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«Hvem sto bak forsøket på å

beretning, og samtidig et levende portrett av jødisk liv i

gode kritikker for boka, og ble
tildelt Brageprisen i fjor.

underholder, sanger, låtskriver og trompetist.

Rånåsfoss bru fra rivningstruet til et arkitektonisk smykke

sørums lysende landemerke
RÅNÅsFoss: For tre
år siden foreslo Statens vegvesen å rive
Rånåsfoss bru. I dag
er den et vakkert
landemerke.

– Jeg er utrolig glad i sene kv
der hjemme med godt selska
Det skjer jo noe med folk n
man blir invitert hjem, m
slapper av på en annen må
og så kommer man nærme
folk. Sånn sett tror jeg folk
få se sider ved gjestene mi
som de nok ikke ser så mye
ellers, forteller Solveig Klo
pen.
Hun er opprinnelig fra Jes
heim, men bor nå i Tåsen H
geby i Oslo.
Programmet «I kveld m
Kloppen» har premiere
mandag. Åtte mandager fram
over inviterer hun tre kjen
mennesker hjem til seg for
hyggelig kveld med god stem
ning og gode historier. Solve
er en kløpper på fest og g

Den 85 år gamle brua ble foreslått revet fordi den var i elendig forfatning, og det var kostbart å drifte og vedlikeholde
brua. Samtidig var brua tatt
med i en nasjonal verneplan
der det ble anbefalt at den fredes. Statens vegvesen fulgte
anbefalingen, og nylig ble brua
belyst.
– Målsettingen med belysningen er selvfølgelig å sikre god
ferdsel over brua ved å gi gode
synsforhold i tillegg at det skal
være en vakker og estetisk belysning, forteller lysdesigneren
Erik Selmer. til nettstedet opplevsorum.no.

Vinnerbi

prisbelønt lysdesigner

Rånåsfoss bru ble tegnet av
Olaf Stang, som var kjent for
sine myke hengebruer fra mellomkrigstiden. Han var den første som tok hensyn til at kablene 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-

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

olei@rb.no
922 34 910

Fantastisk fin bru

inviterer

Stine Strandhaug

Ola einbu

Brua har i det siste halve året
gjennomgått en rehabilitering.
Hovedjobben har vært å overflatebehandle alt stålet.
Den prisbelønte lysdesigneren, Erik Selmer, har hatt ansvaret for hovedkonseptet
rundt belysningen av Rånåsfoss 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 Lyspris 2014), Eidsvollsbygningen,
Oscarsborg festning, Fredriksten festning, Munkholmen
(Norsk Lyspris 2003), Lærdalstunnelen (Norsk og Nordisk
Lyspris i 2001) og Smaalenene
bru (Norsk Lyspris 2011).

Lørenskog hu

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

vakkeRt: Rånåsfoss bru har fått overflatebehandling av stål; kabler og hengestenger. Og ikke minst er lyssettingen ny. Offisiell åpning er i

mai.

den for «fortjenester av norsk
brubyggingskunst».
Det som gjør Rånåsfoss bru så
spesiell er at den er nå den eldste som er igjen av de såkalte
«Stangebruene».
- Det er viktig at et landemerke av en slik dimensjon er synlig om kvelden og natten i dette
flotte landskapsrommet. Belysningen gjør at brua blir synlig
istedenfor å være en svart silhuett for nærområdene og de
som ferdes gjennom, forteller
Selmer.
– Brua er helt fantastisk fin og

Begge Foto: jøRgeN kiRseBom

det ville vært en katastrofe dersom den hadde blitt revet. Det
er ekstremt viktig at lokalbefolkningen engasjerer seg, og
nettopp derfor er brua nå bevart, sier Erik Selmer.

Framhever arkitekturen
Selmer innrømmer at rehabiliteringen har vært utfordrende,
og at det har vært mange hensyn å ta.
– Arkitektonisk lyssetting
skal framheve arkitekturen på
best mulig måte. Det var viktig
å få fram tårnene, pilarene og

hovedbærerne av hele konstruksjonen, sier han.
Prosjektleder Jørgen Waag
hos Statens vegvesen sier til
opplevsorum.no at han er fornøyd med rehabiliteringen.
– Lyssettingen ser veldig bra
ut, det er passe lysstyrke for
dem som går og sykler. Lysdesigneren ser ut til å ha lykkes
med effektbelysningen, sier
han.
Han påpeker at brua ikke er
helt ferdig. Trolig kan den offisielt 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.

lysdesigneR: Erik Selmer sto bak «utsmykkingen».

– Responsen har i år som tid
gere vært god, og har skapt e
gasjement hos lokale kunstt
lenter, skriver Sørum kunstf
rening i en pressemelding.
For fjerde året på rad har S
rum Kunstforening arrange
en kunstkonkurranse på R
merike. En ekstern jury h
hatt en krevende jobb med
studere de over 100 kunstve
kene som har blitt sendt in
Det er kåret en vinner i hver
de tre kategoriene; «Maler
«Foto/digitale
media»
«Åpen klasse».
Vinnerbildene kan ses
den store kunstutstillingen
Frogner Flerbrukshus und
Sørumfestivalen som åpne
morgen klokka 19.00.

