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KUltUrMinne: Erik Mønness menes steinbrua ved Hovdliveien på Rena 
burde ivaretas og bevares som et kulturminne.  FOtO: Privat

ÅMOT: Erik Mønness 
oppdaget forsøpling 
ved det han kaller et 
kulturminne på Rena. 
Nå tar Statens vegvesen 
tak. 
Frida Saxrud 
frida.saxrud@ostlendingen.no

Etter å ha hørt en geolog 
snakke om en gammel 
steinbru nord for Rena, tok 
Erik Mønness turen for å se 
den selv. 

– Jeg ble skuffet og lei meg 
da jeg så hvordan det så ut 
der. Ikke bare gror det igjen 
rundt, men området er vel-
dig forsøplet, sier Mønness. 

Han beskriver den gamle 
steinbrua som et flott kul-
turminne, og noe som burde 
ivaretas. 

– Jeg bor et stykke unna 

og har ikke vært der ofte, 
men det er veldig trist at folk 
legger igjen så mye søppel. 

Brua ligger mellom Hovd-
liveien og Hovda bru, rundt 
100 meter fra en liten avkjø-
ring vest for riksveg 3. 

skuffet
Forsøplingen som ligger ved 
den gamle steinbrua er alt 
fra el-materiell til dopapir. 

– Det er veldig mye dopa-
pir rett ved brua, med åpen-
bar bruk. Det er flere toalet-
ter i nærheten man kan be-
nytte. Vi burde vise fram 
steinbrua som et kulturmin-
ne, ikke bruke den som of-
fentlig toalett, sier Møn-
ness. 

– Jeg vet ikke hvor forsøp-
lingen kommer fra, men det 
kan virke som forsøplingen 
er planlagt. Man er nødt til å 

vite hvor steinbrua er for å 
finne fram til den, så det er 
nok ingen som tilfeldigvis 
har passert og kastet søppel. 

Mønness tok kontakt med 
kommunen og undersøkte 
hvem som er grunneier av 
brua. 

– Kommunen engasjerte 
seg i saken, og fortalte at det 
er Statens vegvesen som er 
grunneier. 

ikke fanget opp
Asbjørn Stensrud i Statens 
vegvesen bekrefter at områ-
det er deres eiendom. 

– Vi har dessverre ikke 
fanga opp forsøplinga og 
takker for at vi har fått tilba-
kemelding om dette. 

Han forteller videre at 
driftsentreprenøren skal 
starte opprydding av områ-
det denne uka. 

Forsøplet og gjengrodd rundt gammel steinbru

ÅMOT: – Selvsagt ville 
vi helst ha vært i Oslo 
og laget intervjuer. 
Men koronaen gjør at 
vi må jobbe med 
fredsprisen på ung-
domsskolen. Det er 
kjempespennende, 
sier 8.-klassingene 
Emilie Nygård Bren-
den og Hedda Marie 
Andersen fra Rena. 

rune Hagen 
rune.hagen@ostlendingen.no

Det er et par timer før Nobels 
fredspris skal deles ut til Ver-
dens Matvareprogram. Selve 
overrekkelsen skjer digitalt og 
er over etter noen få taler.

Emilie og Hedda sitter inne 
på et lite rom og titter på klok-
ka. Om fem minutter vil Sps 
Marit Arnstad ringe opp på da-
taskjermen. De to 14-åringene 
skal gjennomføre sitt første in-
tervju. Hedda har en ekstra 
pute på stolen for å komme 
høyt nok opp.

nervøs og småkvalm
– Jeg er så nervøs. Jeg er litt 
kvalm, smiler hun og går gjen-
nom de 13 spørsmålene de har 
forberedt i samarbeid med læ-
rerne.

Plutselig dukker Marit Arn-
stad opp på skjermen. Hun sier 
hei og syns det er tøft og kult at 
ungdomsskoleelever fra Rena i 
så mange år har engasjert seg så 
sterkt i fredsprisen og med årlig 
tilstedeværelse under de store 
arrangementene i Oslo.

var slett ikke farlig
Tonen er satt. De to 14 åringene 
puster lettet ut. Marit Arnstad 
er slett ikke farlig. Hun svarer 

og forklarer hvorfor hun som 
stortingspolitiker har foreslått 
Verdens Matvareprogram til 
Nobels fredspris.

– Mangel på mat fører selvføl-
gelig til konflikter. Derfor er til-
gang på mat fredsbevarende. 
Verdens Matvareprogram går 
inn over alt og har hjulpet milli-
oner av mennesker. Lokalt 
landbruk og mat er helt grunn-
leggende for fred og vekst, for-
klarer Arnstad.

I 15 intense minutter foregår 
samtalen. Emilie og Edda føler 
seg stadig tryggere.

 Venninne ser smilende inn i 

skjermen og møter et like smi-
lende ansikt i andre enden. 
Bare et spørsmål gjenstår: Har 
Marit Arnstad noe mer hun vil 
si?

– Dere var kjempeflinke. Og 
så mange kloke spørsmål. Det 
er ingen tvil om at dere er godt 
forberedte, sier Arnstad.

Hun er imponert over at en 
ungdomsskole langt oppe i Øst-
erdalen har drevet Nobel-pro-
sjektet i 20 år med intervjuer, 
videoer, avisartikler, videoopp-
tak fra utallige fredsprisutde-
linger i Oslo.

Emilie og Heddas Nobel-debut:

– vi var så nervøse

deBUtanter: 14-åringene Emilie Nygård Brenden og Hedda Marie Andersen fra Rena er storfornøyde etter å ha gjort sitt første intervju 
med forslagsstiller, Sp-politiker Marit Arnstad før fredsprisutdelingen torsdag.  FOtO: rUne hagen

FOrnØyde: – Det var ikke så farlig likevel, jubler 8.-klassingene 
Emilie Nygård Brenden og Hedda Marie Andersen fra Rena etter sitt 
første intervju for Ungdomsavisa.com. Lærer Gry Nyberg jubler med. 
 FOtO: rUne hagen


