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■ SØRUMSAND: Det var i okto-
ber at rådmann Rannveig E.
Eidet anmeldte bygningsanti-
kvar Ola H. Fjeldheim for å ha
tatt seg ulovlig inn i hovedbyg-
ningen på Nordli under riving-
en. Rådmannen mener dette er
et brudd på sikkerheten kom-
munen anlegger rundt et an-
leggsområde. Så langt har poli-
tiet ikke avhørt bygningsanti-
kvaren.
– Vi må prioritere stramt. Så

langt har vi ikke avhørt byg-
ningsantikvaren, sier førstebe-
tjent Hanne Brubak ved Sørum
lensmannskontor til RB.
Ola H. Fjeldheim har overfor
RB bekreftet at han var på
Nordli den aktuelle datoen.
Ifølge Fjeldheim var han der i
privat regi. Han ønsket å se på
bygningens tilstand for å se om
den var i en så dårlig forfat-
ning som kommunens rapport
viste. Fjeldheim sier han fikk

tillatelse til å se seg rundt av
personer som var til stede i
bygningen. Befaringen resul-
terte i en rapport der han vur-
derte bygningens tilstand som
meget god og at det ville vært
mulig å sette den i stand for en
rimeligere penge enn det kom-
munen konkluderte med i sin
rapport. Rapporten ble lagt
fram for kommunen før riving-
en startet.

Antikvaren ikke avhørt
Ny runde med
vaksinasjon
NITTEDAL: Førstkommende
onsdag, 11. november, forstet-
ter Nittedal kommune svinein-
fluensavaksineringen av perso-
ner i risikogruppen. Det vil
foregå i kantina på råstua ved
rådhuset. Det bes om at man
har personnummeret sitt klart.
Vaksineringen koster 50 kroner.  

Lars Petter Hallingstorp
lpha@rb.no 63 89 45 85

■ LILLESTRØM: Skedsmo får
tildelt færre vaksiner mot svi-
neinfluensa enn forespeilet.
Kommuneoverlegen tar like-
vel sikte på å starte vaksine-
ringen av barn og unge i neste
uke.

Ettersom 170.000 doser av
vaksinen mot den pågående
pandemien gikk i stykker, til-
deles landets kommuner langt
færre enheter enn planlagt.

– Beskjeden er at vi ikke får
på langt nær så mange doser i
neste uke, om vi i det hele tatt
får noen, sier kommuneover-
lege Hedi Anne Birkeland.
Hun håper likevel å få tilkjørt
2.000 doser.

Gjøres parallelt
– Nå gjør vi oss ferdige med ri-
sikogruppene i løpet av neste
uke, og starter vaksineringen
av barn og unge parallelt, opp-
lyser Birkeland.

Dette vil bli gjennomført
onsdag 11. til fredag 13. no-
vember.

Busser har blitt booket inn
for å frakte skoleklasser ned
til rådhuset. Ungdomsskolene
er først ut. I dag får elevene
med seg et samtykke skjema
hjem de må fylle ut.

Til sammen 6.500 vaksiner
har Skedsmo fått tildelt hittil.
Tidligere har man anslått at
9.500 personer befinner seg
innenfor risikogruppene i
kommunen.

Tynnes ut
– Vi ser det tynnes i disse rek-
kene og ser det er mest hen-
siktsmessig å begynne vaksi-
neringen av barn og unge nå.
Flere av de innenfor risiko-
gruppene har trolig fått vaksi-
nen andre steder, sier Birke-
land.

Hun har i dag 1.200 vaksiner
igjen. Rådhuset er åpent i dag
fra klokka 09.00 til 14.00 for
vaksinering av personer tilhø-
rende risikogrupper.

En rekke helsepersonell har
nå blitt vaksinert.

– Hvordan utkjøringen
framover blir får vi ikke svar
på før i starten av neste uke.
Då får vi beskjed om vi i det
hele tatt får noe vaksine den
uken. Det er kjempefrustre-
rende. Vi tar nå sikte på å få
2.000 doser – gjør vi ikke det,
må vi forandre planen igjen,
sier Birkeland.

Får færre
vaksiner

VENTER: Kommuneoverlege
Hedi Anne Birkeland håper å
få tilkjørt flere vaksiner i neste
uke.
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SKAPER DEBATT: Riksantikvar Jørn Holme er ikke nådig i sin kritikk av Sørum kommune og rivingen av Nordli. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Elin Svendsen
elsv@rb.no 63 80 48 52

■ LØRENFALLET

I et leserbrev i Nationen 3. no-
vember får politikerne i Sørum
så hatten passer av riksanti-
kvar Jørn Holme. Bakgrunnen
for kritikken er rivingen av
Nordli.

«Som ny riksantikvar synes
jeg at Sørum kommune
gjennom sitt vedtak om riving
av Nordli Gård, har vist grunn-
leggende mangel på forståelse
for kulturminnevern», skriver
Holme.

– Et lokalt ansvar
Ifølge Holme skal det stå ekstra
store verdier på spill for at Riks-
antikvaren skal gripe inn i en
sak overfor fylkeskommunen
og fylkesrådmannen.

«Riksantikvaren har vurdert

bygningen som et vesentlig kul-
turminne, men ikke unikt. Vi
kan ikke bære dette ansvaret
alene. Dette er et lokalt og regi-
onalt ansvar. En stadig inngri-
pen fra Riksantikvarens side
vil undergrave kommunenes og
fylkenes selvstendige ansvar
for å ta vare på egne kultur-
minner», heter det i leserbrevet.

Tøffere linje
Riksantikvaren viser til kom-
munens opprinnelige forslag til
kulturminnevern av 2008 der
Nordli var avsatt til spesialom-
råde bevaring. Et drøyt år se-
nere vedtar flertallet av politi-
kerne riving.

«Konstituert riksantikvar
Sjur Helseth sa i sakens anled-
ning at Riksantikvaren forut-
satte at Sørum kommune fulgte
opp sin egen kulturminneplan,
fordi Nordli har høy lokal og re-
gional verdi med en spennende

historie, ikke
minst fra
1814. Det er
alvorlig at
kommunen
ikke tok hen-
syn til en så
klar og tyde-
lig uttalelse
fra landets
øverste anti-
kvariske
myndighet.
Vi trodde fak-
tisk at et så sterkt råd ville bli
fulgt», skriver Holme.

Den nye riksantikvaren me-
ner Nordli-saken viser at beho-
vet for en drøfting av virkemid-
ler og virkemiddelbruk i slike
saker er stort og bør komme på
dagsordenen.

«Jeg vil nå sammen med mi-
ne fagfolk foreta en gjennom-
gang av Riksantikvarens an-
svar og rolle i slike konfliktsa-
ker med videre klarering mot
Miljøverndepartementet. (...)
Det Sørum kommune gjorde,
som fylkeskommunen politisk
lot de gjøre, kan medføre at
Riksantikvaren i framtida må
vurdere en mer aktiv bruk av
innsigelser til planvedtak eller

fredning», skriver Holme.

– Falske kulisser
Samtidig benytter han anled-
ningen til å slakte den planlagte
kopien som skal erstatte byg-
ningen fra 1790.

«Å bygge et nytt kopilignende
bygg på eiendommen, i stedet
for å bevare det viktige kultur-
minnet, viser at det politiske
flertall i kommunen ikke har
forstått hva kulturminner er.
Kulturminner er viktige histo-
riske premisser og ressurser for
kunnskap, opplevelser og fram-
tidig bruk. Kopier er bare falske
kulisser.»

Riksantikvar Jørn Holme mener Sørum kommune,

ved å rive Nordli, har vist grunnleggende mangel

på forståelse for kulturminnevern. Nå signaliserer

han en mer aktiv bruk av innsigelser eller

fredning. 

Riksantikvaren
slakter rivingen

PROVOSERT:
Riksantikvar
Jørn Holme.
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