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FULL SEILER: Politiet i Finnsnes stoppet i går
formiddag en meget bedugget 16-åring, som ville
seile regatta. – Vi tok en promillekjører ved Gisun-
det i Finnsnes. Han var dritings, forteller opera-
sjonsleder Trond Amundsen til Nordlys.no.

TRUET AVISBUDMED BALLTRE: En politi-
patrulje rykket ut til Kristiansand sentrum etter at et
avisbud hadde ringt og fortalt at han ble truet med
balltre. Politiet bortviste tre unge gutter fra stedet. Det
er uklart hva som lå bak truslene, skriver fvn.no

BRØT SEG INN I LEILIGHET: En Elverum-
familie fikk seg en ubehagelig overraskelse ved
05.30-tida fredag morgen. En tidligere leieboeren
seg inn. Den åpenbart berusede mannen skal ha
lovet å erstatte skadene, melder Østlendingen.

Da Tsjekkoslovakia ble til Tsjek-
kia og Slovakia, forløp skilsmis-
sen i fred og fordragelighet. 16 år
seinere har de to folkegruppenes
organisasjoner i Norge røket sam-
men i en bitter strid.

– Diskriminert
Tsjekkisk-Norsk Forumvil ikke la
Norsk Slovakisk Forumværemed
og forvalte arven fra tida som ett
land.

– Vi blir diskriminert, sier
Jan Zima, president i Norsk
Slovakisk Forum.
– Zima har vært nokså ubeha-

gelig i hele prosessen, sier Yvona
Holbein, en sentral person i
Tsjekkisk-Norsk Forum.

Nedgrodd
Stridens kjerne er en åtte mål stor
eiendom, Solgløtt, på Hurum. I
dag ligger den nedgrodd og for-
sømt. Trappa fra hagen og opp
mot hovedhuset er delvis dekket
av kratt. Maling har flasset av.
I 1960-, 70- og 80-åra var dette

et fristed for hundrevis av barn fra
familier som hadde sluppet unna
kommunistregimet. Hver som-
mer kom de fra sine eksil i Europa
og USA. I løpet av noen ukers fe-
rieopphold fikk flyktningbarna
lære om sin bakgrunn.
– Vi har i mange år bevilget til

dette formålet og vil fortsette

Kamp om millioner
Med støtte fra Norge
og Vatikanet fikk tsjek-
koslovakiske flyktning-
barn et fristed på
Hurum. Nå slåss
tsjekkere og slovaker
om sin norske arv.
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med det, sa Flyktningerådets in-
fo-sjef til Aftenposten i 1984.
Etter kommunismens fall i

1989, og oppdelingen av Tsjekko-
slovakia i 1993, ble det slutt på
idyllen. Eiendommen ble stående
tom i lange perioder. Solgløtt for-
falt.
I fjor tok Tsjekkisk-Norsk For-

um affære, og solgte eiendom-
men til et privat firma for 4,5mil-
lioner kroner.

Dahan oppdaget det, ble Jan
Zima opprørt.
– Er det lovlig at midler som

skulle tilhøre hele det tsjekkiske
og slovakiskemiljøet iNorge kap-
res av én aktør? spør han.
Salget støtte raskt på proble-

mer. Statens kartverk nektet å
tinglyse det, fordi selgeren Tsjek-
kisk-Norsk Forum ikke hadde ei-
endomsretten til Solgløtt.

Den som satt med eiendoms-
retten, var en stiftelse som i likhet
med eiendommen hadde ligget
brakk i flere år.
Det var tsjekkoslovakernes fel-

les organisasjon i Norge som
kjøpte Solgløtt, for innsamlede
midler og pengestøtte fra et sen-
ter i Vatikanet. I 1981 ble stedet
overdratt til Stiftelsen Solgløtt.
I 1993 ble Tsjekkoslovakia delt.

Det samme skjeddemed slovake-
nes og tsjekkernes organisasjon i
Norge.

Slovakisk splittelse
Først ti år seinere komopptak-
ten til konflikten om Solgløtt.
Da begynte det å ulme i slova-

kenes leir. Ifølge Jan Zima skyld-
tes det en generasjonskonflikt at
han og flere andre brøt ut og dan-
net en ny organisasjon, Norsk

Slovakisk Forum. Ogmens en re-
presentant for Norsk-Slovakisk
Forening for lenge siden har fra-
sagt seg alle krav etter den felles
organisasjonen, mener Norsk
Slovakisk Forum noe helt annet.

Det er en avgjørelse i Stiftel-
sestilsynet som i praksis gir
Tsjekkisk-Norsk Forum kont-
roll over Stiftelsen Solgløtt.
Norsk Slovakisk Forum har
klaget saken inn for Justisde-
partementet.

KONFLIKT FAKTA
Tsjekkia og
Slovakia i Norge
h Tsjekkoslovakia ble delt i to
1993, i det som betegnes som
en fredelig skilsmisse.
h Omtrent samtidig delte
også organisasjonen Forum
Norge-tsjekkoslovakia seg. To
nye foreninger oppsto: Tsjek-
kisk-Norsk Forum og Norsk-
Slovakisk Forening.
h I 2003 dannet utbrytere fra
Norsk-Slovakisk Forening
organisasjonen som fikk nav-
net Norsk Slovakisk Forum.
h Ifølge hjemmesida har
Norsk-Slovakisk Forening
mellom 50-65medlemmer.
Norsk Slovakisk Forum oppgir
å ha mellom 100-150med-
lemmer. Tsjekkisk-Norsk For-
um oppgir å ha om lag 100
aktive medlemmer.

Tsjekkere og slovaker strides om fristedet Solgløtt på Hurum

PREMIEUTDELING:Anna Kvapilova (helt til høyre) deler ut premi-
er etter en bordtennisturnering på Solgløtt i 1984.

INDIGNERT: – Er det lovlig at midler som skulle tilhøre hele det tsjekkiske og slovakiske miljøet i Norge kapres av én aktør, spør Jan Zima, lederen for Norsk Slovakisk Forum.
Zima er opprørt over Tsjekkisk-Norsk Forums framstøt for å selge eiendommen Solgløtt på Hurum. Foto: Torbjørn Grønning


