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NORDli-SAKEN

Helbom,
Ivar Egeberg
I et illsint innlegg forsøker va-
raordfører Ivar Egeberg å sette
Sørum Høyre i ugunstig lys.
Bakgrunnen er den betente
. Nordli-saken. Men han tar helt
feil.
Når han forutsetter at Sø-

rum Høyre står ansvarlig for
det familiemedlemmer til en av
våre tillitsvalgte foretar seg
blir utgangspunktet som galest.
Og tiraden av ukvemsord faller
på steingrunn.
I stedet hauser han saken yt-

terligere opp. Han til og med
harselerer med og kritiserer
navngitte personer, noe han er
frekk nok til feilaktig å kriti-
sere oss for. Sørum Høyre har
ikke vært utidig mot enkeltper-
soner. Nå er Egeberg det, både
den navngitte, men også famili-
en. At han lar sin vrede gå ut
over uskyldige, er utilgivelig og
flaut. Det bør han forstå, og det
er på sin plass med en uforbe-
holden unnskyldning.
Riksantikvaren, Fortidsmin-

neforeningen, flere historielag
og enkeltpersoner har enga-
sjert seg, og avisinnleggene har
vært mange og følelsesladede.
At motgang irriterer, er forstå-
elig. Men Sørum Høyre kan vel
ikke lastes for det. Eller skal be-
visstløse angrep og beskyld-
ninger i alle retninger ta opp-
merksomheten fra sakens rea-
liteter?
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. Med tidligere og
dagens ubeherskete utblåsning
kan det jo se mørkt ut i så hen-
seende.

For Sørum Høyre
Odd Sars-O/sen
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NORDLI-SAKEN

Egebe rgs
harseilas
Det er trist at en erfaren politiker
so~ Ivar Egeberg må ty til harse-
lermg med politiske motstan-
dere for å forsvare seg i Nordli-
saken. Innlegget hans gir inn-
trykk av at Høyre sjikanerer
motstandere - det er direkte feil.
Jeg tror alle politikere i Sørum

kan skrive under på at Nordli
har vært en vanskelig sak. Der
synes enigheten å stoppe. Det
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I skal være lov å v~r~~uenig, eller

ønsker Ege- l
~ berg at alle

danser etter
hans og ordfø-
rerens pipe?
Skal man mø-
te ulike me-
ningsytringer
med arrogan-
se og harsele- «ARROGANT»:
ring? Ivar Egeberg.
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Ja, det stemmer at Høyre ikke
ønsker en «kopi», det er en altfor
dyr løsning. Pengene kunne
vært brukt på helt annen måte,
til helt andre formål. Millioner
kan spares på et skreddersydd
bygg for barnehagen. Høyre la

imidlertid dette bak seg for flere
uker siden, i motsetning til Ege-
berg som trekker det frem igjen.
Egeberg blander kortene fully

stendig. I ett avsnitt mener han
Høyre aldri blir ferdig med Nord-
li-saken, i neste vil han at vi kom-
menterer artikler/innlegg ..Hvis
varaordføreren mener Kirse-
boms innspill ikke bør stå uimot-
sagt, antar jeg Egeberg utmerket
godt klarer å kommentere dette
på egenhånd. Man skulle tro
Egeberg tillegger Høyre Kirse-
boms meningeljcfordi vi ikke
kommenterer hans artikler. .
Høyre ønsker ro i saken - det

står svart på hvitt i interpella-

sjonsforslaget. Sånn sett burde
jeg egentlig ikke kommentert
Egebergs innlegg, men når vara-
ordføreren prøver å skape inn-
trykk av at Høyre «gnager» på
Nordli-saken og driver sjikane
blir jeg sint. Han fører innbyg~
gerne bak lyset. Sånn skal ikke
politikk drives.
Vi politikere må vise at vi kan

kommunisere, ikke oppføre oss
som sutrete barn når vi er uenige.
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