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Ocean Hope
Kjærlighet til natur, fauna og havet - og et ønske om å bidra til min-
dre forurensing danner grunnlaget for Solveig Egelands kunstprosjekt 
Ocean Hope. Hun omdanner avfall til oppsiktsvekkende hytter som 
folk kan ha glede av å bruke. Elevene som deltar i prosjektet får di-
rekte kjennskap til hvor mye avfall som flyter rundt i sjøen og ser at 
det er mulig å forvandle det til noe nyttig. De ser at det finnes håp!

Solveig Egeland gjennomførte under-
visningsprosjektet sitt ved Utsira skule 
våren 2011. Læreren Tove Grimsby del-
tok som koordinator ved skolen og fortel-
ler til FORM om de sterke opplevelsene 
som hun, elevene og foreldrene hadde.  

Elevene lager en vev av taurester. Alle elevene ved Utsira skule deltok i arbeidet med å samle inn store mengder med avfall i fjæra.

  Av Kristin Aasgaard. Foto Tove Grimsby 

Formidlingen til Solveig Egeland om 
hvordan søppel påvirker natur og fauna 
gjorde voldsomt inntrykk. Elevene fikk 
vite at det er mer plast enn plankton i 
havet og at de fleste sjøfuglene som dør 
har mengder av plastbiter i magen. Det var 
ikke vanskelig å få dem med på rydding 
av strender. Med stor entusiasme samlet de 
inn avfall som var drevet i land i fjæra. Av-
fallet ble sortert og lagt i hauger før byg-
gingen av plast fra havet ble satt i gang. En 
hel uke gikk med til å bygge selve hytta. 
Elevene ved Utsira skule uttalte etterpå at 
dette var den morsomste uka de hadde hatt 
i livet. Opplevelsen av at noe så stort og 
vakkert kunne vokse frem av søppelet var 
helt spesiell. Erfaringen ga håp. Prosjektet 
viste også at det er mulig å snu problemer 
til noe positivt!

Utsira skule har elever fra første til tiende 
trinn. Alle elevene pluss barnehagen 
deltok på ulike måter i prosjektet. Tove 

Grimsby som blant annet underviste i 
kunst og håndverk, var koordinator på 
skolen. Lærerne i andre fag så snart at 
dette var et prosjekt som passet godt for 
flere fagkretser. Her var det store mulig-
heter for tverrfaglighet. Det praktiske ar-

beidet med rydding i fjæra ble lagt opp 
som konkurranser og elevene ble inndelt 
i grupper. Hvem kunne finne flest mulig 
korker, flest flasker, materialer i flest mulig 
farger, lengst mulig tau? Hvor mange sko  
kunne de finne? Hvor mange elementer fra 
ulike land? Etter at avfallet var samlet inn, 
ble det sortert i hauger, gjerne etter likhet 
og etter farger. Nå fikk elevene nye opp-
gaver. Noen sorterte og saget opp plast til 
“skifer”, andre lagde bord, benk, platting, 
levegg og innredning. Noen lagde vakre 
innredninger av korker og tau. De yngste 
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De yngste elevene lagde glassmalerier.

Plastkanner og annet plastavfall ble skåret opp 
og brukt til kledning og tak.

Håbet.

Prosjektet Ocean Hope handler om å omdanne farlig søppel til tankevekkende hytter. “Håbet”er et 
godt eksempel. Solveig Egeland vil vise at det er mulig å forvandle avfallet til noe nyttig og samtidig 
skape oppmerksomhet om hva som driver rundt i sjøen.

lagde glassmalerier av glasskårene som 
var plukket på stranda. De eldste lærte om 
reisverk og byggemåter. Foreldrene som 
hadde mulghet, kom og lagde mat. Dermed 
fikk prosjektet en ekstra sosial dimensjon. 
Foreldrene tok del i det som skjedde og 
kunne reflektere og snakke  med barna om 
plast på avveie og hvordan det påvirker na-
turen og økosystemet vårt.

Solveig Egeland tilbyr foredrag til kon-
feranser o.l. om Ocean Hope. Målet er å 
kunne tjene inn nok penger til å kunne opp- 
rette et eget Ocean Hope fond, som igjen 
kan støtte lignende prosjekter og arrangere 
sommerleir for barn; camp Ocean Hope! 
Hun har søkt om midler slik at prosjektet 
kan tilbys til flere skoler. Forhåpentlig vil 
bevilgende myndigheter se at prosjektet er 
vel verdt å satse på. 
 
Undervisningsprosjektet er en del av et 
større prosjekt som Solveig Egeland gjen-

nomfører. Som tidligere arealplanlegger i 
Vest-Agder fylkeskommune har hun erfart 
hvor store inngrep i naturen som nye hyt-
tebygg representerer. Hun fikk ideen til en 
kunstinstallasjon med småhytter. Målet 
med installasjonen var å sette i gang tank-
ene, refleksjonen, samtalen, og få oss til 
å grunne over vårt levesett, vårt forhold 
til naturen og vår fritid. Hun ville bygge  
enkle, små hytter og plassere dem slik at 
folk kunne oppleve å bo i pakt med na-
turen. Kunstinstallasjonen selger hun til 
kommuner med sans for natur og miljø.
Den første kommunen som satset var 
Nesodden kommune. Tre hytter er plassert 
på Stor-Steilene i Oslofjorden (se foto på 
side 3). Høsten 2012 vil det bli sendt et do-
kumentarprogram i serien “Underveis” på 
NRK om Solveig Egelands prosjekt.
Se også: www.oceanhope.no


