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Bygge en kunstinstallasjon i 
Longyearbyen av søppel samlet inn fra 
Sysselmannens søppeltokt 2014.

Tid: 29. juli - 8. august

Team: 8 frivillige, 2 lokale koordinatorer 
og kunstner Solveig Egeland som 
prosjektleder og kreativ produsent.

Foto: Ocean Hope/Måns Salomonsen

OPPDRAG

              Store nøter.  
Teamet var ute på et minitokt og hentet ei 30 meter lang not (den fylte hele planet på en pickup) ved Hotelneset.



Lista - Hvaler - Svalbard
Både Svalbard, Lista og Hvaler har en unik natur som av den grunn er vernet. Svalbard er i sær-klasse med store 
områder nærmest urørt natur, Listas lange kystlinje ut mot nordsjøen er et av norges lengste 
landskapsvernområder og på Hvaler finner vi norges første marine nasjonalpark. Felles for disse stedene er at 
sårbar og vernet natur med fauna og fugle/dyreliv er offer for søppel som kommer via havet. Største problemet er 
plast i ulike varianter. Men også vaiere, garn og nøter fra fiskerinæringen truer dyrelivet. Både under vann hvor 
garn kan stå i åresvis og stadig fange fisk.. (Såkalt spøkelsesgarn), og langs strendene hvor fugler og dyr kan surre 
seg inn i tau og garn og lide en langsom og pinefull død. Undersøkelser viser at 98 % av sjøfugl som dør har 
gjennomsnittlig 46 plastbiter i magen. Plasten blir med andre ord mere farlig, jo mindre den blir! Denne 
informasjonen kan ta håpet fra enhver, og senke oss inn i en motløs tilstand. Men OCEAN HOPE vil vise at det 
finnes HÅP! Vi må aldri gi opp! Det nytter å gjøre noe! Målet til dette prosjektet ligger i dette farvannet. Ved å 
plukke opp plasten, reduseres faren. Prosjektet ønsker å jobbe på tre plan: 

1. Plukke søppel

2.Vise at gjennvinning er en god løsning ved å bygge en hytteinnstallasjon som kan brukes, -og som ved sin 
tilstedeværelse forteller og informerer om virkeligheten.

3. På sikt bidra til holdningsendringer gjennom informasjon og kunnskapsøkning, og dermed til at mengden søppel 
i havet reduseres. 

Ocean Hope ble gjennomført  på Lista i 2012, på Hvaler i 2013 og på Svalbard i 2014.



En kort presentasjon av prosjektet Ocean Hope 
som ble gjennomført i Longyearbyen fra 29. juli til 
8. august 2014.

Første del: 

Nærbilder og eksempler på søppel samlet inn på 
strendene langs Spitsbergen. Alt ble funnet under 
Sysselmannens tokt. Tilsammen ble det samlet inn 
90 kubikk i løpet av seks dager.

SØPPEL på avveie



              På Svalbard kommer mesteparten av avfallet som samles inn fra fiskerinæringen.  
 



              Pakketau.  
Dette finnes det dessverre ufattelig mye av. Det frynses opp til tynne plasttråder. 



              Pakketau 2.  
Dette finnes det dessverre ufattelig mye av. Det frynses opp til tynne plasttråder.  



              Plastflasker.



              Hansker.  
Fiskerene bruker denne type hansker. De smuldres fort opp og bitene ender dessverre opp i magen til både fisk, sjøpattedyr og fugler. 



             Garnkuler.  



             Garnkuler.
Garnkuler laget av hardplast forsvinner ikke med det første. De blir værende i tusenvis år. Fra årets tokt ble det funnet flere hundre slike. 



              Plastkanner. 



90 kubikk på 6 dager.  
«Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har.
Vi har nok kunnskap til å fastslå dette - selv om vi mangler eksakte tall for omfanget av og kildene til marin forsøpling i norske hav- 
og kystområder. Omfanget av problemet synes å være økende. Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og medfører hvert år betydelige 
kostnader for samfunnet. Plast er et spesielt problematisk materiale, fordi det brytes svært sakte ned.»  (Miljødirektoratet M-265 Rapport)



Prosjektene til Ocean Hope skapes gjennom deltagelse og 
medvirkning, ofte fra barnehager, skoler, lag og foreninger. På 
Svalbard var vi et bredt sammensatt team bestående av 
ressurspersoner som deltok på frivillig basis. Det var:

Anne Sandnes, arkitekt

Andreas Pagander, båtbygger

Jess Møller, båtbygger

Anneli Grimwade Olufsson, snekker

Ole Tellefsen, skuespiller

Tone Mathissen, spesialpedagog

Helene Pagander, pedagog

Måns Salomonsen, fotograf

Solveig Egeland, prosjektleder og kunstner

Vi jobber sammen som et team der alle i gruppen er deltagende og frie 
til å komme med forslag. Hytten «skaper seg selv», av det avfallet som 
er til rådighet, og av de ressursene som kommer til uttrykk i gruppen. 

Solveig har det kunstneriske ansvar, og sørger for at rammene er på 
plass, men prøver å la prosessen gå sin gang. 

Første dag «skisset» vi opp hvordan det kunne bli - og resultatet  ble 
ikke langt unna.

PROSESSEN
-en del av kunsten



             Reisverk. 
Vi startet med å reise to trekanter opp mot hverandre, for så å binde dem sammen i bunn og topp. 



             Diskusjon. 
Hvordan bygger vi videre på dette? Vi har iallefall nok av «materialer». Dessverre.



             Form. 
Deretter bygget vi en hytte inni «pyramiden».  Vinduet fant vi på den lokale søppelfyllingen.



             Tak inni hytta.
En båtbygger og en arkitekt i sving.  Alt må tilpasses. Da er det godt å kunne bruke øks. 



             Morgenstund. 
Alt dette skal forflyttes opp til å bli vegger...



             Solide stokker. 
Jess og Ole feller inn drivtømmer i det som skal bli vindfang og inngangsparti. Fra fjorden følger Greenpeace med:-)



             Bearbeiding av søppel. 
Anne og Ole sager opp plastkanner i firkantbiter som skal brukes som bekledning. 



             Garn. 
Garna som driver i land er enormt sterke, de kan vare i hundrevis av år. For å dele dem i mindre biter for å kunne 
håndtere dem delte vi dem med øks. 



             «Dørskilt». 
Anneli snekrer på plass skilt over «bidragsytere» i prosjektet.  Søppel som inneholdt navn og telefonnummer ble justert og 
montert ved siden av inngangspartiet, slik at det ligner på skilt.



HÅNDVERK
Dyktig håndverk er «bærende» i Ocean 
Hope. For at plastsøppelet skal kunne 
visualiseres og samtidig fungere som 
materialer er det viktig at reisverket det 
skal festes til er solid og grundig utført. 

Her bruker båtbygger Andreas Pagander 
hoggjern for å felle inn en stolpe.

Verktøy: Håndsag, motorsag, øks, 
hoggjern, hammer, drill.



Hytte.
«Mitt mål er at det skal skapes noe 
som er lett forståelig, som samtidig er 
solid og kan brukes. 

Hytte er en form som nordmenn har et 
naturlig og nært forhold til. Derfor liker 
jeg å bruke denne som utgangspunkt 
for budskapet vi vil formidle»

Her fra byggeprosessen, hvor det 
jobbes på flere hold!



Inngangsparti til hytta i Longyearbyen.

-til venstre skilt over alle som har «bidratt». (Vi har saget ut 
den del av fiskekasser som har navn og telefonnummer).

Til høyre en moderne kuleramme. Bak det garnet (not på 
170 kg)som en isbjørn satt fanget i da ryddeaksjonen kom 
til land sommeren 2014. Isbjørnen kom seg tilslutt løs - og 
vi fikk nota.

Små kunstverk 
som alle bærer 
på en historie.

På de neste sidene vil vi vise noe 
av detaljene fra hytta. 

Detaljer som er skapt i et kreativ 
uttrykk og med et ønske om å 
formidle noe av den virkeligheten 
som vi ble vitne til da vi stod ansikt 
til ansikt med alt det avfallet vi fikk 
fra søppeltoktet - og det var kun 8 
kubikk. Tilsammen ble det i 2014 
samlet inn 90 kubikk.



             Lys. 
Plast fungerer som beskyttelse mot vær og vind, men og som kilde for lys. Her fra fronten, øverst i hytta. Glassflaskene ble 
også funnet, men de er i fåtall, sammenlignet med plastflaskene.



            Detalj fra innsiden av hytta. 
Utsiden er kledd med oppsagede hvite fiskekasser for å slippe lys inn. En bit fra et garn 
er spent opp og disse runde plastbøyene er festet i det som en montasje.



             Vevd vegg. 
Et bølgende hav av tapt garn og nøter. 



             Plastflaskeinstallasjon.  



             Kuleramme. 
Ved inngangspartiet har vi montert en kuleramme, en gammeldags kalkulator.. Dette for å peke på at det ofte er en 
økonomisk grunn for at fiskere velger å kutte trålen. Det får nemlig ingen ettervirkninger for dem - men enorme for miljøet 
og naturen. Et av våre tids dilemmaer, som vi håper at myndighetene vil ta tak i.



             Kulevegg. 



            Hytten innvendig. 
En god blanding av mye rart. Reisverket er av drivtømmer og det er lagt vinn på at stokkene er sammenføyet på 
skikkelig vis. Mellom treverket er det spikret opp plast i ulike farger og teksturer. Her er det mye å studere. 



             En varde.
-et varsel om fare i havet.

FERDIG BYGG
Form -Varde -for å varsle fare i 
havet.

Vegg bekledning - Tre av veggene 
er formet som en stor vev hvor vi 
spente opp renning av tau og 
vevde inn garn.

Nord og sørtsiden har en lang not 
som er strukket over hytten. I 
denne er det knyttet inn garnkuler.

Levegg - pyramideformen gav 
mulighet til «vindfang»

Kuleramme og skilt for å markere 
hvem det er som forurenser og at 
det pga av manglende regler ligger 
en økonomisk vinning som 
motivasjon.

«Gravrøys»  av garnkuler på 
toppen av varden, for å markere at 
havet dør hvis ikke vi gjør noe for å 
stoppe denne utviklingen.

Sko - en montasje av sko for å vise 
at også vi, vanlige folk, bidrar til 
forurensningen og vi må ta vår del 
av ansvaret.



             Vernisage. 
Vi inviterte folk til å komme på en uformell åpning da bygget stod ferdig. Det kom masse folk,  vi håper det er fordi
budskapet engasjerer og berører.



Besøk av 
barnehagene
Ocean Hope samarbeider med 
barnehager, barne- og 
ungdomskoler, lag og foreninger 
og lokalbefolkning. 
Søppel i havet engasjerer bredt 
og problemstillingene er lette å 
forstå. På Svalbard hadde vi 
besøk av barnehagene, noe vi 
satte stor pris på. Vi opplevde 
barna fra Longyerabyen som 
svært kunnskapsrike og 
interesserte!





             Plastdukken Agnes. 
Ole spiller hundre dager med dokketeater i året. Siste dag på svalbard tok snekkeren pause og ble forvandlet til 
plastdukken Agnes - til et begeistret publikum av jublende barn.



             Besøk av barnehagene. 
Ole, alias Agnes, har dialog om søppel i havet med barna.



             Kunstnermøte. 
det er veldig givende å prate med barna, de forstår problemstillingene langt fortere og dypere enn vi aner!



             Boller og saft. 
Etter at vi hadde fortalt om søppel i havet og hørt hva barna mente burde gjøres, hadde vi pause med saft og boller!



Thelmax har fulgt Ocean Hope gjennom 
flere år. Både på Utsira, Lista, Hvaler og 
her fra Svalbard. 

På Svalbard er det Steffan Strandberg 
som har filmet. Prosjektet er støttet av 
Sør-Norsk Filminstitutt og Svalbards 
Miljøvernfond. 

Filmen vil bli ferdig i løpet av våren 2015.

Steffan Stranberg under filmining i Longyearbyen

FILM



Vi håper og tror at Ocean Hope prosjektet har bidratt til økt fokus på marin forsøpling. 

-Prosjektet har fått mediedekning fra NRK, Dagsavisen, Fædrelandsvennen og Svalbardposten.

-Hytten har fått tillatelse til å bli stående til okt 2015, det er et år lengre enn planlagt. Det betyr at mange flere vil få mulighet til å oppleve 
installasjonen og ta inn over seg budskapet. Det er en gruppe fra lokalmiljøet som har tatt på seg ansvaret for ettersyn av hytten.

Brosjyre og plakat
Vi håper at det skal kunne utarbeides enkle brosjyrer på engelsk og norsk med informasjon om prosjektet og om omfanget/konsekvensene  av 
marin forsøpling. Søknader til ulike stiftelser er sendt. 

MILJØGEVINST



             SOLVEIG EGELAND. 
Hytten på Svalbard er hennes 18 kunstinstallasjon. 

«Ydmykhet for naturen, miljøet og opplevelsen av og i natur med den stille berørende kraft,
spiller en viktig rolle i Solveig Egelands skapende arbeid»

                                                                                                                                    



Solveig Egeland kortfattet cv:

f. 1969

Utdannet Master of planning fra Universitet for miljø og 
biovitenskap i Ås og cand. mag. fra Universitetet i Oslo, Bergen 
og Reykjavik.

Tidligere utstillinger: 

• Galleri Lista Fyr 2008
• Steilene i Oslofjorden 2009-2013
• Utsira 2010-

• Trebienalen i Flekkefjord 2010
• Hidra 2011-

• Sofienbergparken i Oslo 2012
• Havikstranda i Farsund 2012-2013

• Storesand i Ytre Hvaler Nasjonalpark 2013-

• Svalbard, Spitsbergen 2014 -

• SydKoster, Sverige 2014 -

Hyttene har høstet stor respons og engasjert bredt. NRK 
presenterte egen dokumentar (Underveis) om Solveig i 2012. 
Senere har Thelmax produsert og regissert kortfilm om Ocean 
Hope, et informasjonsprosjekt om forurensning i havet. NRK-
dagsrevyen har 9 ganger dekket utstillingene hennes (i 
tidsrommet 2008 til 2014). 

I 2012 ble Egeland representert i Nasjonalmuseet for arkitektur, 
Architecture of Consequence, en utstilling som viser bærekraftige 
løsninger. Hun ble samme år valgt ut av Arts & Business som 
representant for en nyskapende retning, «Fresh 
thinking» (Fremtidsforskning i København).

I august 2014 dro hun med filmteam til Svalbard og bygget en 
hytte av avfall samlet på Spitsbergen.

Stipend:

Artstartstipend 2009 og 2010

Mottatt støtte fra:

• NAL(Norske arkitekters landsforening)

• Vest-Agder Fylkeskommune

• Innovasjon Norge

• Stiftelsen Miljøansvar

• Sør-Norsk kystnatur

• Direktoratet for Naturforvaltning

• Kari Lene Selvaag

• Sparebanken Pluss

• Svalbards miljøvernfond

• Statoil

• Oslo kommune

• Hav Møter Land

• Hvaler kommune

• Fredrikstad kommune.

• Frevar

Solgt installasjon til:

- Nesodden kommune

- Hidra skole

- Utsira kommune

- Ytre Hvaler Nasjonalpark

- Kosters Skulpturpark

For mere info om Solveig Egeland, se www.solveigegeland.no 
og www.oceanhope.no

http://www.solveigegeland.no
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http://www.oceanhope.no
http://www.oceanhope.no
http://www.oceanhope.no
http://www.oceanhope.no


             TAKK FOR STØTTE. 
Ocean Hope takker for støtten fra Svalbards Miljøvernfond og håper mange vil ha glede og nytte av installasjonen.


