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Om prosjektet:
 
Vågan kommune har bygd ny barnehage. Institusjonene som før var del av
Kabelvåg sentrum har nå blitt flyttet til utkanten av tettstedet, rett ved marka. 
 Her er det et fantastisk naturområde med blåbærlyng, skog, myr, hauger og fjell,
stier og skiløyper, akebakker, skøyteis og badevann.

Det ble satt av midler til kunst i byggeprosjektet av Vågan kommune.
Kunstkonsulent Linn Rebekka Åmo, i samarbeid med kunstnersenteret søkte i
tillegg om midler til gjennomføring av en skulptur av Erlend Leirdal hos KORO  -
statens organ for kunst i offentlig rom. Prosjektet ble støttet av KOROs
lokalsamfunnsordning.

I løpet av et år skjer det varige endringer i barnas bruk av Kabelvåg. Nye steder
dukker opp, gamle steder forsvinner. 
Barnehagen har gått fra avdelinger med båtnavn til å bli en fjellbarnehage.
Årshjulet som hadde mange temaer knyttet til havet vendes nå mer mot fjellet. 
Lyngen, skogen og haugene bak barnehagen blir i større grad turområde enn
fjæra. Det er her det skal boltres mest til barna går ut fra ungdomsskolen.  

Skulpturen skal vokse ut av barnehagebarns opplevelser og ha en rolle som
samlingspunkt og mottaker av alle de fremtidige fortellingene om stedet. Kunsten
skal være en del av barnas hverdag som kan utforskes med alle sanser og gi ny
erfaringskompetanse.
Erlend Leirdals prosjekt «Skulptur i tre» skal samle, registrere, reflektere,
bearbeide, finslipe, skape, påvirke, viderefortelle og bevare historien om det nye
Kabelvåg.

Nordnorsk kunstnersenter, i samarbeid med Kabelvågmarka barnehage har
gjennomført 3 verksteder med barna.
Vi har blitt kjent med Erlend Leirdals kunst og har hatt tegnestund der barna. Her 
 kom de med innspill til skulpturen som skal stå i barnehagen deres.
Vi har jobbet med registreringsarbeid og har vært på oppdagelsestur i fjæra og i
marka. Vi har snakket om gamle og nye oppholdssteder og laget kunst inspirert av
Erlend sine verk. 

De tre workshopene og arbeidet med stedsutforskning skal danne grunnlag og
utgangspunkt for skulpturen. 

Gjennom en 3-årig prosjektperiode skal det også skapes aktivitet rundt
skulpturen og generere videre interaksjon og formidling etter skulpturen er
kommet på plass. 
Hvert år inviteres en eller flere kunstnere fra ulike kunstuttrykk og andre aktører
til et verksted med ansatte og barn. 





Workshop 1: Erlend Leirdal
 

Barnehagen skal få kunst av Erlend Leirdal, forteller vi. 
Hvem er Erlend og hva han slags kunst lager han egentlig? Vi viser bilder. Vi er enige om at han liker å
jobbe med tre. Mange vet hvilke verktøy man bruker for å jobbe med tre. Jeg har spikket med kniv,
sier noen. Motorsag bråker, syns en annen. Kanskje man kan lime sammen pinner? 
Vi finner ut at Erlend lager mye forskjellig. Benker er fine å sitte på sammen rundt et bål. 
Oi, er de dyrene i en annen barnehagen? Noe ser ut som kjempestore skibriller. Det er jo en krusedull
i luften, tenk om det hadde vært en kulebane. 



Barna tegner forslag til Erlend på hva kunsten i barnehagen kan være.











































Alle tegner og forteller. Skulpturen kan bli et romvesen, planeter eller dyr.
Noen kan ikke tegne, men begynner å tegne griser, som blir så fine at man
ikke kan stoppe å tegne. Det tegnes egg med hull til å putte ting i,
stupetårn med basseng, hjerter og ballonger, et øye, kruseduller som man
kan klatre på, benker, bakterier og ja til og med kjempebæsj man kan
gjemme seg inn i. Kanskje kunsten er noe vi kan leke med eller klatre på
eller gjemme oss i, syns barna.





Workshop 2: Tur i fjæra 

Vi drar i fjæra. Her har vi vært før, sier barna. Den gamle
barnehagen ligger bare et steinkast unna. Nå ble det langt å
gå, syns noen. 
Alle vet godt om gamle stier og snarveier. Der er
besøkshagen og klatretrærne i skogen bak. Og her finnes
det også bruer med troll under som de brukte å gå over før. 

Barna vet masse om livet i fjæra. Vi samlet skatter, all slags
tang, skjell, bobbelurer, stein, krabbeklo og fiskeskjeletter.
Vi finner også glass- og porselensskår. Hvordan kommer de
seg hit? Her har det vært fest, sier noen. Kanskje de er fra
gamle dager, lurer en annen.
Krabber bruker å være under steinene. Vi plukker litt
blomster også. Gøy å kaste stein på havet. Det sier plopp. 
Vi sorterer skattene. Noen steiner får tang tullet rundt seg.
Nå blir de ikke kalde. 
Vi lager masse forskjellig. Vil helst lage mer. 

































Dagen starter med at vi viser et prosjekt av Erlend. Mange husker verket fra vårt
første møte. Vi skal prøve å lage en lang strek i i naturen. Marka ligger rett bak
barnehagen. Det klatres over en grøftekant. Hvor skal vi være?
Myk lyng, moser, lav skog og kratt. Vi samler pinner. Har også med oss hagesaks og
tursag. Alle vil sage og klippe. Vi tar bare litt av skogen. Vi snakker om naturen og
hvordan vi skal være med den. Ikke alle er enig i at vi ikke kutter ned alt. Det er altfor
gøy å sage. 
Vi bruker hamptråd til å binde greinene og pinnene sammen til en lang strek. Alle
hjelper til. Vi lærer oss å knyte knute. Noen gifter seg å pynter seg med blomster.
Streken slynger seg over kratt og busker opp en skråning og blir til en slange som får
et hode til slutt. Godt å rulle litt i lyngen også og ake ned skråninger. 

Workshop 3: Tur i marka 
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