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---Varaordfører-Ivar Ege.berggjør meg sintI~I"'.IJes synesdet or svært

.
•••.•..•.• trist at en så erfaren poli-

f . tiker som Ivar Egeberg
. må ty til harselering av

politiske motstandere
for å forsvare sitt syn i Nordli-
saken. Innlegget til Egenberg
kan også gi et inntrykk av at
Høyre driver med sjikane av
politiske motstandere - noe som
er direkte feil.

I likhet med Egeberg trodde
jeg vi nå var ferdig med Nordli-
saken. Jeg tror alle politikere i
Sørum kan skrive under pa at
Nordli har vært en vanskelig sak.
Der ser det ut til at enigheten om
Nordli stopper. Og det skal være
lov å være uenig, eller er det slik
at Egebergvil at vi alle skal danse
etter hans og ordførerens pipe?
Er det med arroganse og harse-
lering man skal møte ulike
meningsytringer?

Egeberg påpeker at Høyre
ikke har ønsket å bygge opp en
«kopi» av Nordli. Ja, det stem-
mer faktisk Vi mener at å bygge
opp en kopi er en,altfor dyr løs-
ning. Disse pengene kunne vært
brukt på en helt annen måte og
til helt andre formål. Det er på
det rene at det vil være mulig å
spare mange millioner ved å
bygge et bygg skreddersydd for
barna og de ansatte ved barne-
hagen. Høyre la imidlertid dette
bak seg for flere uker siden, i
motsetning til Egeberg som nå
trekker den opp av lomma igjen.

Ordføreren tok Nordli-saken
opp på nytt i kommunestyre-
møte 7. oktober etter at Fortids-
minn~fixeningen og innbyg-
gerne i:;Sørumhadde vist et sterkt
engasj~.iPel1t.Høyres leder roste
ordføreren for dette.

Under saken fremmet Høyre

•••

og Venstre et utsettelsesforslag. ikke her får Høyre flertall.
Basert på flere nye opplysninger Og såbegynner Ivar Egebergå
som var kommet frem i dagene blande kortene fullstendig. I ett
før kommunestyremøte ønsket avsnitt mener han at Høyre aldri
vi en grundigere vurdering av blir ferdigmed Nordli-saken. Og
bygget. Opplysningene som i neste avsnitt vil han at vi skal
forelå på dette tidspunktet var kommentere artikler og innlegg
sterkt sprikende. Til tross for de som blir skrevet om Nordli. Hva
nye opplysningene gikk et fler- er det egentlig han vil? Hvis
tall inn for å fortsette rivingen varaordføreren mener at Øyvind
dagen etter. Etter dette ønsket Kirsebomsine artikler oginnlegg
Høyre å legge saken om Nordli ikke bør stå uimotsagt så regner
bak seg. jeg med at Egeberg utmerket

I stedet for å skape ro rundt godt klarer å kommentere dette
saken kommer det en anmel- helt på egenhånd.
delse avbygningsantikvar Ola H. Slikinnlegget er skrevet skulle
Fjeldheim. Det er jo som å kaste man tro at Egeberg tillegger
bensin på bålet. Høyre ø. Kirseboms meninger,

Høyre ønsker ro om Nordli og fordi vi ikke kommenterer hans
et godt arbeidsklima for å disku- . artikler! Slik er det ikke.
tere og ta fatt på andre saker - Høyre ønsker som sagt ro i
derfor ble det fremmet en inter- saken - det står svart på hvitt i
pellasjon der Høyre ba om at Høyres interpellasjonsforslag.
anmeldelsen ble trukket. Heller Sånn sett burde jeg egentligikke

komme~tert Egebergsitt innlegg
- men når varaordfører i Sørum
prøver å skape et inntrykk av at
Høyre «gnager» på Nordli-
saken og gir et inntrykk av at
Høyre drivermed sjikane avord-
føreren så gjøre dette meg sint.

, Han fører våre innbyggere bak-
lyset og det kan jeg - som politi-
ker - ikke finne meg i. Sånn skal
ikke politikk drives.

Vi trenger engasjerte innbyg-
gere - forhåpentligvis vilnoen av
disse prøve seg som politikere
etter hvert også. Da må imidler-
tid vi som er politikere vise at vi
kan ha en fornuftig dialog og
ikke oppføre oss som sutrete
barn når noen er uenig med oss.

Hilsen
Henriette E. Hall

Sørum Høyre
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Bortebom, Ivar Egeberg
I et illsint innlegg i fre-

n dagens Indre Akershus
Blad forsøker han å sette
Sørum Høyre i et ugun-
stig lys.

Bakgrunnen er den betente
Nordli-saken.

Men han tar helt feil!
Når han forutsetter at Sørum

Høyre står ansvarlig for det fami-
liemedlemmer til en av våre til-
litsvalgte foretar seg, ja, så blir
«utgangspunktet som galest»!
Og tiraden av 'ukvemsord faller
på steingrunn.

Sørum Høyre har ved flere
anledninger tatt til ordet for, og
argumentert for ro og forsoning,
og sagt «senk skuldrene, - se
fremover»! Det må Ivar Egeberg
ha forstått, og han burde nok ha
fulgt et godt ment råd.

I stedet hauser han saken '
ytterligere opp. Han til og med
harselerer og kritiserer navngitte
personer, noe han er frekk nok
til å kritisere oss feilaktig for.
Sørum Høyre har ikke vært uti-
dig mot enkeltpersoner. Nå er
Ivar Egeberg det, både den navn-
gitte, men også familien rundt. At
han lar sin vrede gå ut over uskyl-

dige er utilgivelig og flaut.
Det bør han forstå" og det er

på plass med en uforbeholden
unnskyldning.

Riksantikvar, Fortidsminne-
foreningen, flerehistorielag og
enkeltpersoner har engasjert seg
sterkt, og avisinnleggene har
vært mange og følelsesladde. At
motgang irriterer ei: forståelig.
Men Sørum Høyre kan vel ikke
lastes for det! .

,Eller er det vurdert dithen at
bevisstløse angrep og beskyld-
ninger i alle retninger vil ta opp-
merksomheten bort fra sakens
realiteter.

For øvrig fortoner Ivar Ege-
bergs lefling med FrPs kultur-
politikk seg mer enn merkelig.
Men han om det!

Ingen behøver å være i tvil om
at Sørum Høyre ønsker for-
soning og ro rundt denne saken.

Men med tidligere og dagens
ubeherskede utblåsning kan det
jo se heller mørkt ut i så hen-
seende.

For Sørum Høyre
Odd Sars-Olsen

Leder


