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Rovenstien mellom Roven og Gansdalen. 
 
Et fint utgangspunkt for en skautur er Dulpen og Dulpmyra.  Der er det godt merka 
innover i Langerud, forbi Langbråtan og videre over Gransdammen til Bjønnehiet.  Her 
kan du enten gå samme veien tilbake, du kan gå over til Svindalsfestningen (Høgås 
batteri) og Fjellsrud eller du kan gå tilbake til Skauen og Hvaltjenn.  Stiene er forholdsvis 
godt merka, men ta med mobiltelefonen, gjerne kart og kompass og følg med hvor du er 
hen.  Hvis du blir helt forvirra, så gå mot solnedgangen, da treffer du til slutt riksvei 22 
mot Gansdalen.  Turkart får du kjøpt på biblioteket, lensene eller i Casa i Fetsund for en 
hundrelapp.   
 
Det heter Bjønnehiet fordi det er noe som kan se ut som et hi og i tidligere tider er hester 
blitt skremt der. 

 

 

Mer om Australiafarerne. 
 
I mainummeret av Rovenposten sto det om flere fra Roven som meldte utflytting til 
Australia og New Zeeland på vårparten i 1872.  Det er funnet ut mer om de som reiste, 
og de som likevel ikke reiste.  Snekker Martin Hansen Granshagen og kona Magdelena 
Olsdatter som var hos presten 20. april for å melde flytting sammen med tre små unger, 
kom bare til Lillestrøm før de snudde.  Martin var født på Langbråtan og bodde der fram 
til cirka 1870, da flytta familien til Granshagen.  Langbråtan var en husmannsplass under 
Gran, du kan fortsatt se hustuftene innerst i Langerudveien.  Etter Lillestrømturen bygde 
de plassen Hvalstrand og huset står i følge bygdebok fortsatt i Kirkeveien 25 hvor 
plassen lå.  Søstera til Martin, Oline Hansdatter Langbraaten var født 15. september i 
1853, ho meldte flytting hos presten 13. mai 1872.  Ankom til Oueensland 29. september 
samme år, og gifta seg med en Jens Jensen året etter.   Er det noen som veit mer om 
enten Oline, andre Australiareisende eller har bilder fra Langbråtan eller Langerud, - så 
ta kontakt med Rovenposten.   
 

 

Fra krigens dager. 

 
Det var flyslipp fra engelske fly over Roven, og det var folk som var engasjerte både i 
dette og i annen virksomhet under siste verdenskrig.  Rovenpostens skriver har hørt om 
noen hytterester som skal finnes i åslia sør i Langerud mot Gransdammen og 
Løykjemåsan.   
 
Er det noen som veit noe om dette og som eventuelt kjenner til hva som hendte?  Ta 
kontakt, - telefonnumrene og e-postadressen står nederst på neste side. 



 

 

Var ribbungene på Roven?  

 
Mange av gårdene på Roven eksisterte alt for tusen år sia.  Landskapet lå der, med elva 
og Øyeren, det var stor virksomhet i klebersteinsbruddet ved Piggåsen, det finnes mange 
gravhauger og det er gjort en del arkeologiske funn av både potteskår og andre ting fra 
den tida.  Det må ha bodd mye folk på Roven alt da.  
 
Neste år skal kulturskolen i kommunen feire at de er 50 år og de skal oppføre 
Ribbungspelet utpå vårparten.  Navnet Ribbung har sammenheng med norrønt ribbaldi, 
som betyr villstyring eller voldsmann og kommer fra det latinske ribaldus.  Ribbungenes 
”parti” blei stifta rundt 1218 og tok Sigurd, sønn av baglerhøvdingen Erling Steinvegg til 
konge.  Det blei etter hvert til et opprør mot birkebeinerne og deres kong Håkon.  
Opprøret og kampene varte fram til vinteren 1226 – 27.  Da var kong Sigurd død og 
ribbungene slutta fred med kong Håkon.  Ribbungene hadde stor makt på Østlandet og 
farta mye omkring på det som kaltes Raumarike (Romerike).  Både ribbungene og Kong 
Håkon hadde flere skip liggende i Øyeren, og det var sikkert mye uro både på sjøen og til 
lands.  Folk flest var nok redde, enten de var høyt på strå eller småfolk.  I 1222 blei 
Benedikt Skinnkniv overrumpla og drept på Øyeren.  Han var en (tidligere) prest og leder 
for slittungene som var en østlandsk opprørsflokk tidligere på 1200-tallet.  Han var onkel 
til Sigurd, og slittungene hadde trulig navnet sitt fra Slitu i Eidsberg.  
 
For de som vil lese om dette finnes det mer i Norges kongesagaer og på Internett.  Det er 
bare å drømme seg bort til tidligere ufredsdager da flåter av (viking)skip med hærmenn 
kom oppover Øyeren.  Vannstanden var høyere og de gikk kanskje i land i Vatland eller 
helt opp ved Riddersand skole (og gravhaugen Ridderhaugen som er Norges tredje 
største gravhaug, men den er eldre enn fra 1200-tallet!).  De seilte også i følge sagaen 
oppover Glomma flere ganger, om nødvendig dro de båtene over land.   
 

Grendetreff 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 
aktiviteter i 
vellet og ellers 

Basaråpning og eventuelt julemarked på Grendehuset søndag 28. oktober. 
Julemarkedet på Fetsund lenser er 24. og 25. november. 
Juletretenning på Grendehuset er søndag 2. desember. 
Juletrefesten blir søndag 6. januar. 

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 5. september.  Denne dagen i 1752 blei det født en gutt i Bakås, som fikk navnet Niels 
ved dåpen tre uker seinere.  Foreldre var Hans Pedersen og Marthe Nielsdatter Bagaas.  Fadderne var 
som vanlig naboer og slektninger, Hans Hansen Hestehagen, Hans Olsen Ramstad, Ole Tostensen 
Øverby, Marthe Handatter Ramstad og Kari Nielsdatter Nærby. Familien flytta ganske snart til Sørby 
under Hov, mora døde, faren gifta seg om igjen flere ganger fordi konene døde.  Han var også trolova 
med ei, men angra seg visst og måtte få kongens godkjenning for å bryte forlovelsen.  Niels fikk mange 

søsken, - hele, halve og stesøsken i fleng.  Men hva det blei av Niels etter hvert tier bygdebøkene om!  
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!   
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