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Sonar er en byinstallasjon i Haugesund 
– et 21,7 meter langt og 4,6 meter bredt 
felt i Torggata som forbinder Haugesund 
kirke med havnen. Plasseringen er viktig, 
fordi den knytter sammen to fenomener 
som har betydd mye i byens historie – en 
lavkirkelig-orientert kristendom og et rikt og 
innbringende sildefiske. Den første, som 
danner den vertikale retningen i byrommet, 
ga befolkningen en meningsfull himmel 
over livene sine, mens den andre, som 
representerer den horisontale, odysséiske 
dragningen mot nye horisonter, brakte 
byen rikdom og velstand. Installasjonen vil 
slik befinne seg mellom børs og katedral.

Prosjekt: 

Sted:   Haugesund, Torggata
Tidsrom:   17.10.08 - 02.11.08
Arrangør:  DYNAMO-HAUGESUND 08
Kunstner:  André S. Marandon
Formidling:  Kunstpilotene (50 t med 2 formidlere)
Deltakere:  452 /600 besøkende

Laboratoriet med 
undersøkelsesfeltet i forgrunnen.

Plantegning Torggata 
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I dag er ikke lenger kirken en like sentral 
meningsgivende instans, og sildefisket er 
nærmest borte (selv om shipping 
fremdeles er en stor næring i byen). Det er 
denne situasjonen som motiverer 
installasjonen. Den vil i bokstavelig forstand 
ta pulsen på byen og dens befolkning for å 
kunne stille en diagnose. Slik sett er 
installasjonen et ”undersøkelsesfelt” - 
et operasjonsdekke av varselnett over 
gategrunnen – et ”sjikt” den undersøkende 
sonden beveger seg over når den gransker 
feltet mellom gategrunn og grunnfjell ned til 
middel havstandsnivå.

På havnesiden av undersøkelsesfeltet står en 
liten stålcontainer - kalt Vokteren – som 
inneholder et såkalt Himmeleple. 

“Himmeleplet” 2002 (betong med 
boresand og podevoks).

Dekket over undersøkelsesfeltet.

“Vokteren” med himmeleplet.



Mens det på kirkesiden av feltet står et laboratorium - en lyddempet 
aluminiumscontainer utstyrt med undersøkelseslamper og et platå 
med et jordspyd som sikrer kontakt med grunnfjellet.

Folk som går gjennom 
Torggata kan forholde seg på 
mange måter til installasjonen. 
Noen vil sikkert bare haste 
forbi, mens andre vil stanse 
opp og se nærmere på den. 
De siste blir invitert til å gå inn 
i Laboratoriet for å bli under-
søkt.

Det 2 m lange 
jordspydet 
drives ned til 
grunnfjellet.



Der inne blir de omsluttet og opplyst av 7 
sterke lysflater. Disse markerer at deltakeren 
nå er forvandlet til et forskningsobjekt. Stående 
på platået med kontakt med grunnfjellet, og 
med blikket rettet mot himmeleplet og havet, vil 
de ved hjelp av en dopler få målt 
blodstrømmen gjennom høyre håndledds 
pulsåre. 

Plan Laboratoriet med 
lysoktogon. Måling av blodstrøm i høyre håndledd.

Dopler som måler 
blodets hastighet.

Inngang til Laboratoriet.



På undersøkelsesfeltet mellom Vokteren 
og Laboratoriet undersøker en georadar 
grunnen. Radarens data samordnes med 
måledataene fra deltakerens doplermåling. 
Resultatet av de to undersøkelsene - av det 
som på samme tid befinner seg 
under huden og under gatedekket - kommer 
ut i form av et bilde på en button. Denne 
plasseres over betrakterens eget 
hjerte - opphavet til blodstrømmen.

I Laboratoriet befinner deltakerne seg under et skarpt og overvåkende lys med blikket rettet 
mot Himmeleplet. Det kan gi assosiasjoner til Guds øye som i de monoteistiske religionene 
ser og registrerer alt som skjer på jorden, men samtidig forteller dette også at vitenskapen 
nå tilsynelatende har overtatt Guds rolle. Den ser det usynlige, slik Gud engang gjorde det. 
Og det er ingen grunn til å tvile på resultatene – de er sanne nok – men man kan naturligvis 
spørre seg om det undersøkende blikket, hvor skarpt det enn er, kan erstatte en Gud som 
ikke bare skuet alt, men også elsket det han så?

Undersøkelsesfeltet ble delt inn 
i 380 segmenter tilsvarende de 
timene installasjonen var i 
Haugesund.

Hver deltager får med seg hver sitt lille segment av 
bildedataene fra fjellgrunnen i form av en button med dato og 
klokkeslett - utprintene lagres ikke i maskinen.

Det røde feltet er denne timens scan, mens 
grafene viser denne personens 
blodstrømsmåling.

Det ble utført 50 målinger med 
50 triggpunkter hver - en måling i 
timen.



Prosjektet var meget godt besøkt med mer en 600 
besøkende. (Besøkende definert som personer i dialog med 
formidler og som brukte mer en 5 min på prosjektet.)
452 av disse, definert som deltakere, ble målt og fikk hver sin 
button.

452 bilder generert av publikum ble delt ut som buttons. Ingen data fra 
doplermålingene ble lagret, ei heller koordinater eller annet materiale som kunne 
hjelpe til å gjenskape noen av buttonene. På denne måten ble verket på sett og 
vis delt ut blandt de som deltok - de bar med seg hver sin del, og vi så og hørte 
mange eksempler på dialoger rundt sammenligning av bilder og diskusjon rundt 
hva dette verket handlet om: Dette å invadere den personlige sfæren i det å måle 
på folks håndledd, og ved at de bar med seg en konkret del av prosjektet...

Vi så og hørte mange eksempler 
på dialoger rundt sammenligning 
av bilder og diskusjon rundt hva 
dette verket handlet om.

Hver button er 
individuell - basert på 
deltakerens måling på 
det gitte tidspunkt.
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Sæverhagen m. fl for formidling av prosjektet.


