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Ber kommunen
trekke anmeldelse

SKUFFET: Dag Winding-Søren-
sen. FOTO: VIDAR SANN ES

ElinSvendsen
elsv@rb.no 63804852

flUøRUM: I et brev til Sørum
kommune, ber leder av Blaker
og Sørum Historielag, Dag Win-
ding-Sørensen, kommunen om
trekke anmeldelsen av byg-
ningsantikvar Ola H. Fjeld-
heim. Kommunen anmeldte
Fjeldheim til politiet for å ha
tatt seg ulovlig inn i hovedbyg-
ningen på Nordli 1.oktober i år.

«Som leder av Blaker og Sø-
rum Historielag, er jeg sterkt
bekymret over den politisering -
Blaker og Sørum Histor ielag er
blitt utsatt for i forbindelse med
utviklingen av Nordli-saken.
Jeg finner det svært beklagelig
at kulturminnevernet blir kom-
promittert av den uheldige poli-
tianmeldelsen av bygningsanti- .
kvar Ola 'Fjeldheim som kom-
munen har iverksatt. Av hen-
syn til kulturminnevernbeve-
gelsen og historielagsarbeidet i
Sørum, anmoder jeg innstendig
om at denne anmeldelsen blir

- trukket tilbake snarest», skri-
ver Winding-Sørensen.

Det var Blaker og Sørum his-
torielag som først engasjerte
seg i rivingen av Nordli.
Brevet er sendt kommunen 25.
oktober, med kopi til alle politis-
ke partier. I det samme brevet
understreker historielagslede-
ren viktigheten av å se fram-
over og få til et godt samarbeide
med kommunen.
«Det må drøftes hvilke oppga-
ver historielaget skal ha i kom-
munen i forhold til kulturmin-
nevernplan», mener Winding-
Sørensen,

Nordli kan-bli
tema i tromsø
LØIUiNFALJ.UT: Rivingen av
Nordli har vekt oppsikt langt
utenfor Sørums kommunegren-
ser. Nå kan den omstridte
rivingen av den 220 år gamle
bygningen bli tema på avsiut:
ningen av Kulturminneåret. Det
nasjonale arrangementet som
markerer slutten på Kulturmin-
neåret 2009, går av stabelen i
Tromsø 26. og 27. november.
- Det er kanskje å ta litt hardt i å
si at rivingen av Nordli blir et
eget tema, men det er sannsyn-
lig at Nordli vil komme opp som
et eksempel eller en case.
Temaet for seminaret er veien
videre og de utfordringer vi står
overfor når det gjelder vern av
kulturminner. Nordli er jo et
eksempel på dette, sier prosjekt-
leder i Kulturminneåret 2009,
SisselHinda!.
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