
HIMMEL OG HAV
1.etg:Videoverk vist i sammenheng med en samling 
gjenstander. (Endringer under visningsperioden) 
2.etg: Braille works i pulverisert marmor
Trappegang: Papirrelieffer. 
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Laila Kongevold  “Himmel og hav” var en totalinstallasjon over to etager 
og inneholdt bl.a. flere litterære referanser, inkludert 
bøker med skapelsesmyter og dommedagsprofetier fra 
Bibelen og Vølvens spådom. Det var også lagt frem andre 
forklaringsmodeller og eksempler på menneskenes behov 
for å forstå og kontrollere naturen. 

Komponist og musiker CHRISTOFFER SCHOU laget 

lydspor til installasjonen. Forsker og geolog HENRIK 
H. SVENSEN har skrevet en bestillingstekst om 
marmorforekomsten på Visnes. Kunstner og formidler 
ANJA BJØRSHOL bidro med tekst og i kunstnersamtale 
med geolog og komponist. 

https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/laila-kongevold/



I grenseland
Installasjon med video og objekter
Lyd:8 min lydspor laget til installasjonen 
av Christoffer Schou
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Laila Kongevold ”I grenseland”, er et rom som kan minne mer om 
et museum enn et kunstgalleri. Menneskeskapte 
gjenstander og naturobjekter utstilt i hyller, i 
glassmontere, på sokkel og på gulvet. Samlingen vises 
i kombinasjon med en videoer av plankton, filmet 
gjennom et mikroskop.

Samlingen er bygget opp over flere år. Alle tingene 

har sine historier. Noen av objektene har jeg laget 
selv, andre er kjøpt, fått eller funnet. Fortid, nåtid og 
fremtid er knyttet sammen, og forbindelser avdekkes 
i møtepunktene. De utvalgte gjenstandene kan leses 
som symboler. Er de brikker i en rebus eller et spill? 
Det finnes ingen regler eller fasit, men er ment som 
ledetråder lagt frem til dem som tar seg tid til å gå inn 
i detaljene.













1. Mosebok, Kap.1:28–30
Gulvinstallasjon (ca. 50 m2)
Pulverisert marmor fra Visnes kalk
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Installasjonens tittel viser til Bibelens 
skapelsesmyte. Vi får henvisning til kapittelet og 
verset der Gud legger jordens ressurser under 
menneskenes rådighet og gir dem velsignelse til å 
være fruktbare og bli mange på jorden: 

”Og det ble slik”.

Laila Kongevold Marmoren ble dannet og omdannet fra kalk og sedimenter fra liv 
levd i urtidshavet for 420 millioner år siden. 

I HENRIK H. SVENSENS tekst til utstillingen ”Det største 
kretsløpet”, får vi et innblikk i hva vi vet, og ikke vet, om 
marmoren fra Visnes.

     http://www.lailakongevold.no/henrikteksta3.pdf



1. Mosebok, Kap.1:28–30
Gulvinstallasjon (ca. 50 m2)
Pulverisert marmor fra Visnes kalk
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Laila Kongevold BRAILLE WORKS
Arbeidet inngår i en serie blindeskriftrelieffer utført i pulvermaterialer direkte på gulvet. 
Marmorpulveret, som verket består av, har ingen bindemidler i seg, og skrifttegnene vil kollapse 
ved berøring. Vår tendens til å ødelegge det vi forsøker å forstå, er et viktig aspekt ved dette 
verket. Jeg undersøker hvor lite som skal til før det oppstår et mønster, en mening, og synliggjør 
risikoen for at kommunikasjonen kan bryte sammen.





Inhale/Exhale I, II, III
Papirrelieffer i A2 rammer. Flere lag papir, håndkuttet med skalpell
Ornamentene er egenkonstrurert med passer og linjal.
Første gang stillt ut i Bø Samtidskunst 2013.
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Laila Kongevold Om tillatelse til å puste.



Marmorforekomsten på Visnes

Det største kretsløpet
 
Vi drar 420 millioner år tilbake i tid. Den kaledonske fjellkjeden raget 
Himalaya-høyt over landet og Norge befant seg midt i en av de største jordplate-
kollisjonene i jordens historie. Jordskorpen ble presset ned i dypet, utsatt for 
økende trykk og temperaturer og endret både form og farge. På ekstreme dyp 
under fjellkjeden, kanskje så dypt som 50 kilometer, ble bergarter som eklogitter 
og granulitter dannet. Temperaturen bikket 800 grader. Eklogittene er mørke 
i fargen, tunge, men inneholder også fargerike mineraler, som gressgrønne 
pyroksener og rubinrøde granater. 

Etter at kollisjonen stoppet opp, ble fjellkjeden gradvis slitt ned slik at de dype røttene 
kom opp i dagen. I dag finner vi eklogittene og granulittene bevart mange steder, som på 
Sunnmøre og i kyststrøkene utenfor Molde. Og enkelte steder, som ved Visnes og Eide, 
finner vi marmor sammen med eklogittene. Den hvite marmoren er drevet på siden 1904 og 
har egenskaper som gjør at den brukes til alt fra rensing av drikkevann til tilsetning i papir.

Hvordan havnet marmoren der? Marmor er omdannet kalkstein, som regel avsatt som 
sedimenter i et hav - og senere utsatt for høye temperaturer slik at mineralkornene ble større.
 
Marmoren fra Visnes er kritthvit og består av mineralet kalsitt - en forbindelse mellom 
kalsium, karbon og oksygen. Grunnstoffer fra fortidens hav og atmosfære bandt seg 
sammen og karbonet ble lagret i kalkstein. Kalkstein er livets bergart og inneholder ofte 
rester av skallene til organismene som levde i havet. Etter hvert ble kalksteinen trukket med 
ned i dypet av fjellkjeden.
 
De ekstreme forholdene der nede gjorde at alle fossiler i den opprinnelige kalksteinen ble 
ødelagt - hvis fossilene var der i utgangspunktet, det vet vi ikke helt.

Marmoren har i seg små og svarte flekker av mineralet grafitt, som er et rent karbon-
mineral. Kanskje stammer grafitten fra rester av livsformene som engang levde i havet og ble 
en del av bunnslammet etter at de døde. I så fall har grafitten i seg det eldgamle karbonet, nå 
bundet opp i mineralsk form. Det organiske ble til slutt uorganisk, påvirket til det ekstreme 
av jordplatenes bevegelser.
 
Det mørke og det lyse, eklogitten og marmoren, har en historie som strekker seg flere 
hundre millioner år tilbake i tid. Vi kjenner ikke alle detaljene omkring deres tilblivelse eller 
utvikling, men ser konturene av en havbunnsskorpe med vulkanske bergarter fra jordens 
mantel - og kalk som drysset ned over havbunnen. Hvordan det egentlig så ut på havbunnen, 
vet vi ikke. De vulkanske bergartene ble omdannet til eklogittene vi finner i Visnes-området.

Marmoren er ikke et sluttprodukt, men et av stegene på veien mot havet igjen. Mineralene 
påvirkes av forvitring og oppløsning, av vann som frakter kalsium og karbon tilbake til 
havet. Den hører hjemme i det store kretsløpet, der bergarter, hav og atmosfære befinner seg 
i en tilstand med konstant utveksling.
 
Det naturlige kretsløpet er nå akselerert, med uttak av marmor, pulverisering av den gamle 
kalken og spredning til andre, og nye, kretsløp. 

Henrik H.Svensen
Forsker og geolog, Universitetet i Oslo
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Visnes kalk as
Uttaket fra fjellet begynte i 1904. Steinblokker ble 
tatt ut for å gjenoppbygge Ålesund etter den store 
bybrannen samme år. 

I dag anvendes kalken fra Visnes til mange formål. 
Eksempler på dette er papirindustrien, jordbruk, 
vannkalking, tilsats i dyrefor, hvitt tilslag i murstein for 
bygningsindustrien i Europa, rensing av drikkevann og 
som blåsesand for skånsom rengjøring. 

Det er marmoren sin stabile kjemi, hvithet og den 
mekaniske styrken som er hovedegenskapen som blir 
utnyttet. 

Notre Dame i Paris er blitt sandblåst med marmor fra 
Visnes. 

www.visneskalk.no


