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sØRum: Riksantikva-
ren synes Bingen 
lenser er et spektaku-
lært anlegg som han 
gjerne vil inkludere i 
det lenseeventyret 
som formidles i Sø-
rum og Fetsund.
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
900 49 489

Selv smiler Sørum-ordfører 
Marianne Grimstad Hansen 
(H) fra øre til øre etter å ha 
vært på seilas med riksantikar 
Jørn Holme fra Fetsund lenser 
til Sørumsand.

– Møtet gikk over all for-
ventning, forteller en opp-
rømt Grimstad Hansen.

For Sørum kommune er det 
viktig å få Bingen lenser fram i 
lyset. Forskjellen i vernesta-
tus mellom Fetsund lenser og 
Bingen lenser er i ordførerens 

øyne ødeleggende for helhe-
ten til fløterhistorien.

Bingen først og størst
– Bingen lenser er Fetsund 
lensers mor. Det er Bingen 
som er det store lenseanleg-

get, anlagt i senmiddelalde-
ren med spor tilbake til 
1300-tallet. Fetsund lenser 
ble anlagt etter at jernbane-
brua kom i 1860, forteller 
hun.

Ordføreren har alltid vært 
opptatt av kulturminner og 
forteller at hun var invitert til 
årsmøtet til Norsk Kulturarv i 
2013 for å snakke om sitt en-
gasjement.

– Der var riksantikvaren og 
han snakket om hvor viktig 

– Bingen er Fetsund lensers mor
PÅ BÅttuR: Riksantikvar Jørn Holme var på båttur på Glomma for å se på Bingen lenser, sammen med videre fra høyre Berit Leikhammer i Bingen lenseminneforening, Sørum-
ordfører Marianne Grimstad Hansen og Morten Svendsen i Bingen lenseminneforening.  alle Foto: ChRistiaN WaNgBeRg

eNtusiasme: Riksantikvar 
og ordfører fant tonen på 
båtturen på Glomma.

"
Nordli var en vek-
ker for Riksanti-
kvaren.

JØRN holme
Riksantikvsar
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– Bingen er Fetsund lensers mor
det er å dokumentere hver-
dagshistorien, forteller hun.

Her tok man blant annet 
opp Nordli-saken, som ordfø-
reren mener var et slags null-
punkt for kulturvern i Sørum.

– Ja, Nordli var en vekker 
for Riksantikvaren og sikkert 
en vekker for Sørum, uttalte 
Jørn Holme etter turen på 
Glomma.

Ønsker en fredning
Det var på dette årsmøtet at 

Marianne Grimstad-Hansen 
bestemte seg for å invitere 
riksantikvaren på besøk hvis 
hun ble ordfører.

Turen var et ledd i å få ham 
med på å frede Bingen-anleg-
get.

– Vi snakker om å sette i 
stand to av de store lensekare-
ne. Deretter må vi diskutere 
hvordan vi skal ta vare på hel-
heten, forteller Grimstad Han-
sen.

Med på turen var også Bin-

gen lenseminneforening og 
riksantikvaren var full av lov-
ord om hvordan denne foren-
ingen jobber.

– Jeg ønsker å innlemme Sø-
rum og Bingen i det lensee-

ventyret dere formidler i den-
ne regionen her. Jeg har gjort 
meg noen tanker, men mer vil 
jeg ikke si om dette nå, sa Hol-
me da han møtte kommune-
styret i Sørum etter det han 
omtalte som en «magisk, mot-
strøms seilas».

lyssetting av lensekar
Men noen tanker falt likevel 
ut av riksantivarens munn.

– Tenk å få lyssatt noen av 
lensekarene. Det hadde vært 

kult det.
Ordføreren selv føler at riks-

antikvar Jørn Holme er veldig 
positiv til å gjøre noe og se på 
en mulig fredning av dette an-
legget.

– Det er en viktig jobb for å 
sette Sørum på kartet, og sett i 
lys av dette var dette en av de 
største dagene jeg har hatt si-
den jeg ble ordfører, uttaler 
Marianne Grimstad Hansen til 
Romerikes Blad.

lensekaR: Et av lensekarene studeres. Til høyre sammen med riksantikvaren er Sørums rådmann Siri 
Gauthun Kielland.

kunnskap: Helge Njaa og 
Anna Kristine Jahr Røine.

mannskap: Vildanden på seilas på Glomma med riksantikvaren, 
ordfører og andre gjester.

I morgen gir en bokhandler fra Jessheim ut bok, 
og inviterer til boksignering. Han heter Christian 
Askø Næss og er en 37 år gammel mann som 
arbeider deltid ved Norli Jessheim. Forfatteren 
er utdannet psykolog, men prioriterer for 
øyeblikket å skrive. Nå er han aktuell med 
bøkene «Dråper» og «Oppgjør», som nylig er 
utkommet på forlaget Prego Mobile. Den første 
boka beskrives som «lun samling med visdoms-
ord», den andre er en novellesamling. 

psykolog og BokhandleR 

Gir ut bok også
I kveld deles Drømmestipendet ut til Nicolay 
Winding-Sørensen fra Sørum, en av til sammen 
seks prisvinnere på Romerike. Han syns orgel er 
et av de kuleste instrumentene som finnes, og 
har vunnet 10.000 for sin orgeldrøm. 14-åringen 
er elev ved Sørum kulturskole, som har et 
samarbeid med kirken i Sørum. Alle pianoelever 
som ønsker det og som har spilt i over 2 år, kan få 
opplæring på kirkeorgel av organist Jan Erik 
Stensrud. Prisen deles ut i Frogner kirke.

FåR 10.000 kRoneR

Dag får drømme

"
Tenk å få lyssatt 
noen av lenseka-
rene. Det hadde 

vært kult det.
JØRn holme
Riksantikvar

Fakta
 ■ Sørum har mange 

kulturminner, deriblant 
to av Norges 180 
middelalderkirker.

 ■ Blaker skanse.
 ■ Bingen lenser.
 ■ Tertitten og Slora mølle.
 ■ Vølneberg gamle skole
 ■ Rånåsfoss kraftstasjon.
 ■ Rånåsfoss bru.
 ■ Klebersteinsbrudd.
 ■ Øvre Vlberg gård.


