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Tur med bygdekvinnene.  

 

Gansdalen bygdekvinnelag inviterer til stort sett ukentlige kveldsturer på onsdagene.  

Turene er åpne for alle, uansett alder og kjønn, og de går på forskjellige steder i 

kommunen.  Turprogrammet er lagt ut på bygdekvinnenes hjemmeside, se 

bygdekvinnelaget.no/lag/akershus/gansdalen eller kontakt Inger-Elsa Kjustad som bor 

på Ramstad her på Roven.  Hun kan gi mer opplysninger om hvor og når. 

 

Onsdag 25. april er det oppmøte på Søndre Bjanes kl. 18.30.  Da går turen utover 

Jørholmen til den aller ytterste pynten som det er mulig å gå til. Der heter det Furu og det 

ligger ei hytte der.  Turen anbefales!  Søndre Bjanes finner du ved å kjøre utover Jaren, 

forbi kjørka, så langt veien går.  I enden av alleen er det en romslig parkeringsplass.  

Alleen er en av de fineste, i hvert fall en av de mest sjarmerende på Romerike.  Ta med 

deg litt å bite i til matpausa og bli med på tur!  

 

Når dere begynner å gå så kast et blikk bort på jordet til venstre, det heter 

Ulvestuhaugen. Det betyr at det var ei ulvestue (fangsgrop for ulv) der en gang.  Alle har 

sett Emil i Lønneberget som graver ei grop for å fange ulven, og som fattighusets 

kommandoran går i?  Emil brukte ei pølse som åte, men det vanlige var nok en valp eller 

en kattunge som kunne lokke ulven til seg. Ulvestuene er generelt større enn andre 

dyregraver, dybden har vært minst tre meter og innvendig har de hatt en trekonstruksjon 

eller steinmur. I motsetning til andre dyregraver ligger ulvestuene alltid aleine og ikke 

flere i system, som de for eksempel for elgen gjør.  Størrelsen er nok grunnen til at de 

heter ”stue”.  Her på Østlandet tyder mye at fangst i ulvestuer har foregått til ut på 1800-

tallet.  Litt lenger nede i bakken heter det Bjaneshaugen, inn til høyre lå husa på 

husmannsplassen.  Lenger bort til høyre, litt på nedsida av jordekanten er det flere 

gravhauger.  De kan være litt vanskelig å se, men det er låge, runde hauger i terrenget.  

De er freda og anslagsvis fra jernalderen (som er fra om lag 500 før Kristus og 

framover).  Så bosetning har det vært her i uminnelige tider.  

 

På gården Søndre Bjanes er det kun bua som står igjen.  Det er Skedsmo og Fet 

kommune som i fellesskap kjøpte gården i 1964, friluftsområdet er på nær 600 mål.  

Låven blei rivi i 1960-åra og i 1971 vart hovedhuset brent ned.  Bua er pussa opp i det 

siste, og legg merke til jernsprinklene som er innafor glassruta i det eine vinduet.  Det 

gjaldt å passe på den maten en hadde!  Turen går gjennom naturreservatet og det som 

kalles hjertet av Nordens største innlandsdelta.  Det er et rikt dyre- og planteliv, god tur!   

______________________________________________________________________ 

 

Dulpmyra idrettsplass. 

 



 

Det som en gang var Roven idrettsforenings (eller Roven kjeft- og turnskolag som det 

også blei kalt!) store stolthet trenger sårt oppgradering.  I fjor sommer var det nesten så 

vi kunne prøve fiskelykken der!  Nå vil vellet på Ramstadskogen gjøre noe med banen, 

som kommunen velvillig har klippet og holdt sånn nogenlunde i stand de siste åra.  Det 

er snakk om å oppgradere belysninga, det står noen gamle lysstolper og henger, å rydde 

unna det verste krattet som spiser seg innover, kanskje dreinere banen, kanskje få satt 

opp et gjerde mot Kompveien.  Planene er mange, så det er bare å sette i gang!  Vi får 

håpe at både kommunen og Norsk tipping vil bidra med penger.   

______________________________________________________________________ 

 

Grendetreffet er for alle! 

 

Hver måned arrangeres det grendetreff på Grendehuset.  De neste datoene nå er 

torsdag 26. april, 24. mai og 14. juni, alle dager kl. 10.30.  Alle er velkomne, uansett 

alder og enten du er ny eller gammel Roving.  Det er servering av kaffe og litt å tygge på.  

 

 

Fellestur til fangstgroper og gravrøyser.  

 

Rovenposten inviterer til felles tur tirsdag 24. april.  Vi møtes kl. 19.00 i krysset 

Gransveien – Granåsen, som altså er på feil side av Kompveien sett fra Rovensida.  Folk 

må enten parkere nede ved butikken i Løkenveien for så å gå opp, eller finne fram 

sykkelen.  Vi går via fangsgropene, kølamilene og den gamle skytterskansen opp til 

gravrøysene (fra bronsealderen) på toppen av Løykjeåsen (Løkenåsen).   

 

Alle er velkomne, og turen går på sti i ulendt terreng.  Turen tar bort i mot to timer i rolig 

tempo, og det er mulig å hoppe av underveis.   

 

______________________________________________________________________ 

 
Grendetreff 26/4, 24/5, 14/6, 27/9, 25/10, 22/11 og 13/12 kl. 10.30. 

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 Mandager kl. 19 – 21.00, kontaktperson er Jorunn Emmaus tlf. 63 88 42 33. 

Høsten 
kommer 
tidsnok 

Skauendagen er søndag 19. august.  
Basaråpning og eventuelt julemarked på grendehuset lørdag 3. november. 
Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 

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? Ta kontakt med styret. 

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den gamle barneparken (fin til 
barneselskaper), kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296 



 

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31,  
1900 Fetsund.   Tlf. 63 88 04 54 eller 920 85 567.  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 8. mai.  I kjørkeboka for Fet, som ligger ute på Internett kan vi se at konfirmasjonen 
i 1812 skjedde 4. oktober.  En av konfirmantene var Gubjør Jensdatter bosatt i Noer under Ramstad, 
16 år gammel.  Alle måtte bli konfirmert på den tida, du kunne verken få deg jobb eller gifte deg om 
du ikke var konfirmert.  Noer (s 495, bind 3) var en plass som bare var bebodd på 1800-tallet i følge 
bygdeboka, den lå vel nede i Bakåslia mot Fossåa.  Gubjør var født i 1796 og da var foreldra hennes 
husmenn i Haugen (s 361 bind 2) under Nerdrum.  Det var ikke så lenge familien bodde i Noer heller, 
de flytta før 1814.  Faren Jens var skomaker og i 1812, samme året som Gubjør blei konfirmert blei det 
opplyst at familien bodde i ”yderste fattigdom”.  Han døde alt i 1817.  Gubjør blei gift i 1820 med Lars 
Kristoffersen og bodde i Sørby (s 745 bind 3) nede i Vatland.  To av unga deres kom til Dulpen her på 
Roven, hvor faren Lars døde i 1867.  Gubjør døde alt i 1839.  Det er fortsatt mulig å få kjøpt 
bygdebøkene i Fet, både enkeltbind og heile serien selges på biblioteket.  Vil du se nærmere på de 
gamle kjørkebøkene, så gå inn på www.arkivverket.no, så Digitalarkivet og rot litt rundt der.  Trenger 
du hjelp kan Jan Rune Martinsen (e-post Jan.Rune.Martinsen@oslt2.no ) eller Rovenposten kontaktes.  
Slektsgranskning er morsomt, av og til byr det på overraskelser, stort sett i hyggelig retning.   
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