BADING. (Fra boka ”Med Tømmerhake i Fossumskogene”, Genius forlag.)
Lensa var en yndet leke og badeplass for ungene i området. Finn Erik Karlsen forteller om
dette: ” Guttane fra Duestien brukte i likhet med Falkum- og Mæla guttane flere badeplasser
i Falkumelva. Det var Goberg lense, Århuskulpen og Tømmerenna ved Fossum.
Hvis vi hadde tid og ork så syklet vi helt opp
til Fossum for å bade ved utløpet av
tømmerrenna. Her kunne vi stupe fra
muren og vi kunne skli på baken nedover
renna og rett ut i vannet, dersom det var litt
vannføring i renna. Dette var svært
spennende, for vi hadde hørt fæle historier
om gutter som sklei i renna og så kom
tømmeret.
Vi brukte renna på samme måte som unger i dag bruker vannskliene i Telemark Sommarland
eller Badeparken i Langesund.
De to mest brukte badeplassene var imidlertid lensene og Århuskulpen. Lensene hadde
første prioritet. På sykkelturen opp til Mæla og over Are Frodes vei, hadde vi håpet i oss om
at det ikke var sorteringsarbeid på lensene.
Når det var arbeid i gang på lensene, måtte vi sykle nordover langs elva til Århuskulpen. Det
var en fin badekulp med gamle brokar og ei fin grasslette, men det var ikke så moro som på
lensene.
På lensene bestod leken i å løpe, hoppe og svømme fra lense til lense. Vi lekte ofte sisten.
Sisten på lensene bød på flere og større utfordringer enn å leke sisten på land. På lensene
måtte vi selvfølgelig passe oss for å ikke falle i vannet, men det var også et annet
faremoment. Lensene var bundet sammen med wirer som stod spent fra lense til lense i en
høyde på ca. 30cm. Det var fare for å snuble og dersom det skjedde, så kunne det gjøre
svært vondt.
Når jeg nå for tiden går ved elva, tenker jeg ofte tilbake på alle de gode minnene jeg har fra
sommeren her. Jeg mener å huske at det var mer vannføring før og vannet virket ”friskere”,
noe som sikkert hadde sammenheng med fløtningen.”

