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Våraktivitetsdag på Roven søndag 23. april. kl. 13.00.  

Styret i Roven vel inviterer til en uformell og hyggelig dag på Grendehuset for små og 
store.  Det blir natursti, uteleik, salg av pølser, kaffe og kake.  Alle er hjertelig velkomne.  
Ta på klær etter været! 

Søppel og skrot må bort. 

Våren er her, og den tradisjonelle Rusken-aksjonen nærmer seg.  I år vil styret kjøre ut 
søppelsekker til sentrale postkassestativer. Styret oppfordrer alle til å ta en runde i 
nabolaget og plukke søppel fra veikanter og annet.  Fulle sekker kan settes der du fant 
sekken, så vil styret sørge for å få alt til felles avhenting fra Grendehuset.  Dato for årets 
opprydningsaksjon vil annonseres fra kommunen når det nærmer seg, eller følg med på 
vellet facebook-side. 

______________________________________________________________________ 

 

Odilonbekken og Løytnantsbekken  

 
Løytnantsbekken kommer ned Djupdalen fra Holtermoen (ved grustaket til Asak).  På 
nedsida Løvås møter den Odilonbekken, før den renner sørover hvor den delvis er lagt i 
rør.  Hvorfor Løytnantsbekken har navnet sitt kjenner vi ikke, eller er det noen som veit 
noe om det?   
 
Odilonbekken har det fjonge navnet sitt fra Odilon Baltazar Hannibal Hanneborg, født i 
1861 og eier av blant annet gården Haugrim i Aurskog.  Han var en rik godseier med 
store eiendommer.  Dessuten var han oppfinner og er vel nå mest kjent som oppfinner av 
en dreinerings- eller grøftegravermaskin.  Den var utstilt på både Stockholmutstillinga i 
1897 og den store Parisutstillinga i 1900 der den fikk sølvmedalje.  Hanneborg blei tildelt 
den franske landbruksordenen Mérite d’agrecole.  Han feira ved å leie slottet i Versailles 
og holde en stor fest der, ikke verst for en skarve godseier fra Aurskog.  Det sies at 
grøftegravermaskinen ga ideen til tanksen eller stridsvognen, fordi den tok seg fram med 
belter som tanks også gjør. Britene ville kjøpe ideen fra Hanneborg, men han ville ikke 
selge og ettersom han heller ikke hadde tatt patent på beltene stjal likegodt britene ideen 
og patentsøkte beltevognen.  Stridsvogn blei første gang tatt i bruk under første 
verdenskrig.       
 
Det fortelles at da Odilon Hanneborg døde i Kristiania i 1919, så vart kista frakta med ei 
fin likvogn fra by’n og hjem til Aurskog.  Hestene som dro vogna var vant til å dra innom 
Fråstad og kanskje også Haga.  Fråstad var fra 1873 til 1906 eid av søskenbarnet 
Anders Olai Haneborg.  Både Haneborg og Hanneborg har navna sine fra Haneborg-
gårda i Aurskog.  I 1919 var eieren av nabogården Haga søstera til Odillon, Sigfride 
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Aurora Hanneborg, bosatt på Haugrim.  Sistnevnte er kjent for å ha vært så dyrekjær at 
ho kjøpte opp alle musefellene fra omreisende kramkarer.   
 
Dagens Rovenvei fra Fråstad til Lystad i Sørum sto først ferdig i 1954, og den gamle 
veien gikk mellom gårdene.  Kusken var sovna og hestene rota seg bort i bekken som da 
sikkert het noe annet, - og der velta vogna og kista datt i bekken.  Dermed vart bekken 
hetende Odilonbekken!   
 
Om denne historia er sann eller ei, aner vi ikke.  Bekken heter nå i hvert fall 
Odilonbekken, og det er helt sant.   
 

 

På kvelden torsdag 1. juni blir det omvisning med arkeolog på gravfeltet på 

Visperudåsen.   
 
På Visperudåsen (eller på øvre Ramstad som det er registrert på) ligger det et gravfelt fra 
riktig gamle dager.  Det er registrert seks rundhauger og tre rundrøyser, de er automatisk 
freda og er anslått til å være fra jernalderen.   
 
Gravfeltet ligger på toppen av Visperudbakken, når du har svingt av fra Kompveien og 
opp Tofsrudvegen.  Der går Visperudgutua inn til venstre og Dulpemyrveien inn til høyre.  
Det vesle skauholtet straks etter Visperudguta er Visperudåsen og der er gravhaugene.  
De er lette å se, særlig nå før det gror til av mer gras.  Visperudgutua er et eldgammelt 
veifar som fortsetter mellom gravhaugene.   
 
Nærmere om tid og oppmøtested kommer i neste Rovenposten.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  20/4, 11/5, 15/6, 21/9, 26/10, 16/11 og 7/12. 

Gamle og nye Rovinger er velkomne til Grendetreffet som arrangeres på 
Grendehuset, så ta med deg naboen og kom for en hyggelig prat.   

Syklubben Siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel 
Borud. I april er det syklubb mandag 24. april, så ta med det gode humøret ditt 
og kom!   

Seniordans Hver onsdag kl. 10.30 til 12.30, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

Linedans Hver mandag kl. 18.00 til 20.00, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 908 95 428.   

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 Roven vel.  Det koster deg 
ingenting.    

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad eller trå til under arrangementer, ta kontakt 

med styret eller Rovenposten som formidler kontakt videre.  

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Anita Olsen på e-post: 
utleie.rovengrendehus@gmail.com.   Medlemmer har billigere leie.   

Sykehjems-
bussen 

Trenger du skyss til Fetsund sentrum?  Sykehjemsbussen går hver onsdag 
formiddag over Roven, starter kl. 9.00 fra Fetsund, så Roven og til Fetsund.  Ring 
Eivind tlf. 906 92 108 eller Rolf tlf. 958 01 829 om du vil sitte på.  Du må ringe 
seinest dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.   

  

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen på e-post roving@online.no.  Tlf. er 
920 85 567 og 63 88 04 54.  Har du spørsmål om Roven eller noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. 
Neste nummer av Rovenposten kommer i mail.  Har du noe du vil ha med eller noe du gjerne vil at vi 
skriver om, så ta kontakt.  
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