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Øyeren og elvene. 
 
I fjor vår kom det ei bok om Øyeren og elvene.  Forfatterne er Sverre Solberg fra 
Lillestrøm og Rovingen Øystein Søbye.  Boka er full av flotte bilder, gode historier og 
faktaopplysninger om området fra Akershus’ fylkesgrense i nord til Solbergfoss i sør.  De 
første Romerikingene kom trulig padlende oppover vassdraget.  Det var fisk i vannet, vilt 
ved breddene og det var lett å ta seg fram på vannet.  De eldste sporene er 8 500 år 
gamle rasteplasser fra Andelva.  På Sandholmen mellom Mørkfoss og Solbergfoss er det 
funnet rester etter boplasser som er vel 5 000 år gamle.  Etter noen tusen år begynte så 
folk å gravlegge sine døde i store røyser som de bygde av stein og plassert godt synlige i 
terrenget.  Vi kan se gravrøyser både på Løykjeåsen (Løkenåsen) her i Fet, nedover 
langs med Øyeren og oppover langs vassdraget.  Råsåk, gården som ligger ovafor 
Monsrudvika har et navn som visstnok skriver seg fra en kong Roald som kom padlende i 
en uthula trestamme og slo seg ned på stedet som så blei hetende Roaldsåker, eller 
Råsåk som det blei til seinere.  Vi har Råmyra også, så det var vel myra til kongen.   
 
Totalt er 260 fuglearter observert i Nordre Øyeren!  Tar du med deg en kikkert og klatrer 
opp i fugletårnet på enten Årnestangen (Rælingsida) eller på Jørholmen mot Furu, så vil 
du garantert se mange.  Nå er jo myggsesongen i full gang, så ta turen en dag med mye 
vind.  Ingen annen innsjø i Norge har flere fiskeslag, det er registrert 25 forskjellige.  To – 
tre av dem er noe usikre, men det burde være nok å ta av.  Boka er full av fisketips, og er 
et oppkomme for de fiskeinteresserte og alle oss andre.  
 
”Navnet Fetta som fins i flere varianter i Øyeren-deltaet, kommer av det samme ordet 
som har gitt navn til kommunen Fet og betegner en flat og frodig eng ved vann.  Mellom 
Innerråka og Midtråka går en trang tverrkanal som ikke er navnsatt på offisielle kart.  I 
dagligtale er det Myggfitta, eller bare Myggen, som brukes.  Da Gro Harlem Brundtland, 
som ung miljøvernminister på 1970-tallet, var med i båten til oppsynsmann Gunnar 
Andersen på befaring, spurte hun nysgjerrig om mangt og mye.  Da de kom til Myggen, 
spurte Gro om kanalen hadde noe navn.  Oppsynsmann Andersen, skulle til å si navnet 
som alle kjente så godt, men holdt igjen og svarte isteden: - Moskito vaginalis.  Gro 
avslørte at hun hadde humoristisk sans, for hun lo så tårene trillet og svarte: - Det er det 
fineste navnet jeg har hørt!” 
 
______________________________________________________________________ 
 

Svingen holdeplass. 
 
Plattformen ved holdeplassen forlenges nå noen meter i begge retninger.  NSBs nye tog 
skal dermed kunne stoppe ved holdeplassen, og det er en fordel. 

 

 



 

St.Hansfeiring på Grendehuset. 
 
Det blir St.Hansfeiring også i år, vi møtes kl. 17.00 søndag 23. juni.  Vellet stiller med 
varm grill og selger kaker og brus.  Det som skal legges på grillen må folk ta med sjøl.  
Fint om folk tar med seg stoler og kanskje et lite bord også.  Alle er velkomne!   
 
Blir det dårlig vær avlyses arrangementet.  Følg med på vellets facebook-sider om du er i 
tvil, eller ring lederen på tlf. 412 19 177. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Den lengste gutten det er nå Glommen. 
 
Den lengste gutten det er nå Glommen,/  og god og diger, i sær i flommen,/  men ellers 
danser han like glad/  fra Aursund sjø og til Fredrikstad. // Han går i skogen, han går i 
skyggen/  og mangen tylft tar han på ryggen,/ han bærer hus og han bærer kjøl / og 
Glommen det er en østerdøl.   
 
Diktet Elverim er en barnesang med tekst av Nordahl Rolfsen (1848 – 1928). Rolfsen var 
redaktør for flere generasjoner av lesebøker, fra 1892 til midten av 1950-tallet. 
 

 

Ribbungene kommer igjen! 

 
Det var noen fine middelalder-dager ved lensene i slutten av mai.  Ribbung-spillet med 
jakten på Bene skinnkniv måtte utsettes på grunn av flommen og vannet som var i 
anmarsj.  Nå er det heldigvis satt opp igjen 31. august og 1. september, kl. 14 og 18.  
Forestillingen spilles utendørs ved Våtmarkssenteret ved lensene.  Hadde du billetter til 
forestillingene som blei avlyst kan de benyttes. 
 
På markedet i mai kunne vi kjøpe vikingbrød!  Det var rug og havre (grovt begge deler), 
så mye honning, litt sirup og egg (ikke mange).  Kanskje en anelse salt. Det blei knadd 
sammen omtrent som flatklemte (5 – 10 mm) boller, så blei de stekt på takke over et lite 
bål.  Det går sikkert bra med en flat stein eller ei tørr steikepanne over bålet (grillen?) 
også.  Dette er fin turmat, så sjøl om vi ikke er vikinger lenger kan vi spise brødet deres.  
Det var både godt og mettende.  
 
 
Grendetreff 20/6, 26/9, 21/11 og 12/12, kl 10.30 alle dager.. 

Syklubben Siste tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33. 

Linedans Tar pause til ut på høsten en gang.  

Grasrotandel Oppgi vellets org.nr. 971 265 337 når du kjøper en lotto-kupong eller tipper, da 
er du med og gir Norsk tippings grasrotandel til vellet.  Alle monner drar! 

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Kjøkkenet skal pusses opp 
i løpet av høsten, så blir med og gjør en innsats for vellet og oss alle.   

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Ellers Skauendagen er søndag 25. august.  Ribbung-spillet 31. august og 1. september.  

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   
Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 
lurer på, er det bare å ta kontakt med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 5. 
august.       
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