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kommunereformen

Fet etter 
avstem-
ningen
nå er det tid for tillitsbygging 
og forsoning. Takk til alle dere 
som stilte opp og sikret Fets 
framtid som selvstendig kom-
mune. 

TAkk TIl Fet Sp som dro i gang 
Ja til Fet-aksjonen. Mot alle 
odds ble det et solid nei-flertall 
og en brukbar deltakelse. Sam-
menslåingsprosessen har kos-
tet mye tid og penger. Verre er 
det at det er skapt en alvorlig 
splittelse i bygda. 

deT er selvsagt også et pro-
blem at ordfører, rådmann og et 
stort flertall i kommunestyret 
var tilhengere av sammenslå-
ing med Skedsmo. 

deT posITIve med denne 
kommunereformen er likevel 
at det kan medføre en vitalise-
ring av lokaldemokratiet. Inn-
byggerne i kommune etter 
kommune nekter å bøye seg for 
press, straff og smøring og stil-
ler opp til forsvar for kommu-
nen sin. 

I feT får vi nå virkelig bruk for 
visjonen vår: Sammen skaper 
vi trivsel og utvikling i Fet.

                  Kåre Steinsland.    
leder Fet SV

hemnes

Tanker 
om et nytt 
sentrum
Bygg en tre-etasjers bolig-
blokk mellom kirken, Statoil og 
Hemnes senter, på den unød-
vendige gressplenen. Sist uke 
gikk gressklipperne over hele 
sentrum, og støyen var massiv! 

deTvAr penT og trivelig med 
de gamle løvetenner, som had-
de kjempet en lang kamp i den 
kalde våren. 

hAdde de som gikk med kant- 
og plenklippere kunnet gjøre 
noe annet? Det ble kjørt runde 
etter runde, på kryss og tvers, 
også etter at plenen var slått. 
Det så nesten ut til at maskine-
ne ikke kunne stoppes!

Bygg heller foreslåtte tre-
etasjers boligblokk på denne 
plassen. At det er en fare med at 
det blir mange som vil gå over 
veien til butikksenteret, løses 
med gangbro eller undergang. 

deT er allerede mange farlige 
situasjoner som det er, ikke 
bare blant eldre, men alle 
aldersgrupper og det holdes for 
høy fart.

Aurskog-hølAnd kommu-
ne må bygge boligblokker flere 
steder, det må bygges i høyden! 
Bygg billig, med lav standard, 
enkelt og greit. Det skal ikke 

koste skjorta å ha et sted å bo. 
Ta grep og tenk også på nærbu-
tikkene i Hemnes senter og alle 
de som jobber der. La det blom-
stre og gro!

og hvA denne unødvendige 
plenklippingen koster, vet vel 
ingen. 

lA deT i hvert fall stå igjen noe 
naturlig vegetasjon, slik at det 
biologiske mangfoldet beskyt-
tes også i Hemnes sentrum.

Ingar Thorstein Andreassen

le s e r B r e v

rIksAnTIkvAr Jørn Hol-
me besøkte Sørum 25. mai i 
2016, invitert av ordfører Ma-
rianne Grimstad Hansen. I 
kommunestyremøtet samme 
kveld berømmet Holme kom-
munens arbeid med kultur-
minner og sa at Nordlisaken 
hadde vært en vekker ikke 
bare for Riksantikvaren, men 
kanskje like mye for Sørum 
selv. Sørum har utarbeidet 
egen kulturminnevernplan og 
framstår nå som en av de 
kommunene i landet som har 
kommet lengst i å ta vare på 
kulturarven. Riksantikvaren 
trakk fram flere av kommu-
nens betydningsfulle kultur-
minner, ikke bare de to han 
rakk å besøke – Sørum kirke 
og Bingen lenser. 

BIngen lenser ses best fra 
elva. Om bord i fløterbåten 
«Vildanden» fortalte Bingen 
Lenseminneforening om den 
mangehundreårige fløterhis-
torie ved Bingen, om de ulike 
lensekara vi så underveis og 
om autentiske fløterboliger 
langs elvebredden. Glomma 
var flomstor og strømmen 
stri, men Rolf Hammeren, 
som selv har arbeidet ved Bin-
gen lenser, manøvrerte båten 
trygt. 

med på turen var foruten 
Sørums ordfører og rådmann 
flere andre fra kommunens 
administrasjon, direktørene 
for Museene i Akershus og 
Fetsund Lenser, leder for Fet-

BIngen lenser

Det går mot et vern

floTT skue: Bingen lenser i Sørum kan bli vernet. foTo: BJørn rehoff lArsen

På leserbrevsidene kan lesere 
komme med sine ytringer om 
ulike temaer. 
Navn og adresse må oppgis – 
også når navnet ikke skal i 
avisen. 
Vi forbeholder oss retten til å 
forkorte innleggene hvis de er 
for lange – så skriv kort!
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sund Lenseminneforening og 
representanter fra Bingen 
Lenseminneforening. Det ble 
lagt vekt på den sammen-
hengende fløterhistorien som 
Bingen og Fetsund lenser de-
ler. 

kommunegrensA vAr al-
dri vesentlig så lenge tømmer-
fløtinga pågikk. Bingen og Fet 
hadde samme administrasjon, 
lønningskontor, material- og 
redskapsforvaltning. Fløter-
båtene «Vildanden» og 
«Nøkken»ble brukt om hver-
andre, og ikke minst kunne ar-
beidsstokken ved Fetsund for-
sterkes med fløtere fra Bingen 
og omvendt. Det var daglig 
kontakt om hvor mye tømmer 
som skulle slippes fra tøm-
merlageret ved Bingen ned til 
sorteringa i Fetsund. Ofte kun-
ne lensearbeiderne fra Fet-
sund hjelpe til under sluttren-
sken oppe ved Bingen eller ta i 
et tak når tømmervasene satt 
fast i fossen. 

musIkkprofessor og for-
kjemper for fløtertradisjonen, 
fetværingen Harry Kvebæk, er 
å takke for at det eksisterer et 
fløtingsmuseum i Fetsund. Al-
lerede før fløtinga ble nedlagt i 
1985, begynte Kvebæk å arbei-
de for at fløtertradisjonen med 
anleggene ute i elva skulle be-
vares for ettertida. Han hen-
vendte seg til Sørum kommu-
ne for å sette fokus på anlegget 
her oppe, hvor det hadde vært 
fløtt tømmer i økende mengde 

etter at oppgangssaga kom på 
tidlig 1500-tallet. Lensene i 
Fetsund er ungt anlegg i for-
hold til hovedanlegget ved 
Bingen. Da jernbanebrua for 
Kongsvingerbanen ble lagt til 
sundet i Fetsund i 1862, måtte 
sorteringa som hadde pågått i 
flere hundre år ved Bingen, 
flyttes nedenfor brukarene i 
Fet. Det skjedde i løpet av 
1861. Bingen lenser fikk en 
rein attholdsfunksjon. 

BIngen vAr forutsetningen 
for anlegget i Fet, og Kvebæk 
mente at Bingen lenser måtte 
være stedet for et fløtingsmu-
seum. Harry Kvebæk fikk aldri 
svar på sin henvendelse. Siden 
han ikke fikk gehør i Sørum, 
arbeidet han videre med mu-
seumstanken i Fet, men heller 
ikke der uten fortielse og 
direkte motstand. 

feTsund lenser har vært 
permanent fredet som nasjo-
nalt industrielt kulturminne 
siden 1989 og mottar midler 
over statsbudsjettet. Anlegget 
i Fetsund framstår i dag som et 
attraktivt og publikumsvenn-
lig område og er en del av Mu-
seene i Akershus (MIA). Len-
seanlegget ved Bingen har 
bare ligget og forfalt ute i elva 
siden 1885, helt til Bingen Len-
seminneforening tok tak i kul-
turminnet i 2011. Mål: «Å be-
vare Bingen lenser som et tek-
nisk industrielt kulturminne» 
(Vedtekter §1). Tidligere riks-
antikvar Stephan Tschud-

Madsen skrev i brev av 29. au-
gust 1986 til Miljøverndepar-
tementet: «Arbeidet med 
spørsmålet om å bevare Bin-
gen og Fetsund lenser har 
unektelig tatt lang tid. Det vil 
si – Bingen regner vi nå med er 
sikret, og det er stort sett enig-
het om at Fetsund bør beva-
res». (RAs u.strekn). Harry 
Kvebæks engasjement og vyer 
for Bingen lenser vant ikke 
fram i Sørum. Slik ble Bingen 
lenser ble borte underveis i 
vernearbeidet. 

rIksAnTIkvAren er lan-
dets høyeste myndighet i ver-
nesaker. Jørn Holme uttalte i 
kommunestyret etter båttu-
ren på Glomma: «Det som var 
veldig tydelig for oss i dag, er 
at du kan ikke snakke om Fet-
sund Lenser uten å snakke om 
Bingen. Bingen er opprinnel-
sen til alt, historisk sett, og 
Bingen er det største spekta-
kulære lenseanlegget. Jeg øn-
sker å kunne inkludere Sørum 
og Bingen i det lenseeventyret 
som dere forteller i denne re-
gionen».

deTTe går den riktige veien. 
Et klart kulturminneengasje-
ment hos ordfører, politikere 
og kommunens administra-
sjon gjør at Sørum ikke lenger 
er «verst i klassen» men har 
tatt grep og står sammen med 
frivilligheten i vern av Bingen 
lenser. 

Sørumsand, 6. juni 2016
Berit Leikhammer


