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Nordli rives på dagen 87 år
etter første herredstyrernøte
-- ~ Et bygg med stor histo- ,.--------~-----------------,

risk betydning for
Sørum kommune for-
svinner mandag 28. sep-

~ tember som følge av
politisk barnehageprestisje, iste-
denfor å bruke politisk tyngde til
hurtig lokal saksbehandlig for å
få gjennomført alternativ løs-
ning, fremskyndes rivningspro-
sjektet.
Dette er meget dårlig forvalt-

ning av kommunaløkonomien
og lokalkultur!
Bygget er i relativ god forfat-

ning' alderen tatt i betraktning,
og vil med rimelig vedlikehold

_ kunne få en betydningsfull
kulturell verdi for kommunen i
all overskuelig fremtid.
Som barnehage vil bygget etter

sigende trenge vesentlige
påkostninger. Nordli har så stor
tomt at et alternativ kunne være
å bygge ny barnehage uten å rive
eksisterende verneverdig bebyg-
gelse!
Billigere og etter manges

mening bedre alternativ plasse-
ring foreligger også!
I kulturminneåret velger vår

alles ordfører Hans Marius John-
sen å kalle et seriøst forslag fra
blant annet lederen for historie-
laget i Sørum for sitat «urealis-
tiske og lite edruelig».
Huset på Nordli som skal rives

kan i hvert fall dateres tilbake til
slutten av 1700-tallet.
N ordli har hatt mange sentrale

roller i lokalhistorien:
1. 1802 var det gjestgiveri på

Nordli.
2. I 1814 ble Nordli valgt som

. lasarett for sårede militære. Kir-
keboka for Sørum viser at det i
1814 døde, i alle fall, 46 soldater
på Nordli. De fleste var tidlig i
20-åra, og de varierte i alder fra
17 til 35 år.
3. Forfatteren og folkeminne-

samleren Peter Christen
Asbjørnsen (1812-1885). Noe av
hans eventyrskatter har tilknyt-
ning til Nordli - som eksempel
nevnes «Huldresætt».

Nordli barnehage rives i dag.

4. Gabriel N. Aasgaard, eier fra
1850 til 1885. På Nordli ble det
i hans tid holdt de første dyr-
skuene på Romerike, og også
landbruksmøter.
5. Det lå en viktig ressurs til

garden, inntektene av Nordli
sund over Rømua. Den første
brua her ble bygd i 1710-åra.
Brua var privat til 1848.
6. Mange forbinder Nordli

med herredshus og kommune-
administrasjon. I den staselige,
gamle hovedbygningen hadde
Sørum kommune både
møte.lokaler og kommunale
kontorer fra 1922 til 1974. Det
første herredsstyremøtet ble
holdt der den 28. september
1922.
7. Garden Nordli hadde altså

gjennom mer enn hundreår flere
viktige funksjoner i bygda
8. Den 28. september skal byg-

ningen rives på tross av at fylkes-
rådmannen fraråder ut fra vur-
dering av hovedhuset verneverdi
og tilstand!!! Den 26.09 er det
startet med å fjerne takstein.
Er det mulig at noen tar til for-

nuft før varige historiske verdier
forsvinner?
Vi har orginalen og trenger

ikke en kopi!!

Foto: Anita Jacobsen

Det er andre ideelle organisa-
sjoner enn kommunen som gla-
delig tar imot bygningen som den
er og som vil ta vare på den for
fremtiden.
En ny bamhage kan plasseres

flere steder til en for kommun-
nen langt billigere penge enn det
som er budsjettert idenne saken.
Det foreligger edrulige og realis-
tiske forslag så fremt det poli--
tiske miljøet stiller opp!
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På leserbrev-siden kan. leserne
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