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Utbygging av Husebyjordet – Oppstart av planarbeidet
Blaker og Sørum historielag har tidligere gitt en rekke innspill til sikring og utvikling av
kulturminner og kulturmiljøer i Sørum kommune og vi tillater oss med dette å komme med
noen kommentarer i anledning planarbeidet for utbygging av Husebyjordet.
Det området som nå planlegges utbygd, er historisk sett det mest sentrale stedet i kommunen.
Det er registrert flere automatisk fredede kulturminner i område, og vi vil spesielt nevne både
en større gravhaug fra jernalderen, vest for bygningen på Huseby, (70445) og
bosetningsområdet på Huseby , 32/4 (15962).
Disse kulturminnene er å finne i Riksantikvarens dataprogram ”Askeladden” og i
”Kulturminnesøk”. Området er beskrevet i ”Sørum Bygdebok. Bosettings- og
næringshistorie”, bind 2, 2005, side 216-217 og gravhaugen er avbildet der. Vi kan ellers vise
til ”Rapport. Utgraving av boplasspor på Huseby Sørum prestegård, 32/4, Sørum kommune
13.-22. september 1999. Prosjekt 19994005 ved Kathrine Stene (Kulturhistorisk museum) ”
og Faglige innspill til Riksantikvaren fra Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo, brev
vedr. Forslag til reguleringsplan for barnehage ved Sørum skole (Sørum prestegård, 32/1),
datert 06.06.2007.
Utbygningsområdet ligger meget nær to store rasområder som har satt sitt preg på
kulturlandskapet i denne delen av kommunen og er viktige identitetsmarkører for bygda,
Skjearaset i 1768 og Lørenraset i 1794. Det siste raset har gitt navn til tettstedet Lørenfallet
som det nye boligfeltet blir knyttet opp til. Dette er et særpreget område med mange
kulturminner, så som middelalderkirke, gravfelter og gamle gårdskjerner. Kulturhistorisk
museum har uttalt at dette, sammen med stedets historie og skriftlige kilder fra middelalderen
gjør landskapsutsnittet til noe helt spesielt. Området har stor tidsdybde, verneverdi og
opplevelses- og kunnskapsverdier.
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Blaker og Sørum historielag ønsker å bidra til å bevare og videreføre disse verdiene og har
følgende innspill til planarbeidet:
Vi ber om at man i utbyggingsplanene samarbeider nært med kulturvernmyndighetene
slik at vi sikrer at viktige kulturminner blir tatt godt vare på.
Vi ønsker et parkmessig område i tilknytning til gravhaugen. Dette er viktig både for
bevaring av gravhaugen, og for at befolkningen i Lørenfallet skal få et felles
friområde som er en trivelig utendørs møteplass og samtidig et sted hvor de kan få
informasjon om bygdas historie. Det finnes ikke noe slikt i tettstedet i dag og vi er i
et område med meget stor befolkningsvekst og mange innflyttere. Blaker og Sørum
historielag bidrar gjerne med sin fagkompetanse ved utviklingen av et slikt
parkområde.
Vi ber om at man i planleggingen tar hensyn til de historiske og tradisjonelle
ferdselsårene i området og at det avsettes plass til parkering. Det er viktig at
befolkningen fortsatt får lett tilgang til kulturminner og turstier og til lysløypa som er
svært mye brukt. Vi vil spesielt peke på at det må være grei tilgang til
husmannsplassen Skjeabekken, nord for Huseby. Elevene ved Sørum skole har
adoptert denne som sitt kulturminne og bruker stedet mye.

Med vennlig hilsen
Blaker og Sørum Historielag

Dag Winding-Sørensen (sign.)
leder

Gro Langeland
nestleder

Kopi: Sørum kommune.
Plan, næring og kultur
v/Ingunn Servold.
Postboks 113, 1921 Sørumsand
ingunn.servold@sorum.kommune.no

2

