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– Nå er
vi i gang
I går begynte det
møysommelige
arbeidet med å reise
det nye minnesmerket
over Anders Sandvig.
Av Kine Søreng Hernes
kine.soreng.hernes@gd.no
Mobil 480 31 420

LILLEHAMMER: 150 år etter
Anders Sandvigs fødsel, 11. mai i
år, skal minnesmerket over Maihaugens far avdukes. I går begynte arbeidet med å monteringen
foran inngangspartiet på Maihaugen. Et nervepirrende arbeid
for vinneren av arkitektkonkurransen RAM Arkitektur og deres
byggeleder Bjørn Horten.
Pinlig nøyaktig
Hver millimeter teller når 59
stålsøyler på tilsammen 16 tonn
skal monteres pinlig nøyaktig i
forhold til hverandre. Søylene
spenner fra tre til seks meters
høyde og skal plasseres i to rekker.
Minnesmerket, som har en
kostnad på ca. 700.000 kroner
har fått de siste justeringer hos
Ringsaker Industriservice i Moelv, etter først å ha blitt fraktet
fra Trondheim.
At man må minst 50 meter

unna for å se portrettet, og aller
helst 100 meter eller lenger, gjør
arbeidet utfordrende. Portrettet
skal være mest tydelig fra Garmokirka, ca 140 meter unna.
– Vi må nok prøve oss fram,
sette oss i bilen, og traske att og
fram hundre ganger for å forsikre oss om at portrettet er synlig
fra de vinklene vi har tenkt, sa
byggeleder Horten da GD traff
ham under innspurten i Moelv
nylig
Omstridt
30. mars i fjor ble minnesmerket
kåret til vinner. Juryen begrunnet blant annet valget med at:
«Minnesmerket vil danne et tydelig inngangsparti som fungerer
godt i landskapet.»
Valget var imidlertid omstridt.
Venneforeningens hadde sett for
seg at folkegaven ble en tradisjonell bronsestatue, og flere ville
ha tilbake pengene sine.
I dagene fram til avdukingen
skal monumentet dekkes til.

YTTERTØYDAGER
t.o.m. lørdag 14. april

MINNE, MINNE PÅ EN PINNE: Monteringen av stålportalen «Gjengang» ble påbegynt utenfor Maihaugen i går morges.
Foto: Torbjørn OIsen

DIN LOKALE
SOLSKJERMINGSSPESIALIST

÷20-50%

På tide å bytte
til sommersko?

Priseks.:
CarlaF
Jakke
Hvit,coral,turkis og khaki
før 999,-

Vi har utvalget og vet
hvilke dekk som gir best
veigrep på din bil.

NÅ 499,-

Kontakt oss for gratis besøk
og uforpliktende tilbud

815 00 570
www.kjellsmarkiser.no

mollerbil.no

Tlf. 24 03 37 25

CC Gjøvik
Storgata 15 Gjøvik
Storgaten 56 Lillehammer
Maxi Storsenter Hamar
Kremmertorget Elverum

www.ruudtilhenne.no

