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Vandring for
lensebevaring
Nesten 200 møtte opp
for å bli bedre kjent med
fløterkulturen i Sørum i
helgen. – Engasjementet
må brukes i kampen for
å bevare Bingen lenser.

SØRUM

Kuslipp
trakk
tilskuere

UT I DET FRI: En rekke unge
tilskuere var nysgjerrige da
kuene på Øvre Hekseberg ble
sluppet ut i går. SIDE 2 OG 3

Lars Lier
lali@rb.no

MELANCHOLIA:
Gode skuespillprestasjoner og fantastiske
bilder, mener vår anmelder.
SIDE 26 OG 27
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■ SØRUMSAND

SKEDSMO

Det mener i hvert fall Berit
Leikhammer i Bingen lenseminneforening.
– Skal man bevare et så betydningsfullt kulturminne, må det
også forankres lokalt. Oppslutningen om de to fløterarrangementene i forrige uke, viste at
engasjementet er stort, mener
hun.

Neppe
nye hushøyder

Stor interesse
For interessen var stor da lenseminneforeningen inviterte til
en vandring i «tømmerfløternes
fotspor».
– I alt 177 personer møtte opp for
å få vite mer om fløtermiljøet på
Vestby, oppsummerer Leikhammer som også var guide på turen.
I løpet av vandringen fikk deltakerne et innblikk i livet og
hverdagen ved Bingen lenser.
De fikk også høre folk som har
levd med tømmerfløtingen fortelle sine historier.

IKKE HØYERE: Wenche Pettersens (uavh.) tilhører trolig
flertallet i spørsmålet om byggehøyder i Lillestrøm. SIDE 6

Kjemper for bevaring
Arrangøren med Leikhammer i
spissen ønsker å bevare den
gamle fløterkulturen.
– Bingen lenser er et enestående kulturminne med aktualitet også utenfor landets grenser. Bevaringsarbeidet med lensekarene ute i elva haster mest.
De forsvinner sakte foran øynene våre. Men dette er et arbeid
som ikke bare kan foregå lokalt,
sier Leikhammer.
Lenseminneforeningen, som
snart skal etablere et formelt
styre, ønsker å løfte arbeidet
med å bevare lensene til de instanser som har bevaringsmyndighet.
Lenseminneforening vil, ifølge Leikhammer, også arbeide
for å gjøre Glomma mer tilgjengelig.
Kulturminneløype/tursti nær elva langs Vestbystranda med opplysningsskilt
er blant annet underveis.

Tilbake til middelalderen
I de gamle Landskapslovene er
tømmer ved Bingen nevnt og
man antar, ifølge Leikhammer,
at det har gått tømmer i elva

FET

STORT OPPMØTE: Mange hadde møtt fram til turen til Bingen lenser. Fløternes hvilebrakke ligger like
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ved Glomma.
helt tilbake til middelalderen.
– Men selvsagt har folk ved
Glomma alltid visst å utnytte elvestrømmen som transportåre,
sier hun.
Organisert
tømmerfløting
ved Bingen er først og fremst
knyttet til oppgangssaga – den
vanndrevne saga – som kom tidlig på 1500-tallet. Første gang
Bingen lenser som system er
nevnt i skriftlige kilder, er ifølge guiden i 1648. Da jernbanebrua i Fetsund kom i 1861, ble
sorteringen flyttet nedenfor
brua, og Bingen lenser fikk en
attholdsfunksjon.
Fløtingen opphørte i 1985.

VIL BEVARE: Lenseminneforeningen vil bevare historien til tømmerfløterne i Sørum. Her ser vi fløterne Lars Vestby (t.v.) og Ole
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Hammeren en gang på 50-tallet.

Negativ
til steinknuseri

SIER NEI: Espen Asak i Asak
Miljøstein er lei av at firmaet
hans forveksles med BA Gjenvinning som vil etablere steinknuseri på Roven.
SIDE 5

