsättningarna för en byggnads funktion och 
upplevelse?  
 
I januari 2013 åkte jag till sanddynan Råbjerg Mile i Skagen. Jag hade besökt den några år 
tidigare men nu såg jag platsen på ett nytt sätt. Jag upplevde sanddynan som mycket mer extrem 
och jag förstod att mitt tillägg behövde en viss skala för att inte försvinna i landskapet. När jag 
studerade platsen upptäckte jag sanddynans olika stadier – det laddade lugnet före sanddynan, 
fronten, toppen och ödelandskapet efter. Jag intresserade mig för sanddynans förlopp, hur 
sanddynan ”tog över” allt i sin väg. 
 
I min thesis booklet arbetade jag med definitionen av ett naturrum och relationer mellan 
människa och landskap. Istället för att vara en byggnad om platsen med utställningar om denna, 
ville jag sätta arkitekturen i direkt relation med platsens naturprocesser. Jag såg byggnaden som 
ett utkikstorn, en plats för fågelskådning, en paus, ett landmärke, en mätsticka, ett timglas.  
 
Sandexperimenten och den arkitektoniska undersökningen har varit en central del i mitt projekt. 
De första testerna jag gjorde med sand fungerade dock inte alls vilket gjorde att jag bitvis 
tappade tron på projektet. Med hjälp av en fläkt blåste jag fin sand mot olika geometrier för att se 
vilka sandformationer de skapade. Utslaget blev diffust och formationerna otydliga. Efter hand 
började jag istället studera hur sanddynan beter sig på en specifik plats. Genom att spekulera i 
hur en byggnad framför sanddynan skulle reagera med sanden insåg jag att det lokalt handlar om 
en snabbt stigande och sedan en långsamt avtagande sandnivå. Detta gav nya förutsättningar för 
mina experiment. Jag byggde då en serie sektionsmodeller med intuitivt varierade öppningar, 
förtätningar, vinklar och klamrar kring vilka jag sedan lät en volym av sand stiga och sjunka. 
Genom experimenten fann jag en serie rumsligheter och effekter som var genererade i mötet 
med sanden.  
 
Under projektets gång har Sandfångarens pendlat mellan att vara mer lik en regelrätt byggnad 
och vara med lik en stor skulptur. Både i uttryck och funktion. Efter att ha hittat en serie rum i 
mina sandexperiment började jag arbeta in dem i ett byggnadsförslag genom att studera 
rumssamband och en vertikal vandring som skulle relatera till sanddynans höjd på 30m. Vid 
mittkritiken hade jag fokuserat på rumssamband och rörelsemönster vilket resulterat i en 
byggnad som exteriört endast såg ut som en övergiven fabrik eller ruin i landskapet.  
 
För att förstärka Sandfångarens egna uttryck gick jag då tillbaka till mina sandexperiment. Jag 
försökte hitta ett formspråk som kunde fånga det grafiska, figurativa och nästan 
tvådimensionella uttrycket hos dessa. Byggnadsvolymen tog då formen av en abstrakt 
kvadratiska skiva på högkant i det väldiga landskapet. Jag kunde då få ihop ett system med 
kommunikation samtidigt som alla rum alltid var nära sanden. För att ytterligare förstärka det 
grafiska uttrycket utvecklade jag en idé om en färgad fasad. Genom att använda sandens 
komplementfärg på de kvadratiska huvudfasaderna upplevde jag att byggnaden fick en skarpare 
karaktär. Jag hade tidigare inte arbetat så mycket med färgsättning så det var spännande att 
utforska. 
 
I samband med att idén om byggnaden började ta form hade jag några möten med min 
konstruktör. Genom att räkna ut ett ungefärligt sandtryck kunde vi dimensionera väggar och 



bjälklag. Det visade sig att skivformen var positiv med avseende på byggnadens konstruktion. 
Placeringen i riktning med landskapet blev mer självklar när vi diskuterade hur byggnaden 
”möter” sanden.   
 
Jag tycker själv att det har varit roligt att kunna arbeta utifrån en egen formulerad frågeställning 
och få gå djupare med en undersökande metod. Genom att dagligen skriva dagbok och 
dokumentera mina experiment och skisser har jag försökt hålla ett kontinuerligt tempo genom 
processen. I vissa perioder, som när mina första sandexperiment inte fungerade, eller när jag i 
samband med mittkritiken kämpade med byggnadsvolymen, har projektet varit ångestladdat. Så 
här i efterhand är jag ändå glad över att jag har ritat ett projekt som inte lutar sig mot en 
beprövad byggnadstypologi eller handlat om att lösa ett färdigformulerat program. Fokus har 
istället varit en utforskande arbetsmetod, vilket jag hoppas kunna vidareutveckla i framtida 
projekt. 
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