
Il~ri\li,ng
l.;sva.r~tVIser .8ølhaim ..•.til

.M:ershi1S fylkeskommune, som
ikke motsatte søg riving, men
'sompåpekteø:veFfor,SøruID<tt
gård~nJlæ-.l(:)kalog regional: vet-
di. SølMim viser også til atRilcs'
antikvareni'jUnibesluftet å ik-
ke' anvende,kul1:l.lI"minnelovens
vWkemi<i1er ettersom N6tdlii1{"
kEi vin-vurdert til å være av na-
sjonalverd~. .,'.. .<'. '.,.

~tid~gmeFler ..S6:ThJ~illf:iat
• ..•. : '. J._ ·.:·-~'i "N'X-'-', »: '.. ' .,

$ømJnkommune har fått sign~!0
lerømhvHke verdier.s0Itli,ka,n
gå ~apt vMåtive Nord1i.,'
.. «Til tI:ossJøra~b~a1iniørø.m,
å bfukedemu1ighetersøm;.J;ig-
,galt,;i; plan;. og ;bygnmgslovel1•
vaIgtaSørum..>kømmuhe å ,rive
bygningen fra 1790. Det er hekla"
geligat· verneverdigek)lltl'tr-
minner på denne måten går
tapt», skriver Solheim,

'. .)l~reveta .
.;..'1
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byggeplasselil.
Marthe Dypvik Jensen
marthedj@rb.no t
63804820

(I LØRENFALLET
Styreleder i Fortidsminnefor-
eningen i Oslø. og Akershus,
Sten Sture Larre, reagerer
sterkt på at Sørum kommune.
har anmeldt.bygnfngsantikvar
Ola Fjeldheimfor å ha tatt seg ,
inn på den sperrede tomta på
Nordli under miljøsaneringen
,før rivingen.

- Det er lite troverdig at kom-
munen gjør noe sånt når vi-d~lJ
5; 'oktoberobsewerteat ordføre-
ren selv var inne på samme om-
råde uten hjelm. Hap var pgllå
serv inne ibYgfiingen ette.ratri~
vingen var startet, sier Larre.

"':"Upa~sende:reak$jon
I anmeldelsen }sendtSørum lens-
mannskontor står det at «forh<;>l-
det anmeldes med begjæringfilID
tiltale, da vi ser svært alvorlig
på et slikt brudd på den sikker-
heten vi etablerer rundt et an-
Ieggsområde» .

- Hvis det er sikkerhet de er, så
opptatt !:lv, er det i så fall uforstå-
el~g å anmelde Fjeldheim. , '

- Vurderer dere å gå til mot-
anmeldelse?
"- 'Det vil jeg ikke kommentere

ennå. Vi synes uansett det er en
upassende reaksjon å anmelde
en persen somharværtherfor å
gjøre en viktig samfunnsinn-
sats, nemlig å bevare et kultur-
minne og sapltidig spare kom-

STIllER SPØRSMAL: Styreleder iFortidsminneforeningen, Sten,Sture Larre, og Vera Braathen mener bygningsantikvar dia Fjeldheim har
jobbet for.~ goøt sak og e~iMerspørsmål v~d,kommunE!nsil.{lmeldelse. ..,...c, *"..'+' FOTO: MARTliEDYPVIK JENSEN

, '" , j;;" J,',;",;; " '," , "i:.,

.munen.for kostnaden Det må po- at kommunen kunnefå mer in-
litikerne tenke over. ., formasjon om saken. Så hvis de'

i', , " har tenkt å bruke dette mot meg
- Arbeid~~,var stoppet', nå, så synes jeg det er underlig.
-Jeg kan bekrefte at jeg var inne Fortidsminnefore~ingen opp-
på byggepla13sen, men d~'t.V'a,r'et- lever lilievel at bygningen 'ble re-
ter at arbeidet var stoppet, ikke vet fordi det var liten -viljetil å ta
under arbeidet. Men utover det konsekvensen avopplysl1ingene
hal' jeg ikke, tenkt åproseder» de forsøkte å formidle.
saken videre, denne anmel- - Det er her den grove forsøm-
deisen er en ikke-politisk sak, si- melsen ligger. Vi framskaffet
er ordfører Hans Marius ,John- konkret informasjon på at deler
sen.'" ", aVbeslutningSgrunnlageLåpen-

- Måtte du ikke inn p~ byg- bart er feil. Det gir vi oss ikke
geplass~n for å få stoppet rt- på. Tiltross for at kommunestv-
~gen?,l 'i.• } Fet fikk denne informaSjonen

- Jeg ga beskjed ornat jeg valgte flertallet å fortsette ri-
kom, så arbeidet var l;lller:ede vingen. Vi har møtt ingen sam-
stoppet. Dette vet Fortidsmiline: 'arbeli.d~vi1je hos 1tømmunen,
foreningen og jeg fikk også inn- selv om ordføreren sa at han
trykk av at de synes det var'posi- skulle ta dette på alvor da han
tivtat jeg Stoppet rivringenslik stopp~t riVIngen, sier.Larre.

Vil ha rettferdighet '
IIlørceNfAUET: Også Vera huset som vender mot gårds-

,Braathen mener kommunen plassen, Det var det en god del
har brutt sikkerheten rundt' mennesker her før å ta 'et farvel
bygningsarbeidet, med bygnIngen, også' flere

- Hvis de anmelder Fjeld- barn. Jeg måtte be en gutt på
. heim før brudd på sikkerheten sykkel om il fj~rne seg fra om-
de har etablert rundt anleggs- rådet fordi det kunne være far-
området, angriper jeg den sik- lig. Like etter kom det flygende
~~rheten de ik~e. hadde etaien' jerlistal'l.g,som nesten traff
'blert da de startet rivingen, st- mannen min.
er Braathen. - Jeg synes rett skal være

Hun opplevde at. mannen rett. Når kommunen anmelder
hennes nesten ble truffet aven FJeldheim for å ha gått inn på
jernstang da de besøkte Nordli et sikret område, reagerer jeg
under begynnelsen av riving- på at de selv ikke har sikret fra
en. begynnelsenav Vi vilha rett.

- Den siste lørdagen i sep- ferdighet for, Fjellheim, han
tember hadde de begynt å fje~- har jobbet fot oss alle i en god
ne takstein på den langsiden av .sak, sier Braathen.
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