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Heia. 
 
Vannstanden i Heia har tidvis vært veldig låg de siste åra.  Nå i vinter var det nesten 
katastrofe og nå synker vannnstanden igjen.  Kommunen bør ta ansvaret for å gjøre noe 
med dette.  I følge en artikkel i Romerikes blad avventer de svar på en henvendelse til 
NVE (Norges vassdrags og energidirektorat).  Heia blir brukt til bading og fisking, skøyter, 
skigåing, pilking og det er kaffe- og pølsebål langs bredden om vinteren.  Folk går tur 
langs vannet og vi vil ha et Heia med vann!   
______________________________________________________________________ 
 

Litt av hvert.  
 
”Cabaret på elva” spilles på lensene 16, 17. og 18. august.   
 
Skauendagen er søndag 25. august.   
 
Ribbungspelet ”Jakten på Bene skinnkniv” spilles 30. og 31. august og 1. september.   
 
Fet historielag inviterer til skautur lørdag 7. september kl. 14.00.  Turen går til 
bygdeborgen Rudskulen i Åkrene.  Kontakt Rovenposten om du er interessert å bli med 
eller bare møt opp innerst i Bergerveien der den deler seg i to like ved det uthuset (eller 
hva det nå er) som står der.  Turen er ikke lang, men det er bratt.  Ta på godt fottøy og ta 
med mat og drikke.  Alle er velkomne.   
 
Rovenpostens skriver er på jakt etter gamle bilder fra følgende steder: Februa, Torud, 
Tangen og Delerud ved Heia.  Det er tidligere skrevet noe om de som dro til Australia fra 
Roven.  Fra Langbråtan dro det ei jente i 1872, og det var med flere fra Roven på samme 
turen.  Er det noen som har bilder eller opplysninger om de som dro?  Eller bilder fra 
Langbråtan?  .   

______________________________________________________________________ 

 

Vardenbrenning på toppen av Løykjeåsen (Løkenåsen). 
 
På toppen av Løkenåsen, eller Løykjeåsen som gamle Fetsokninger fortsatt sier er det 
mye artig!  For det første er det i hvert fall tre gravrøyser fra bronsealdertida, det betyr at 
de kanskje er opptil fire tusen år gamle.  I tillegg var åsen et utkikks- og varslingssted, 
mange kaller derfor toppen for Varden.  Navnet er trulig veldig gammelt, men ikke så 
gammelt som gravrøysene.  Det finnes ikke noen skriftlige kilder som kan fortelle oss 
fakta, så sikre kan vi ikke være.  Sønnen til Harald Hårfagre, Håkon den gode som 
regjerte fra ca. 933 til 961 satte vardevarsling i system.  Varder, eller veter som de kalles 
noen steder, blei bygd opp på godt synlige steder og vaktholdet organisert.  Håkon skal 



 

ha sørga for varder langs heile kysten, og i løpet av sju netter var landet varsla om det 
trengtes.    
 
Kristian den fjerdes norske lov fra 1604 redegjorde for funksjonen til vardene.  De 
teltformede vedreisene skulle stå på åser og fjell i krigstider.  Hvis vardene blei tent, 
skulle bygdas våpenføre menn samles på en bestemt plass.  Skrevne kilder forteller om 
hvilke varder som fantes i årene fra 1650 til 1850.  I tillegg forteller stedsnavn og 
tradisjoner om steder der det skal ha stått varder i tidligere tider.  I 1767 omtales 12 
signalvarder på Romerike i en innberetning fra de forskjellig militære avdelingene.  
Varden på Løkenåsen er en av disse.    
 
I mars 1716 kom svenskekongen Karl den tolvte og 600 mann til Fet.  De kom ubedt og 
kom over Kongtorpfjella og til Løken i Høland.  Der blei det et aldri så lite slag som 
svenskene vant, og det var mange døde og sårede på begge sider.  Etter noen dagers 
hvile gikk svenskene så over Sagaåsen, via Svenskerud, Tunnerud, Svarterud til dagens 
Sørlimoen (da het det Høgmoen og var et stort veikryss), videre til By, så 
Gullhaugbakken (Nitteberg) og til Svindal, hvor både kongene og troppene blei natta 
over.  Alle uthusa blei brent ned på gården og neste dag dro de videre, over tunet på 
Kvernhammer, Råsok, Vaterland og til Østersund (Sundet) hvor den tidas sundsted var.  
Våren var kald og sein det året og Karl den tolvte gikk over isen og videre innover.   
 
Det fortelles at dette var nest siste gangen at Varden var i bruk.  Den aller siste gangen 
var i april 1808, da det igjen var svensker som skulle ta oss.  Da var det et slag ved 
Toverud i Aurskog, og noen soldater gikk til Fet etterpå.  Det sies at de gikk over ved 
Vanakleiva.   
 
Vardene var et usikkert varslingssystem.  De kunne ikke brukes når det var dårlig vær og 
det var lyse sommernetter og lyse dager.  Samtidig var det jo et genialt system, og vel 
det beste som kunne finnes på den tida.   
______________________________________________________________________ 
 

Nytt kjøkken på Grendehuset 
 
I løpet av høsten skal det bli nytt kjøkken på Grendehuset.  Det gleder vi oss til.  Noe 
arbeid skal gjøres på dugnad, så har du tid til overs kan enten styret eller Rovenposten 
kontaktes.  Grendehuset blir noe stengt for utleie, men spør eventuelt Eivind Wahl om du 
har tenkt å leie.  Han har telefon 905 44 296 og er mannen som styrer utleieoversikten. 
 
Grendetreff 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, starter 
igjen 21. august. 

Linedans Starter igjen i september, kontakt Jorunn Emmaus, tlf. 63 88 42 33.  

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 Kulturuka i kommunen er i uke 44, i overgangen oktober – november.  

  

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 
Marimessa 8. september.  Hvis været er bra denne dagen blir det en god høst.  Vi får leve i håpet!      

mailto:roving@online.no

