
Våren 2010 skulle John Cunningham - min 
daværende kollega på Sunnhordland 
folkehøgskole – og jeg ha utstilling sammen 
hvor vi skulle ta utgangspunkt i Leirvik på Stord. 
Dette fordi begge hadde lyst til å lage en 
stedsrelatert utstilling. Men kroppen streiket, så 
jeg kunne bare vise noen få ferdige arbeider. 
 
Nå er alt bra igjen, og jeg er endelig klar til å 
vise mitt resultat fra  
LEIRVIK – et suvernirprosjekt. 
 
Jeg bor og arbeider i Bergen, så når jeg er på 
besøk i Leirvik, er jeg turist. Da kan jeg gå på 
oppdagelsesferd og finne ting jeg liker. Det har 
jeg gjort, og blant annet valgt noen steder som 
jeg har lagd suvenirer til.  
Jeg er opptatt av å lage gjenstander som folk 
kan få et nært forhold til, derfor har dette 
prosjektet vært spennende å jobbe med.  
Jeg er veldig glad i å lage kopper på grunn av 
størrelsen, arbeidsprosessen og at de blir brukt. 
Jeg er inspirert av femtitallets former og dekor - 
min barndoms estetikk - som jeg leker med for å 
komme fram til mitt eget uttrykk.  
Disse tingene har vært utgangspunktet for 
arbeidet med utstillingen. 
 
Ting har forandret seg både i Leirvik og hos 
meg i løpet av årene fra start til slutt, men da 
har de fått bli med i historien. 
 
Dette er mitt blikk på Leirvik, og jeg håper at 
fastboende og turister finner dette interessant. 
 
Velkommen til mitt lille suvenirbutikkprosjekt ! 
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Suvenir (fra fransk souvenir, det vil si «minne») 
er en gjenstand som er et minne for det 
gjenstanden er knyttet til, oftest et spesielt sted, 
men også en hendelse, en opplevelse, en venn 
eller noe annet. 
Wikipedia 
 

 
 
 
HVER GANG FAMILIEN TIL  
BORGHILD KOM TIL 
STORD, SPURTE PAPPAEN 
HVA KOMMUNEVÅPENET 
DER VAR, OG ALLTID  
ROPTE ALLE I KOR: 
KRISTTORN ! 
 
 
 

      

                                              BERGEN 2010 
EN FIN HØSTDAG VAR JEG 
EN TUR I LEIRVIK. JEG BLE 
SULTEN, MEN HADDE IKKE 
LYST TIL Å SPISE INNE. DA 
FANT JEG TROLLKRABBEN. 
DER KJØPTE JEG EN FISKE- 
KAKEBURGER MED DEILIG 
SALAT OG GIKK NED TIL 
KAIEN FOR Å SPISE DEN I 
SOLEN. OG FOR Å NYTE 
DEN FINE UTSIKTEN. 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
HERLEGE STORDØY, HERLEGE STORDØY ! 
FAGER OG FIN MILLOM FJORDANE BLÅ 
STIG DU OR HAVET, BJART SOM EI SOLMØY, 
TOPPAR OG TINDAR MOT SKYENE NÅ. 
SKOGEN HAN SUSAR SONGEN SO LINT: 
“Å HER ER UTIFRÅ FAGERT OG FINT”. 

OLAV O. HOLDHUS 
 
 

 

 
 
Jeg liker den kreative blomsterbutikken 
Kvist og Kvast. Der butikken var før,  
hang det en gang noen fine almkvister på 
husveggen som har inspirert meg til  å lage 
ny dekor. 
 
 
TAKK TIL ALLE SOM HAR  
HJULPET MEG MED PROSJEKTET.	  	  


