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FoRFatteR: Marte Michelet besøker Lørenskog bibliotek. 
  Foto: BeRit Roald / NtB scaNpix

løReNskog: Bragepris-
vinner Marte Michelet 
kommer på mandag til 
Lørenskog bibliotek for å 
snakke om sin prisvinnen-
de bok. 
Stine Strandhaug
stine.strandhaug@rb.no
958 02 035

«Hvem sto bak forsøket på å 

utslette jødene fra Norge? 
Hvorfor og hvordan kunne 
denne forbrytelsen skje? Mar-
te Michelet behandler dette 
traumatiske kapitlet av norsk 
krigshistorie i sin fulle bredde, 
basert på moderne forskning 
og en møysommelig gjennom-
gang av norsk og tysk arkiv-
materiale. Det er en rystende 
beretning, og samtidig et le-
vende portrett av jødisk liv i 

Norge i mellomkrigstiden og 
de skjebnesvangre okkupa-
sjonsårene», skriver Løren-
skog bibliotek i en pressemel-
ding.

Mandag kommer Michelet 
til Lørenskog bibliotek for å 
samtale med Synne Corell om 
boka si «Den største forbrytel-
sen». Hun har fått en rekke 
gode kritikker for boka, og ble 
tildelt Brageprisen i fjor. 

Norges behandling av jøder

RÅNÅsFoss: For tre 
år siden foreslo Sta-
tens vegvesen å rive 
Rånåsfoss bru. I dag 
er den et vakkert 
landemerke.
Ola einbu
olei@rb.no
922 34 910

Den 85 år gamle brua ble fore-
slått revet fordi den var i elen-
dig forfatning, og det var kost-
bart å drifte og vedlikeholde 
brua. Samtidig var brua tatt 
med i en nasjonal verneplan 
der det ble anbefalt at den fre-
des. Statens vegvesen fulgte 
anbefalingen, og nylig ble brua 
belyst.

– Målsettingen med belysnin-
gen er selvfølgelig å sikre god 
ferdsel over brua ved å gi gode 
synsforhold i tillegg at det skal 
være en vakker og estetisk be-
lysning, forteller lysdesigneren 
Erik Selmer. til nettstedet opp-
levsorum.no.

prisbelønt lysdesigner
Brua har i det siste halve året 
gjennomgått en rehabilitering. 
Hovedjobben har vært å over-
flatebehandle alt stålet.

Den prisbelønte lysdesigne-
ren, Erik Selmer, har hatt an-
svaret for hovedkonseptet 
rundt belysningen av Rånås-
foss bru. Selmer har vunnet 
Norsk Lyspris fire ganger og 
Nordisk Lyspris én gang. Han 
har også stått bak belysningen 
av nasjonale landemerker som 
Akershus festning (Norsk Lys-
pris 2014), Eidsvollsbygningen, 
Oscarsborg festning, Fred-
riksten festning, Munkholmen 
(Norsk Lyspris 2003), Lærdals-
tunnelen (Norsk og Nordisk 
Lyspris i 2001) og Smaalenene 
bru (Norsk Lyspris 2011). 

Fantastisk fin bru
Rånåsfoss bru ble tegnet av 
Olaf Stang, som var kjent for 
sine myke hengebruer fra mel-
lomkrigstiden. Han var den før-
ste som tok hensyn til at kable-
ne i en hengebru deformeres, 
og han introduserte såkalte 
«myke» hengebruer. I årene in 
1927 til 1965 ble det bygd ca. 150 
slike «Stangebruer» i Norge. I 
1939 ble han tildelt St. Olavs Or-

den for «fortjenester av norsk 
brubyggingskunst».

Det som gjør Rånåsfoss bru så 
spesiell er at den er nå den eld-
ste som er igjen av de såkalte 
«Stangebruene». 

- Det er viktig at et landemer-
ke av en slik dimensjon er syn-
lig om kvelden og natten i dette 
flotte landskapsrommet. Belys-
ningen gjør at brua blir synlig 
istedenfor å være en svart sil-
huett for nærområdene og de 
som ferdes gjennom, forteller 
Selmer. 

– Brua er helt fantastisk fin og 

det ville vært en katastrofe der-
som den hadde blitt revet. Det 
er ekstremt viktig at lokalbe-
folkningen engasjerer seg, og 
nettopp derfor er brua nå be-
vart, sier Erik Selmer.

Framhever arkitekturen
Selmer innrømmer at rehabili-
teringen har vært utfordrende, 
og at det har vært mange hen-
syn å ta.

– Arkitektonisk lyssetting 
skal framheve arkitekturen på 
best mulig måte. Det var viktig 
å få fram tårnene, pilarene og 

hovedbærerne av hele kon-
struksjonen, sier han.

Prosjektleder Jørgen Waag 
hos Statens vegvesen sier til 
opplevsorum.no at han er for-
nøyd med rehabiliteringen.

– Lyssettingen ser veldig bra 
ut, det er passe lysstyrke for 
dem som går og sykler. Lysde-
signeren ser ut til å ha lykkes 
med effektbelysningen, sier 
han.

Han påpeker at brua ikke er 
helt ferdig. Trolig kan den offi-
sielt åpnes i mai eller juni i år, 
forklarer Wang. 

eRik selmeR
 ■ Er arkitekt med hovedvekt 
på lysdesign.

 ■ Har hatt ansvaret for 
lysdesignet på Rånåsfoss bru.

 ■ Tidligere har han vunnet 
Norsk lyspris fire ganger og 
Nordisk lyspris én gang. 

 ■  Han har blant annet 
jobbet med prosjekter som 
belysningen av Akershus 
festning, Eidsvollsbygningen, 
Fredriksten festning og 
Munkholmen. 

Rånåsfoss bru fra rivningstruet til et arkitektonisk smykke

sørums lysende landemerke

vakkeRt: Rånåsfoss bru har fått overflatebehandling av stål; kabler og hengestenger. Og ikke minst er lyssettingen ny. Offisiell åpning er i 
mai.  Begge Foto: jøRgeN kiRseBom
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lillestRØm: I dag er det jazzkafé med 
MBA kvintett på Fagerborg hotell i Lillestrøm. 
Kvintetten består av jazzveteranene Ivar 
Andersen, Jan Inge Melsæter og Johan Bergli. 
Disse spiller jazz, og gjør en hyllest til Louis 
Prima. Her får man blant annet høre klassikere 
som «Just A Gigolo», «I Ain't Got Nobody» og 
«When You're Smiling». Prima var amerikansk 
underholder, sanger, låtskriver og trompetist. 

konseRt

Byr på jazz
lØRenskog: I dag kommer Cirkus Piccoli til 
Lørenskog hus. Det er et marionette-sirkus med 
cirka 100 år gamle marionettedukker. Sirkusar-
tistene er cirka 60 centimeter høye. De byr på en 
variert og spennende forestilling med trolleri, 
musikk, og balansekunst fra ulike verdenshjør-
ner. Denne forestillingen passer for barn mellom 
tre og ti år. Dukketeateret settes opp på 
Lørenskog hus i dag klokka 13.00 og 14.30.

BaRnefoRestilling

Dukker på sirkus

Rånåsfoss bru fra rivningstruet til et arkitektonisk smykke

sørums lysende landemerke

lysdesigneR: Erik Selmer sto bak «utsmykkingen».

Jessheim/ oslo: De 
neste mandagene åpner 
Solveig Kloppen døra til 
sitt eget hjem i program-
met «I kveld med Klop-
pen» på TV 2.  
Stine Strandhaug
stst@rb.no
958 02 035

– Jeg er utrolig glad i sene kvel-
der hjemme med godt selskap. 
Det skjer jo noe med folk når 
man blir invitert hjem, man 
slapper av på en annen måte, 
og så kommer man nærmere 
folk. Sånn sett tror jeg folk vil 
få se sider ved gjestene mine 
som de nok ikke ser så mye til 
ellers, forteller Solveig Klop-
pen.

Hun er opprinnelig fra Jess-
heim, men bor nå i Tåsen Ha-
geby i Oslo. 

Programmet «I kveld med 
Kloppen» har premiere på 
mandag. Åtte mandager fram-
over inviterer hun tre kjente 
mennesker hjem til seg for en 
hyggelig kveld med god stem-
ning og gode historier. Solveig 
er en kløpper på fest og god 

stemning, men hun er rett og 
slett elendig til å lage mat. Hun 
har derfor gjort det sånn at 
hun står for hus og vin, mens 
gjestene hennes bidrar med en 
enkel rett hver. 

Gjestene som hygger seg 
hjemme hos Solveig er Hans-
Wilhelm Steinfeld, Ingrid 
Gjessing Linhaave, Truls 
Svendsen, Ole Robert Reitan, 
Cecilie Skog, Erik Thorstvedt, 
Pia Tjelta, Tore Renberg, Ey-
vind Helstrøm, Marte Stok-

stad, Per-Kristian Foss, Anita 
Krohn Traaseth (Trinteguri), 
Sigurd Wongraven, Sylvi List-
haug, Klaus Sonstad, Jan Fred-
rik Karlsen, Marit Voldsæther, 
Thorbjørn Harr, Kjetil Jansrud, 
Silya, Cecilie Steinmann Ness 
(Cess), Tore Halvorsen, Erik 
Bertrand Larsen og Lisa Tøn-
ne.

– Folk kan virkelig glede seg. 
Her blir det god stemning, og 
gode historier, sier TV 2s pro-
gramdirektør Jarle Nakken.

inviterer til fest i eget hjem

fÅR BesØk: Solveig Kloppen inviterer en rekke kjente personer 
som hun fascineres av hjem til seg.  
 foto: toR gunnaR BeRland/ stella PictuRes

fRogneR: Sørum kunst-
forening har arrangert en 
kunstkonkurranse. Nå er 
vinnerne klare, og deres 
bilder stilles ut på en 
kunstutstilling som åpner 
i morgen. 
Stine Strandhaug
stst@rb.no
958 02 035

– Responsen har i år som tidli-
gere vært god, og har skapt en-
gasjement hos lokale kunstta-
lenter, skriver Sørum kunstfo-
rening i en pressemelding. 

For fjerde året på rad har Sø-
rum Kunstforening arrangert 
en kunstkonkurranse på Ro-
merike. En ekstern jury har 
hatt en krevende jobb med å 
studere de over 100 kunstver-
kene som har blitt sendt inn. 
Det er kåret en vinner i hver av 
de tre kategoriene; «Maleri», 
«Foto/digitale media» og 
«Åpen klasse». 

Vinnerbildene kan ses på 
den store kunstutstillingen i 
Frogner Flerbrukshus under 
Sørumfestivalen som åpner i 
morgen klokka 19.00.

Utstillingen arrangeres for 
åttende året på rad. 

– I tillegg til vinnerbildene 
vil ti etablerte kunstnere vise 
sine verk på denne utstillin-
gen, skriver kunstforeningen.

Vinneren i kategorien «Åpen 
klasse» ble Janne Korsmo med 
et grafisk verk. Hun er faglærer 
i kunst og håndverk på Nanne-
stad ungdomsskole. Sidsel An-
dersen fra Auli vant i klassen 
«foto/digitale media» med et 
portrett. 

– Det er utrolig moro at jeg 
har vunnet denne klassen. Det 
tar jeg som et stort kompli-
ment” sier Andersen i en pres-
semelding.

Hun vant også denne klas-
sen i fjor. Den største kategori-
en er «Maleri», og her var det 
Steen Lersten Petterson fra 
Frogner som stakk av med sei-
eren. – Det å studere de gamle 
mesterne har gitt meg mye sier 
Steen. 

Vinnerbilder på utstilling

kunstneRe: Janne Korsmo, Sidsel Andersen og Steen Lersten 
Petterson vant Sørum kunstforenings kunstkonkurranse.  foto: PRiVat


