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Rapport prosjekt «Små Hytter av søppel på avveie»

Skikk & Bygg har fått innvilget midler fra Svalbards miljøvernfond til forprosjekt for å undersøke om 
«miljøkunst»-innstallasjonen Små Hytter av søppel fra havet kan oppføres på Svalbard. 

Målet er å bidra til informasjon om drivende søppel og sette særlig plastsøppel på dagsorden. Ved 
å bruke kunst og arkitektur som virkemidler ønskes det å sette igang en offentlig debatt, refleksjon 
og skape holdningsendringer rundt plast som miljøtrussel. Målgruppe: Alle; - fra barn og ungdom - 
studenter - lokalbefolkning til fiskerinæringen og oljeindustrien.  

PILOT
Solveig Egeland utviklet i samarbeid med Rolluf Dunsæd (Kreativt Bygg) og Linn Knudsen 
(pedagog/arkeolog) en pilothytte på Utsira påsken 2011. Her fikk vi testet ut ulike byggeteknikker og 
materialstyrker/svakheter knyttet til typisk avfall fra havet som garn, nøter, plastdunker, fiskekasser, 
ulike sorter rekved, plank, kork, flasker mm.

MØTER MED ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
Solveig Egeland har vært invitert til å fortelle om prosjektet til Hvaler kommune, Farsund kommune 
og Nordisk kulturminnefond som alle har sagt at de ønsker å delta i prosjektet.

BEFARING PÅ SVALBARD
I midten av august besøkte Solveig Egeland Svalbard for å undersøke muligheter. Hun innkalte til 
åpent møte på UNIS om kvelden. På dagen hadde hun møter med barnehage, skolen og med 
Longyearbyen Lokalstyre. Både skole og barnehage var positive til å delta i prosjektet. Lokalstyret, 
representert med Marianne Aasen og Vigdis Hole var positive til utstillingen, men så ikke hvordan 
Lokalstyret kunne ha nytte av den. De mente videre at det i ikke var noen utfordringer knyttet til 
søppel i Longyearbyen.

Sysselmannens avfalls og miljøavdeling var på tokt, så der ble det ikke noe møte. 

Lokalbefolkningen, representanter fra skole, barnehager og Speidergruppen stilte på 
orinteringsmøtet og alle uttrykte begeistring og interesse for prosjektet. 

INTERNASJONALT 
Signalene og tilbakemeldingene Solveig Egeland har fått gjennom forprosjektåret er at prosjektet bør 
ha et internasjonalt perspektiv, siden utfordringene knyttet til marin forsøpling er globale. Hyttene kan 
være vitnesbyrd over hva som driver rundt i havet. Hyttene kan videre være talerør for utfordringene 
som følger i kjølevannet av dette avfallet. Det er foreslått at utstillingen bør være representert på 7 
hav.

Solveig Egeland har hatt møte med Nordisk kulturfond som signaliserer at prosjektet treffer i deres 
målgrupper og at de ønsker en søknad om en nordisk pilot velkommen. 

De ser for seg et norsk sted (Svalbard, Hvaler eller Lista), Koster i Sverige og Skagen i Danmark.

http://www.smaahytter.no
http://www.smaahytter.no


Architecture of Consequence 

Solveig Egeland er plukket ut som en av 27 ildsjeler til å bli representert på en utstilling på 
Nasjonalmuseet for Arkitektur, kalt Architecture of Consequence. Tidsrom er mars-juni 
2012.

FILM: Sanden media har vist interesse for prosjektet og ønsker å produsere både 
dokumentarfilm, men også andre typer filmer så som undervisningsfilmer og kunstfilm for 
et internasjonalt marked. 

KONKLUSJON:
Det kan være mulig å få innstallasjonen Små Hytter av søppel fra havet til Svalbard, men 
suksessfaktoren er avhengig av tre faktorer:

1. Tillatelse til midlertidig oppføring av Lokalstyret (signalene etter møtet vi hadde i august er positivt)
2. Tilgang til søppel fra søppeltoktet (gjenstår å undersøke om dette er mulig)
3. Lokal deltagelse (er undersøkt og funnet mulig dersom man velger august som tidspunkt for 

oppføring)

Undertegnede vil nå ta kontakt med Sysselmannens miljøavdeling og be om et møte. Dersom man 
ser at det er mulig med et samarbeid og at Sysselmannen kan ha nytte av dette prosjektet for å 
visualisere noen av utfordringene knyttet til marin forsøpling vil jeg sende en søknad om midler til 
hovedprosjekt.

Teamet i sving på m pilot på Utsira. Reisverket er rekved, mens til kledning ble brukt plastkanner, 
fiskekasser, tønner og flasker. Prinsippet er som takbekledning med skiferstein.



Avfallet ble sortert etter farge, slik at selve hytten fikk et grønt uttrykk, mens taket ble holdt i blått-
sort. Vinduene er det eneste som ikke kom fra havet, de ble funnet på den lokale søppelfyllingen.

Fra innsiden av hytten kan man sitte å nyte vakker utsikt. Veggene i hytten forteller samtidig sin 
historie om hva som flyter rundt i havet og truer vår dyrbare natur.



Sjøområdet i Longyerabyen kan være en aktuell plassering. Her vil mange, både turister og 
lokalbefolkning, kunne besøke hytten. Innstallasjonen vil og være enkel og fjerne når sesongen er 
over.

Vennlig hilsen

Solveig Egeland

_ __________________________


