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Tips en venn om denne saken

Får evig liv
Fem telefonkiosker i Bergen har sammen
med 100 andre i hele Norge blitt fredet.
LES MER : BERGEN

Ny barnehjemskamp i retten
Randi Noren Risberg
gir ikke opp kampen for
å få føre erstatningssak
mot staten etter

Fyllingen straffes hardt
Skjerpet overvåking og
to poengs fratrekk. Det
er prisen Fyllingen
Handball må betale for

Bokstavelig talt i fjellsiden
Kunstner Arne Rygg snakker i store ord. 3,2 ganger 50 meter store ord for å være
helt presis.

SKREVET I STEIN: At det blåser på toppene fikk kunstner Arne Rygg og hjelperne hans
merke da de installerte det siste verket hans i fjellsiden nedenfor Sandvikspilen.
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I den sure snoen fredag bakset kunstner Arne Rygg og hans gode hjelpere 18
gigantbokstaver sammen til ordene Gud, kong Harald og Norge. Fjellsiden nedenfor
Sandvikspilen er lerret, og wire og fjellklatrerbolter holder kunsten på plass.

Ordene er skrevet med store, hvite bokstaver, som normalt ville stått i kontrast til den
mørke fjellsiden. Således falt snøfallet fredag ikke i smak hos Rygg. Han vil helst ha det
snøfritt frem til lille julaften. Da skal ordene, som er en del av kunstprosjektet Luftslottet,
bort igjen.

Inspirasjonen til ordene fikk Rygg ikke i Hollywood, men i Agadir i Marokko.

- Jeg så for meg at ord skrevet i fjellsiden ville bli noe helt spesielt i Norge, sier
ordkunstneren til Bergens Tidende.

Gud, kong Harald og Norge var i sin tid samlende idealer for Norge. Men hva betyr
disse ordene for nordmenn i dag? Et blikk opp i fjellsiden skal sette i gang
refleksjonene, håper Rygg, som er vel så opptatt av materialet han jobber i denne
gangen.

- Dette handler like mye om fjellet. Jeg lar fjellet få si tilbake det vi har lært det.

På forsiden nå:
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