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_Oppegaard mener ,
Nordli fortjener å bli
bevart. Han foreslår å
flytte huset til BØrter
gård i Enebakk, men
det avhenger av at
noen er vllflg til å
punge ut 2,7 millioner
kroner for flyttingen.
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• ENEBAKK

- Vi ønsker å ta Nordli ned og set-
te det opp igjen her på Børter
gård. Nordli er et interessant
hus som fortjener å bevares, sier
Christian Oppegaard.

Han står på tunet på Børter
gård i Enebakk. Rundt omkring
står det flere bevaringsverdige
og fredede hus og bygninger fra
1700-1BOO-tallet.Oppegaard om-
taler husene som dømte hus. Noe
han også mener Nordli er. Han er
derfor villig til å finne en plass
også for Nordli på gården.
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2,7 millioner kroner
Ifølge Oppegaard har han allere-
de vært i kontakt med Sørum-
ordføreren og foreslått at kom-

. munen utsetter rivingen av
Nordli i fire uker. Ventekostnan-
dene for entreprenøren er han
villig til å betale for, men selve
flytteprosessen, som Oppegaard
anslår vil koste 2,7 millioner kra-
ner, må noen andre betale for.

- Vi kan dokumentere, demon-
tere og ta med oss de elementene
som har antikvarisk verdi, for så
å sette opp en autentisk versjon i
Enebakk. Noen må betale for det-

.t~ gjerne kommunen, sier Oppe-
gaard.

Han understreker at det er
særlig elementene fra 1790 og
noe senere Børter gård er inter-
essert i. Det betyr at det vil bli
liggende igjen en del materialer
på Nordli-eiendommen som man
må kvitte seg med.

På lager
Oppegaard mener det ikke bør
være et problem for kommunen
å utsette rivingen siden byggest-
art av ny barnehage ikke starter
før 1. desember.

- Skulle vi mot enhver formod-
ning ikke klare å demontere byg-
ningen i løpet av de fire ukene, så
er det bare for kommunen å fort-
sette rivingen. Det vil ikke koste
kommunen et øre å utsette ri-
vingen siden vi betaler vente-
kostnadene .til entreprenøren,
lover Oppegaard.

Han legger til at Nordli ikke
vil bli satt opp på Børter gård

GJØR PLASS: Gårdeier Christian Oppegaard rydder gjerne plass for Nordli på Børter gård. Dette er huset er fra 18S0-tallet. Huset er i tidlig
sveitser stil og totalrenovert. FOTO: ROAR GRØNSTAD

med en gang.
- En del ting må på plass før

Nordli kan settes opp. I mellom-
tiden legger vi materialene på la-
ger. Skulle noen besinne seg og
ønske å tilbakeføre huset til Sø-
rum, så er jeg sikker på aivi kan
få til dette også.

Uinteressert ordfører
Blaker og Sørum Historielag har
også ytret ønske om å flytte
Nordli, men innenfor kommu-
nen. Historielaget har imidlertid
sett 'på muligheten til å flytte
bygningen i sin helhet. Oppe-

gaard ønsker kun å bruke de
opprinnelige elementene fra
Nordli.

- Det er kanskje ikke den beste
løsningen bevaringsmessig, men
bygningen vil bli bevart. Det vik-
tigste er å redde dette historiske
huset; mener Oppegaard.
Ordfører Hans Marius Johnsen
(Ap) sier til RB at han er kjent
med forslaget fra Oppegaard.

- Men dette er ikke interessant
for oss. Vi ser på andre mulighe-·
ter som jeg vil komme tilbake til
senere, sier Johnsen.

Riksantikvaren vil bevare
Ill! OSlO:- Vi er glade for at Sørum
kommune har utsatt rivingen av
bygningen «Nordli», og vi opp-
fordrer kommunen til å finne en
løsning slik at bygningen beva-
res. Bygningen er i god nok
stand til å vedlikeholdes og ha
en fortsatt bruk, sier konstituert
riksantikvar Sjur Helseth.

Han viser til Kulturminne-
vernplanen som Sørum vedtok
tidligere i år.

- Kommunene har et selv-
stendig miljøansvar, og det
innebærer også at de har an-
svar for sine kulturminner.Tid-
Iigere i år vedtok Sørum kom-
mune sin kulturminneplan, der
Nordli-bygningen med rette ble

karakterisert som «ett av de
spesielt viktige kulturminnene
i Sørum». Riksantikvaren reg-
ner med at Sørum kommune
gjennom rivningsstansen i dag
følger opp sin kulturrninne-
plan.

Ordfører Hans Marius John-
sen (Ap), synes det er merkelig
at Riksantikvaren først kom-
mer på banen nå.

- Med all respekt å melde så
reagerer jeg på at Riksantikva-
ren har ventet så lenge med å
uttale seg om Nordli. Vi har
hatt Nordli ute på høring to
ganger, høsten 2008 og våren
2009. Da hørte vi ikke et pip fra
Riksantikvaren, sier Johnsen.
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Nordli til Stortinget
•• OSLO: Abid Raja (V) tar Nordli sin tid var sykehus hvor blant
opp i Stortingets spørretime i annet en rekke krigsskadde
dag. Raja ber miljø- og utvik- norske soldater fikk medisinsk
lingsministeren svare på hvor- behandling etter å ha vært i
dan statsråden kan bidra til at krig mot Sverige for Norges
Nordli ikke går tapt. uavhengighet.

- Vil statsråden ta initiativ til - Med tanke på at vi om få år
midlertidig fredning for å ver- (2014) feirer 200-års jubileum
ne eiendommen etter kultur- for Grunnloven og at det i kul-
minneloven eller alternativt turminnevernåret 2009 særlig
nedlegge statlig dele- og bygge- påhviler et ansvar for å ta vare
forbud etter plan- og bygnings- på bygninger aven slik nasjo-
loven for å fremme en statlig re- nal -historisk verdi, er Venstre
guleringsplan til bevaring, vil bekymret for at en riving av
Raja vite. nevnte bygning-vil være et dra-

I begrunnelsen for spørs må- matisk tilbakeslag for et allere-
let viser Venstres stortingsre- de hardt presset kultur minne-
presentant til at det på Nordli i vern i Norge. .


