


VERDENS STØRSTE sandslot blev indviet fredag 2. juli i Blokhus, hvor det strækker sig mere end tyve meter op mod den sommerblå himmel. 
Målet er at nå en højde på 2021 centimeter for at markere årstallet, men om skulptørerne kan ramme så præcist, løfter Skulpturparken først sløret for, når 
sandslottet indvies fredag til middag. 
Sikkert er det dog, at det kommer til at slå den nuværende verdensrekord på 18 meter. 
 
6400 tons sand 
Nogle af verdens bedste sandskulptører har knoklet for at få sandslottet færdigt til indvielsen, og de vil sikkert arbejde med at finjustere nogle små detaljer 
selv efter indvielsen. 
 
De 16 kunstnere har arbejdet med mindst 6400 tons sand, og selve sandslottet er udsmykket som en hyldest til Jammerbugt og den nordjyske vestkyst. Der er 
blandt andet referencer til gutterne fra kutterne i Thorup Strand, mountainbike-ryttere ved Slettestrand og fyret ved Rubjerg Knude. 
 
For at vise, at sandslottet er bygget på et specielt tidspunkt i historien, kravler der fra bunden små mænd op ad sandslottet med vacciner for at bekæmpe co-
rona-epidemien. 
 
Arbejdet med byggeriet gik i gang 19. maj og skulptørerne har arbejdet lige til det sidste for at nå at blive færdige. 
 
Skal trække mennesker til Blokhus 
John Andersen, der er indehaver af Skulpturparken, håber at verdensrekorden kan være med til at udvide parkens sæson og trække mange mennesker til Blok-
hus, som lægger penge i byen. 
 
Han gætter forsigtigt på, at sandslottet kan tiltrække 35.000 flere til Blokhus hen over sommeren og efteråret og det glæder ham. 
 
Vi elsker dem, som kommer på en endagstur herop, for de spiser også på byens restauranter og shopper i butikkerne, og det er jo godt, især udenfor højsæso-
nen, siger han. 
 
Tror på dobbelt så mange turister 
Hos Destination Nordvestkysten, der står for turismesamarbejdet langs vestkysten er man også glade for, at Blokhus Skulpturpark snart kan kalde sig indeha-
ver af verdens største sandslot. For det gør det nemmere at sælge Jammerbugt, som turistdestination rundt om i verden. 
 
Alt, hvor vi kan være størst og bedst og få noget wauw-faktor, der har vi evidens for, at det vækker både opsigt og interesse, siger direktør Peter Krusborg. 
Og så er det vores opgave, at konvertere det til gæster, overnatninger og forbrug. 
 
Han har i projektet set estimater på, at sandslottet kan tiltrække op mod 70.000 turister til Blokhus, og selv om det er det dobbelte af, hvad John Andersen 
forventer, så tror turist-direktøren stadig, at det kan lade sig gøre. 
Det er konservativt, men fornuftigt sat, siger han. 
 
Skulptur kan ses frem til den hårde frost sætter ind. 

VERDENS STØRSTE SANDSLOT 



VERDENS STØRSTE SANDSLOT ER OPFØRT I BLOKHUS 

 

Ved indvielsen af sandslottet den 2. juli, blev det afsløret at den enorme sand-
skulptur endte med en højde på 21,16 meter samt en diameter på 32 meter - altså 
blev sandslottet både højere og større end først forventet. 



NOAS ARK 

Fakta om projektet 
· Sandslottet vil bestå af mere end 6.4000 tons sand  
· Det bliver fragtet af 140 lastvognstræk  
· Sandslottet får en sokkelbredde på 32 meter  
· Det forventes at kunne ses de næste 6 måneder – uanset vejret.  
· Teknikerteam, kunstnerteam og arbejdsteam på godt 30 personer arbejdede i 

skiftehold med projektet.  
· Nogle af verdens dygtigste sandskulptører udformede sandslottet.  
· Sandslottet forventes at stod færdig 2. juli  
· Projektet løber op i godt 3 millioner. 



"Menneskene på jorden bliver mere og mere onde. Derfor beslutter Gud at sende en stor flodbølge, der kan udslette livet på jorden. Han fortæller dog Noa, at 
flodbølgen kommer, og råder Noa til at bygge en ark. Noa skal medbringe sin familie og et par af hver dyreart til båden. Det lykkes Noa og sin familie samt dyre-
ne i arken at overleve, da den omfattende flodbølge, som også kaldes syndfloden, kommer. Da det klarer op igen, sætter Gud en regnbue på himlen som et løfte 
til Noa om, at ingen oversvømmelse nogensinde skal ødelægge hele jorden igen." 

NOAS ARK 

 



Sandskulpturerne er placeres i Skulpturparken Blokhus, som er på over 20.000 m2. Her findes Danmarks måske nok smukkeste og største skulpturudstilling med 
kunstværker udført i sand, træ, sten, granit, beton, metal og bronze. Parken er indrettet med hyggelige sansehaver, smuk beplantning, et hav af blomster og 
byder også på løbende events og aktiviteter. 
 
Opbygning af sandet i kasser og blokke er på knap 2 ugers tid udført af team bestående af 10 erfarne sandfolk 
 
Det rette udstyr er uundværligt, når man arbejder med de store og imponerende sandskulpturer. 
 
Kasserne bygges ovenpå hinanden én efter én. Det er næsten ligesom byggeklodser.  
 
Kunstnerne starter med at lave skitser, som de efterfølgende udformer skulpturerne efter. 
 
Fra top og ned  
Herefter kan skulptørerne straks gå i gang med at forme de individuelle skulpturer. De begynder helt oppe ved toppen af sandblokkene og arbejder sig gradvist 
nedad. Når skulpturerne er færdig udført, oversprøjtes de til sidst med lidt vand iblandet en smule speciel trælim i forholdet 10-1, for at holde sammen på det 
hele i specielt de første par uger, som er den mest kritiske periode. 
 
Det tager sandkunstnere ca. 10-12 dage at lave de skulpturerne. Ca. 100 arbejdstimer og 25 tons sand til en skulptur på 4 meter. Sandet der er brugt til skulptu-
rerne kan ikke genbruges, og ved næste års sandskulptur festival hentes der nyt sand hjem og alt skal opbygges på ny ud fra et nyt tema. 
 
Skulpturerne kan godt holde til kombinationer af sol, lettere regn og lettere blæst, - men frostvejr, haglbyger og længerevarende hård regn eller stormvejr 
medfører uoprettelige skader. Når frosten kommer, så krakelerer det hele og bliver så hurtigt til en almindelig stor sandbunke. 
 
Omkostningerne for at få lavet 10 store sandskulpturer er på knap 800.000 kr., dette dækker udgifterne til køb af sand, transport til Blokhus, opbygning af 
sandet og betaling til arbejdsmænd samt betaling af rejse- og opholdsudgifter og honorarer til de udførende sandkunstnere. 

EN SANDET HISTORIE 



DE 10 SANDSKULPTURER I 2021: 

HIMLENS FUGLE 

DE GRISE 

ELEFANTERNE 

TRUEDE DYREARTER 

NOA OG FAMILIEN 

KRYBDYR 

ARKEN 

UD AF JUNGLEN 

GIRAFFER 

SYNDFLODEN 



ARKEN 
Wilfred Stijger, Holland 
 
Støder på Ararat 
Da sagde Gud til Noa: "Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyldi, at jor-
den er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dam sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du 
skal indrette den med rum. Således skal du indrette arken: Den skal være tre hundrede alen 
lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal 
du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med  et nederste, et 
mellemste og et øverste dæk." 
 
Wilfred Stijger har lavet en sandet fortolkning over, at arken har ramt bjerget Ararat og at 
dyrene går fra borde for at søge land. De er lidt forvirrede og nogle lidt søsyge af den lange tur 
på arken. 

KUNSTNERNES TANKER BAG SKULPTURERNE 

NOA OG FAMILIEN 
Wilfred Stijger, Holland 
 
Jeg opretter en pagt med dig 
Dette er Noas historie. Noa var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne accep-
tere. Han levede i et nært forhold til Gud. Han havde tre sønner: Sem, Kam og Jafet. "Jeg vil 
oprette en pagt med dig. Du skal gå ind i arken sammen med din kone, dine sønner og deres ko-
ner." Noa gjorde, som Herren havde befalet ham. Han bad sin kone, sine sønner og deres koner 
om at gøre sig klar til at gå ind i arken, så de kunne blive reddet fra oversvømmelsen. 



UD AF JUNGLEN 
Gharlotte Koster, Holland 
 
Kan du finde dem? 
Gud vil oversvømme jorden og drukne alle onde mennesker, men redde Noa og hans familie. Der-
for får Noa at vide. at han skal bygge en båd og fylde den med mad og dyr - en han og en hun af 
hver slags. Noa havde travlt med at finde de rigtige dyr, til at tage med. Gra junglen kom to frø-
er, to fugle med lange haler, to søde aber, to dovne katte. En sød elefant og en stor slange. Mon 
den store slange har spist elefanten? 
 
 

KUNSTNERNES TANKER BAG SKULPTURERNE 

KRYBDYR 
 
Helena Bangert, Holland 
 
I flokkevis 
Noa havde før set vilde dyr ændre adfærd ved en naturkarastrofe, men det her overgik alt. 
hvad han tidligere havde oplevet. De kom i flokkevis, to og to, og de, der så det troede ikke de-
res egne øjne, for der var tamkvæg ve siden af rovdyr, fugle, natdyr iblandt savannens kæmper 
og skovbundens mindste biller - og ikke mindst krybdyr, heriblandt kamæleonen. Da de sidste to 
var kommet om bord, åbnede himlens sluser sig. Nu var der ikke længere forskel på land og vand, 
ingen horisont og ingen himmel - kun vand. 



GIRAFFER 
Anique Kuizenga, Holland 
 
Noa fik et varsel fra Gud om, at han ville straffe mennesket for dets ondskab. Derfor befaler 
han Noa at bygge en ark med det formål at skåne ham, hans kone og sønnerne Sem, Kam og Jafet 
samt et par af alle jordens dyr. Anique Kuizenga har udvalgt girafferne til at komme ombord på 
arken. En hun og en han. De er imponerende, har en beundringsværdig lang nakke og kan måske se 
ind i fremtiden. Hun har skrevet nedenstående digt, som handler om, at hvis man var ligeså høj 
som en giraf - så kunne man bedre strække sig, og se horisonten og fremtiden, med mindre uro. 
 

Remember this. 
 

That come what may. 
No matter how I feel today. 

 
When clouds descend in darker skies. 
Tomorrow too the the sun will rise. 

 
I whis Iwas a giraffe with a neck real high, 

that stretches till it reaches the sky. 
 

So I can see the brighter horizon over the trees 
and look upon a future, filled with less unease. 

KUNSTNERNES TANKER BAG SKULPTURERNE 

SYNDFLODEN 
Edith Van De Wetering, Holland 
 
Hold fast i håbet 
Syndflodsberetningen er eb alle tiders historie. Den handler om en stor katastrofe, stor redning 
og en ny begyndelse. Ikke hele menneskeheden blev destrueret af Gud. Kun næsten. Næsten, 
fordi der altid er nogen der overlever. Nogle som kan være forfædre til en mere avanceret race. 
Det er håbefuldt og det samme er sandskulpturen, som er et billede på det at starte på en frisk. 
Den udtrykker en gennemtrængende følelse af, at vi prøver igen. På samme måde som at vi som 
mennesker skal holde fast i håbet. Der vil altid være nogen eller noget der rækker ud efter dig. 
Ikke giv op, Den næsten totale ødelæggelse baner vejen for en frisk start. 



TRUEDE DYREARTER 
Helena Bangert, Holland 
 
Hvis bare... 
Panda, sort næsehorn, orangutang, oceanisk hvidtippede haj - nogle af verdens truede dyrearter. 
Pigen holder dem så tæt til hendes hjerte. Er vi i stand til at passe på dem . så de næste genera-
tioner også kan opleve dem? Eller er de nødt til at huske dem, som bamser og legetøj, fordi de 
ikke længere findes i virkeligheden. Hvis bare vi kunne redde alle de truede dyrearter i verden, 
på en moderne udgave af Noas Ark. 

KUNSTNERNES TANKER BAG SKULPTURERNE 

ELEFANTERNE 
Charlotte Koster 
 
Ikke alle kom ombord 
Af alle slags fugle og de dyr, der bruges til ofringer og til mad, skal du tage syv par, en han og en 
hun, for at de siden hen kan formere sig på jorden. Af de øvrige dyr, skal du tage ét par, en han 
og en hun. Arken var stor. Meget stor. Men ikke så stor, at alle dyr kunne komme ombord. nogle - 
faktisk de fleste dyr som var efterladt, måtte i stedet svømme. Hvis de ikke kunne svømme eller 
flyve, ville de dø. 



DE GRISE 
Anique Kuizenga 
 
Vil du virkelig ombord? 
Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bæ-
rer frugt med kerne. Dem skal I have til føde." Ved skabelsen ser det altså ud til, at mennesket 
ikke skal spise dyr, men fra og med syndfaldet ser det ud til, at det er nødvendigt. Her får Noa 
og hans familie lov til at spise dyr - om end med mange regler og restriktioner. Var grisene gået 
ombord på arken, hvis de havde vidst, at mennesker nu om dage associerer dem med lækker og 
sprød bacon? 

KUNSTNERNES TANKER BAG SKULPTURERNE 

HIMLENS FUGLE 
Edith Van De Wetering 
 
Jorden bliver tør 
Noa sendte ravnen ud for at lede efter land - men den fløj frem og tilbage og spiste døde dyr, 
der ikke klarede at komme ombord. Derefter sendte Noa en due afsted for at se om den kunne 
finde tørt land, men duen fandt ingen steder at lande. Vandet stod endnu for højt, så den vendte 
tilbage ved aftenstid med et frisk olivenblad i næbbet. Så var Noa klar over, at jorden var ved 
at blive tør. En uge senere sendte han duen afsted igen - denne gang vendte den ikke tilbage. 



DEN STORE HØVDING 

SIG UGHHH Som nævnt i indledninger var der meget 
andet end sandskulpturer at se på. 


