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NORDLI-RIVINGEN Rivingen av Nordli er blitt et
eksempel for hlstorielagsbeve-
gelsen på Romerike hvordan
kulturminnevern kan bli prakti-
sert i kommunene. Det viser
hvordan det kan gå når kultur-
minnevernplaner ikke er juri-
disk bindende og politikere ikke
er ansvarsbeviste i forhold til eg,
ne vedtak.
Går vi et trinn høyere, til fyl-

kesdelplaneri for kultur minne-
vern i Akershus, finner vi sam-
me handlingslammelse. En plan
som har kostet mange hundretu-
.sener, og likevel er det ingen som~~~~----~~~--~~=-.-

Anmeldelsen
- er det mulig?
Vi registrer at Ola Fjeldheim er
blitt anmeldt etter sitt engasje-

_ment i Nordlisaken. Blir vi an-
dre som også har ytret oss, an-
meldt?
Dette er bekreftelsen pa en

mistanke om inkompetanse hos
både den politiske ledelse og by-
råkratiet i Sørum. Med denne ut-
viklingen i saken vil jeg tro den
vil fortsette på forskjellige plan.

«SKAM»: Rådmann Rannveig
E. Eidet.

Skam til skade
Romerikes Blad forteller _ i
dag, 20. oktober, at Sørum
kommunale eiendomsselskap
KFden 8. oktober i år har ut-
ferdiget en forenklet anmel-
delse av bygningsantikvar Ola
M. Fjeldheim, som utfra per-
sonlig interesse for saken de?
1. oktober undersøkte?ordll-
bygningens tekniske histand
før den ble revet og konkluder-
te med at han vurderte denne
tilstand som meget god.
Denne rapporten overlever-

te han til kommunen, f~r
nordlibygningen ifølge et pa-
følgende flertallsvedtak i kom-
mune,s!yret, ble revet.

kan eller vil tai slike saker som
Nordli. Verst er vel neste trinn,
Riksantikvaren som sier at
Nordli ikke har nasjonal verdi,
så dette vil vi ikke ha noe med å -
gjøre. Når det ikke finnes noen
ansvarlig myndighet som ivare-
tar våre kulturminner, er det ik-
ke rart at folk _engasjerer seg.
Det beklagelige er jo a:t da kan en
bli anmeldt. Men et paradoks er
at hvis en privatperson river el-
ler sletter et kulturminne, er
straks ansvarlige myndigheter
på plass med pålegg og bøter.
Romerik~ 'Historielag som er

, Selv om de mottok denn~ 'LI ~. _~----=L>....C~~_~-,,-,-=~~~

rapporten, vedtok flertallet:
kommunestyret at en. ogsa
teknisk bevaringsv~rdl~ ca
200 år gammel by~mg Ikke
lenger skal finnes l ~ommu-
nen, det vil si en bygnmg som
i alle fall for Sørum b~rd~
vært like bevaringsverdIg - l
alle fall aldersmessig , som ~or <

eksempel den omtrent hk~
gamle Eidsvoldsbygnmgen na
er det for Eidsvoll kommune-
Nå har kommunen ved rad-

mannen ifølge RB videre~en~t
anmeldelsen av Fjeidhelm til
Sørum lensmannskontor, ~ed
grunnlag i at de ~e~er ~eld-
heim tok seg ulovhg mn l byg-
ningen for å kunne se nær-
mere på denne - noe h3:n selv
sier han fikk tillatelse l~lav to
personer som befant s~g ,der..
Kjære rådmann Rannyelg

E. Eidet: Jeg regner med at.du
kjenner til uttrykket: «Å føye
skam til skade». o '

Jeg vil gjerne derfor na fore-:
slå at kommunen trekkker an-
meldelsen og a~ denne.deret-
ter arkiveres pa nordhsake~
med påskriften: «Vi ønsket h-
kevel ikke, ved nærmer~ etler-
tanke å føye ny skam hl ska-
de» ' Bjørn Nome

. Fjerdingby ..J

paraplyorganisasjonen for 1710-
kale historielag på Romerike og
har 3.500 medlemmer gir i første
omgang sin moralske støtte til
Ola Fjeldheim. Så får vi se hvil-
ken retning saken tar.
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