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KULTURMINNE RIVES

Overskriften hentyder til en viss
bygnings forbindelse med våre
eventyr. .
Historieløse og identitetsløse

politikere er en belastning for lo-
kalsamfunnet de virker i. Først
vedtar de en kulturminnevern-
plan, og så glemmer de hva de
selv har vedtatt.

«Avenkeltobjekter /miljøer som
bør vernes særskilt er bygninger
og innmark på Se-Hammeren,
småbruket Serlibråten. hoved-
bygningen på Nordli og Sørvald
skole. Disse kulturminnene/ -mil-
jøene bør vurderes regulert til spe-
sialområde "beoaring. il

Plan fra mars
Hovedbygningen på Nordli er
plassert i verneklasse 2. Det er
også et bilde av den staselige byg-
ningen i Kulturminnevernpla-
nen for Sørum. Vedtatt i mars
2009.

«Kulturminnevernplanen .for
Sørum skal være et bidrag til å
gjøre innbyggerne ogforvaltning
klar over hvilke ressurser somfin-
nes i kommunen. Planen skal
danne grunnlag for' at kultur-
minneverdiene får en tydeligere
plass i saksbehandling og areal-
forvaltning i kommunen. Forhå-
pentligvis vil planen bidra til økt
bevissthet og stolthet blant eiere
av kulturminner i Sørum. il

Dette skriver blant annet ord-
føreren i forordet til Kulturmin-
nevernplanen,

Det beste vern
Rivingen av Nordlibygningen
har ikke fått en tydelig plass i

«Dumme politikere og troll til byråkrati»- . .

~;i!~~~1KULTUR-MINNE-
VERN: I
mars i år
vedtok
Sørum-
politiker-
ne den-
ne pla-
nen.

EnER PLANEN? Først vedtar politikerne en kulturminnevernplan, og så glemmer de hva de selv har
vedtatt, skriver Tom O. Halvorsen. FOTO:GEIREGILSKOG

saksbehandlingen og det virker
heller ikke som eieren har fått
økt bevissthet og stolthet over å
eie et kulturminne. Bygningen
har faktisk spilt en rolle i utvik-
lingen av Sørum kommune.
Det står videre å lese: «Kultur-

minner er med på å gi et sted iden-
titet. Det er viktig for Sørum som
har en svært høy befolknings-
vekst å ta vare på de verdiene som

.finnes i lokalsamfunnene, og styr-
ke dem. Kulturminner kan ha
stor bruksverdi. Gamle hus repre-
senterer ikke sjelden en bygnings-
messig ressurs av god kvalitet.
Om ønskelig kan verneverdige
bygninger tilpasses ny bruk.
Bruk er ofte det beste vern, og kul-
turminner som blir godt tatt vare
på kan brukes som en ressurs for
verdiskaping og i utviklingen av
lokalsamfunnet. Da er det viktig
at kulturminner tas vare på og

forvaltes på en måte som sikrer de
kulturhistoriske verdiene»

Digital Kvikk Lunsj
Rive bygningen og sette opp en
kopi blir som å spise en digital
Kvikk Lunsj. Sørum kommune
har tross alt en Kulturminne-
vernplan. Fet har ingen. Nes har
heller ingen og disse kommu-
nenes kulturminnevern lider
under planløsheten.
To momenter som sjelden

kommer til syne når det gjelder
bruk av kulturminner er stedsi-
dentitet og tilhørighet. To vikti-
ge momenter i arbeidet med
samfunnsbygging og integre-
ring. Dette er et problem i Sørum
og den politiske ledelsen ser ikke
ut til å ha fattet mulighetene som
finnes i å bygge en stedsidentitet
ved for eksempel å gi ildsjeler
rom og muligheter til å sette ide-

er ut i livet.
Se for eksempel til nabokom-

munen Skedsmo som har brukt
Sagelvas Venner og Strømmen
Velforening i arbeidet med å gi
Strømmen en identitet. Ved åp-
ningen av Oppgangssaga i Sag-
dalen sier ordfører Anita Orlund
((Vihar maneetetten men lite røt-
ter».
Kanskje Sørum kommunes po-

litikere burde tenke i disse baner
også. Spør en folk hva de forbin-
der med Sørum er svaret lite
oppløftende. Men Norges eldste
fartøyer funnet i Sørum. Det
nevnte ingen av de jeg spurte.

Tom O. Halvorsen
Romerike Historie/ag


