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D
en globala kampen om 
världens naturtillgångar 
har intensifi erats under 
senare år. Kontroverserna 
är många kring allt från 
fossila bränslen som olja 

och naturgas till metaller som järn, zink 
och aluminium, liksom kring skog, mark 
och vatten. Men det fi nns en naturresurs 
som – trots sin enorma betydelse för våra 
samhällen – sällan fi gurerar i denna de-
batt: sand. Inga krig har så vitt man vet 
 någonsin utspelats för sandtillgångarnas 
skull, inga börsmäklare har blivit rika på 
spekulation i sandaktier, och det fi nns ing-
en global oro för att sanden ska ”ta slut”. 

Orsaken är måhända uppenbar, nämli-
gen att få länder saknar riklig tillgång till 
sand. Det är ett naturmaterial som fi nns 
nästan överallt, till synes i ständigt över-
fl öd – och som hela tiden används. Sand 
utgör huvudråvaran för tillverkning av be-
tong och glas, och den är en viktig ingredi-
ens i plast, gummi och färg liksom i tand-
kräm, kosmetika och många mediciner. 
Ur sand utvinns titan och sällsynta så kal-
lade jordartsmetaller, utan vilka många 
viktiga metallegeringar inte skulle existe-
ra, och det är i de mikroskopiska utrym-
mena mellan sandkorn i underjordiska 
sandstensformationer som världens störs-
ta olje- och gasfyndigheter – jämte värl-
dens största grundvattentillgångar – lig-
ger gömda. Sand används rikligt till väg-
byggen, vid översvämningar, som ballast 
vid transporter, för vattenrening och i te-
rapeutiska syften. Dessutom skulle våra 
semestrar givetvis vara betydligt fattigare 
om det inte fanns sandstränder. 

I boken Sand. The never-ending story 
(University of California Press) kartlägger 
geologen Michael Welland sandens väsen. 
Det är en imponerande och märklig bok 
som på ett självklart sätt överskrider den 
onödiga gränsen som många intellektuel-
la vill dra mellan naturvetenskap och hu-
maniora. 

S
andkornen är små men 
många, konstaterar Welland. 
Exakt hur många är kanske 
inte så intressant, även om 
Carl Sagans påstående på 
1980-talet att det fi nns ”fl er 

stjärnor i universum än sandkorn på Jor-
dens stränder” fortfarande är föremål för 
häftig debatt. Viktigare, åtminstone kul-
turhistoriskt sett, har troligtvis sanden va-
rit som symbol för det oräkneliga, omät-
bara – och meningslösa. Det är ingen 
slump att sand är en återkommande refe-
renspunkt i Beckettpjäser som ”I väntan 
på Godot” och ”Lyckliga dagar”, eller att 
Jorge Luis Borges novell om en fruktans-
värd bok som varken har början eller slut 
har titeln ”El libro de arena” (Sandens 
bok). Det var för övrigt, enligt egen utsago, 
i samband med en strandpromenad som 
den amerikanske matematikern Edward 
Kasner 1938 fi ck ingivelsen att ”uppfi nna” 
ett absurt stort tal i form av en etta följd av 
hundra nollor, känt som en ”googol”.

Något av det mest slående med sand, 
i jämförelse med andra naturresurser, är 
dock att inget sandkorn är det andra likt: 
vart och ett är dramatiskt ärrade av sitt 
eget unika förfl utna, märkt av sitt ur-
sprung i bergen eller i havet, men också av 
sina möten med andra sandkorn, sin peri-
odiska fångenskap i formationer av sand-
sten, sina äventyrliga resor med vind och 
vatten – och ibland även av mänsklig på-
verkan och användning.  

Man behöver förstås ett hyfsat mikro-
skop eller åtminstone ett bra förstorings-
glas för att kunna ta del av denna mång-
fald av fysionomier. Den förste som veter-
ligen lade ett sandkorn under mikrosko-
pet var den holländske naturforskaren 
Antonie van Leeuwenhoek. I ett märkligt 
brev till Royal Society i London år 1703 be-
skrev han sandkornet ifråga så som det 

tedde sig i 200 gångers förstoring: ”Man 
ser inte bara, som det tycks, ruinen av ett 
tempel, utan i hörnet av det skymtar två 
gestalter av mänsklig form, 
som knäböjer och sträcker ut 
sina armar mot ett altare 
som tycks stå en bit bort från 
dem.”

Van Leeuwenhoek var inte 
den siste som på detta sätt 
skulle låta fantasin skena 
iväg. När William Blake i sin 
dikt ”Auguries of Innocence” 
tyckte sig ”se världen i ett 
sandkorn” slog det genast an 
en sträng hos många läsare 
som själva tagit upp en näve sand på 
stranden och anat att denna till synes ano-
nyma, färglösa massa egentligen bestod av 
individer med egen karaktär, outgrundliga 
livsvärldar som var och en erbjöd en tack-
sam tillfl yktsort för fantasin. 

Men det är först med moderna mikro-
skop som den fulla vidden av denna indi-
vidualitet står klar: i ett par tusen gångers 
förstoring påminner ett sandkorn om en 
främmande planet vars yta täcks av mjukt 
böljande berg och dalar som slipats lena 
av våldsamma krafter, ett underbart kao-
tiskt landskap som man skulle vilja resa 
till och gå på upptäcktsfärd genom. Man 
tänker på ”Den oändliga historien” – fi l-
men och boken vars titel Welland lånat till 
sin sandbok – i vilken landet Fantasia har 
gått under så när som på ett sandkorn. 
Men detta enda sandkorn visar sig till-
räckligt för att världen skall kunna åter-
skapas.

Men de individuella sandkornens form 
och karaktär är också en produkt av deras 
geografi ska ursprung och vad man skulle 
kunna kalla de ”kulturer” i vilka de levt 
sina många liv. Havssand är i regel kanti-
gare än ökensand, tropisk sand är oftast 
uppbyggd av biologiskt restmaterial och 
därför mjukare och mer formbar än an-
nan sand och så vidare. På vulkanöar i Ja-
pan och Stilla havet hittar man inte sällan 
kolsvarta stränder där sanden består av 
små korn av aska och stelnad lava. Andra 
stränder är gröna. I Indien är somliga 
sandstränder radioaktiva och på många 
håll i världen fi nner man röda och rentav 
magnetiska sandavlagringar till följd av 
höga koncentrationer järn. Dessutom sät-
ter den mänskliga historien sin prägel på 
lokala sandsamhällen: Normandies strän-
der består numera, några decennier efter 
D-dagen, delvis av sandkorn gjorda av stål 
och bly, och på många till synes idylliska 
stränder runt om i världen fi nner man 
plastsand som härrör från de väldiga voly-
mer sopor som driver omkring på världs-
haven. 

Distinkta sandkulturer har visat sig an-
vändbara i kampen mot internationell 
brottslighet, eftersom sand som av miss-
tag följt med smuggelgods eller som fast-
nat på en sko kan visa vägen till brottsplat-
sen. Men sand ger också avgörande ledtrå-

dar till vår förståelse av händelser långt 
tillbaka i det förfl utna. Sand har en nästan 
skrämmande förmåga att bevara och bära 

vittnesbörd. Sandkornens li-
tenhet och lättrörlighet gör 
dem till viktiga aktörer i vår 
planets geologiska – och ofta 
även historiska – drama. De 
sveps med av havsströmmar, 
tidvatten, förändrade havs-
nivåer och allehanda natur-
katastrofer, och ur de sand-
avlagringar som då bildas för-
evigas denna dramatik och 
låter sig avläsas av den som 
kan läsa sandspråk. Avlag-

ringarna gör det möjligt att rita ”paleogeo-
grafi ska” kartor över sedan länge försvun-
na landskap och livsmiljöer, och de ger 
nytt liv åt många debatter om den historis-
ka sanningshalten i gamla myter och le-
gender. Exempelvis har man med sandens 
hjälp kunnat rekonstruera landskapet där 
Troja anses ha varit beläget – och funnit 
att det stämmer väl överens med Homeros 
beskrivning av topografi n.

Av särskild betydelse är den havssand 
som kastats långt upp på land till följd av 
tsunamier. Förhistoriska avlagringar av 
tsunamisand på botten av Cádizbukten 
nära Gibraltar vittnar enligt somliga ex-
empelvis om den extrema jordbävning 
som enligt Platon skall ha ödelagt Atlantis 
för 12 000 år sedan. Det är också lämning-
ar av tsunamisand som gör det möjligt att 
rekonstruera vad som egentligen hände 
den ödesdigra dag för 65 miljoner år se-
dan då en meteorit slog ned i Mexikanska 
golfen, vilket ledde till dinosauriernas ut-
plåning jämte tre ¦ ärdedelar av allt liv på 
jorden. 

E
tt av de märkligaste och äldsta 
sandspåren fi nner man för 
 övrigt i avlagringar efter för-
historiska tidvattenrörelser. 
Tidvattnet följer ju både dyg-
nets och månadens rytm, och 

genom att avläsa tre miljarder år gamla 
sandspår som vittnar om förändrade tid-
vattenrörelser i Sydafrika har man kunnat 
sluta sig till att ett dygn på den tiden bara 
var 16 timmar långt och en månad bara 20 
dagar! Vi lever i en avstannande värld. 

Sanden bevarar och berättar. Men para-
doxalt nog har den samtidigt blivit till nå-
got av en symbol för det förgängliga och 
tillfälliga, för aktiviteter som inte lämnar 
några spår efter sig. Sandkonstnärer som 
specialiserat sig på estetiskt avancerade 
skulpturer på världens stränder, som hu-
vudpersonen i Peter Kihlgårds roman 
”Strandmannen”, eller på monumentala 
men kortlivade ”sandmålningar” i tidvat-
tenzonen, som amerikanen Jim Denevan, 
brukar tycka om att uttrycka sig fi losofi skt 
om denna förgänglighet. 

Dessa moderna sandkonstnärer bygger 
– medvetet eller omedvetet – på en lång 
och närmast universell tradition av äldre 

sandkonst. Ofta handlar det om en frukt-
bar syntes av bildkonst och litteratur. 
I centrala Australien fi nns ett särskilt be-
grepp, milpatjunanyi, som har betydelsen 
”att berätta historier i sand”. När det gäller 
mer renodlad bildkonst fi nner man på 
många håll en tradition av att med en 
obruten linje i sanden skapa komplexa 
mönster kopplade till religiösa föreställ-
ningar. Dylika mönster är förbluffande 
både i sig själva och genom sin globala 
spridning: man fi nner i det närmaste sam-
ma sandmönster i Stillahavsvärlden som i 
södra Afrikas inland, längs Indiens kuster 
och hos ursprungsbefolkningen i Nord-
amerika. 

E
n särskilt avancerad och helt 
unik variation på detta tema 
fi nner man i Tibet, vars budd-
histiska munkar tar hjälp av 
speciella tekniska hjälpmedel 
och av sand i olika färger för 

att skapa intrikata ”mandalas”. Dessa kän-
netecknas förutom av sin färgprakt och 
geometri av en oerhörd detaljrikedom, 
och de tar ofta fl era veckor att fullborda. 
Resultatet är häpnadsväckande. Men även 
i detta fall är en av huvudpoängerna att 
konstverket ifråga inte är bestående: när 
mandalan är färdig samlas sanden ihop 
och konstverket förstörs. Kopplingarna 
till buddhistisk fi losofi  är många.

Mer problematiskt är att sandens lätt-
rörlighet gör att de landskap som vi för-
knippar med sand – öknar och stränder – i 
likhet med ovan nämnda sandkonstverk 
sällan är permanenta. Många turistorter 
har fått lära sig leva med sandstränder 
som kommer och går. Att det är en natur-
lig process är förstås klen tröst för de sam-
hällen som drabbas, men att försöka mot-
verka sandens naturliga migration, ge-
nom att exempelvis fl ytta sand, kan visa 
sig ödesdigert. Erfarenhetsmässigt brukar 
effekten bli att problemen förvärras, mo-
difi eras – eller hamnar någon annanstans. 

Detta är knappast uppmuntrande för en 
stad som Dubai, där man för närvarande 
är i färd med att bygga klart 520 km ny 
sandstrand, formade som palmer, i Persis-
ka viken, jämte 300 därtill hörande konst-
gjorda sandöar som säljs till högstbjudan-
de. Ingen vet hur länge dessa nya öar och 
stränder kommer att fi nnas kvar. Dessut-
om har Dubai till följd av sina extrema 
projekt börjat få sandbrist. Arabiska ök-
nen ligger visserligen precis intill, men 
ökensand är obrukbar för konstruktion av 
nytt land i vattnet. Bara de kantigare sand-
kornen från havet duger. 

Singapore är en annan stadsstat som på 
sistone har fått problem med sandförsörj-
ningen. Som en följd har sand under sena-
re år blivit en allt viktigare handelsvara 
världen över; den är bland annat en av få 
produkter som Nordkorea exporterar i sto-
ra volymer. Länder som Saudiarabien och 
Indonesien har för sin del infört exportför-
bud, bestämmelser som dock hotas av kri-
minell verksamhet. I Hongkong var upp-
rördheten stor när det uppdagades att fl e-
ra öar blivit bestulna på sina stränder. 

Att döma av denna utveckling skulle 
man kunna gissa att sanden trots allt är på 
väg att sälla sig till de mer omdebatterade 
och omtvistade naturresurserna.

Spår i sand 
berättar om 
jordens historia
STRANDFYND  Tecken skrivna i sand är närmast en 
symbol för det mest förgängliga. Men för den som tittar 
 riktigt nära kan ett sandkorn vittna om tsuniamier för tusen-
tals år sedan och tidvattenrörelser i jordens förhistoria. 

Läs även ”Stranden en plats i förvandling” 
av Anders Mathlein (18/4 2004).
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Per Högselius är docent i teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH.


