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Høsten. 

Høsten nærmer seg med de vanlige aktivitetene på Grendehuset.  Hver uke er det 

seniordans og linedans, førstnevnte på dagtid.  Begge deler er like morsomt og godt 

både for kropp og sjel, og passer veldig godt for de som ikke er par. Men det er plass for 

både enslige og par.  Grendetreffet er for alle som bor på eller har tilknytning til Roven.  

Dette er en formiddag i måneden, og alle er velkomne!  Første treff er torsdag 29. 

september kl. 10.30.  Tidspunkter og kontaktperson for dansen finner du nederst på 

neste side. 

__________________________________________________________________ 

 

Industriområdet ved Heia. 

Det ser ut til at industriområdet ved Heia nå utvides betraktelig.  Skauen hogges ned, 

både mellom de bedriftene som alt er der og videre sørover og innover mot/på 

Jamsåsen.  Flere bedrifter bygger og det avsatte området er mye større enn det som 

hittil har vært lagt under asfalten.   

 

 

Landskap med gravemaskiner 

  

De spiser av skogene mine. 

Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine. 

Gud hjelpe mig for en skapning på dem. Hoder  

uten øyne og øynene i baken. 

  

De svinger med kjeftene på lange skaft 

og har løvetann i munnvikene. 

  

De eter og spytter ut, spytter ut og eter, 

for de har ingen strupe mer, bare en diger  

kjeft og en rumlende mave. 

Er dette et slags helvete? 

  

For vadefugler. For de altfor kloke  

pelikaner? 

  

De har blindede øyner og lenker om føttene. 

De skal arbeide i århundrer og tygger blåklokkene  

om til asfalt. Dekke dem med skyer av fet ekshaust 

og kald sol fra prosjektører. 

  

Uten struper, uten stemmebånd uten klage.  

  

Rolf Jacobsen (1954) 



 

 

 

Bli med på tur til Piggåsen tirsdag 30. august kl. 18.30.  

 

I riktig gamle dager trudde vi at landet hadde vært bebodd av kjemper og jutuler.  På 

Romeriksmålet blei dette jøtuler, og da skjønner vi hva Jøtul-ovnene er kalt opp etter.  

På 1700-tallet foregikk det seriøse diskusjoner om kjempene.  Vitenskapsmenn fortalte 

om store skjeletter i gravhauger og store redskaper, og et veldig stort og gammelt hus 

var i Trøgstad.  Utover på 1800-tallet slutta de fleste å tru på at landet hadde vært 

bebodd av kjemper.   

 

Fet var fram til 1600-tallet delt opp i tre sogn.  Sør-Åkre var i middelalderen eget 

kjørkesogn, og kjørka lå på Faller.  Falldalen lå altså da i Sør-Åkre sogn, og kjørka på 

Faller er nevnt i biskopens nedtegnelser fra 1590.  Gården Faller ligger på vestsida og 

nærmest elva, høgt og fint ligger den litt nord for Fetsund sentrum.  Du kan ikke unngå å 

se den om du er på en av bruene og ser oppover.  Det er en gammel gård, men kjørka 

blei visst rivi på begynnelsen av 1500-tallet i følge biskopen.  Det er funnet graver på 

Faller.  Det ligger også en kjempestor stein der, som kom med isen en gang for flere 

tusen år sia.   I bygdeboka gjengis et sagn om denne steinen: Litt opp fra gardstunet på 

Nordstun Faller ligger en forholdsvis stor stein.  Sagnet sier at jøtulen i Piggåsen skal ha 

kastet denne steinen etter kirka.   

 

Det er en kjent sak at jøtuler ikke likte kjørker og kjørkeklokker.  Også fra andre bygder 

er det sagn om steiner som er blitt kasta etter kjørker. 

 

Piggåsen ligger her på Roven, mellom gamle og nye Rovenveg mot Sørumsand.  Det er 

en stor og høg ås med et stort klebersteinsbrudd som var det aller første industriområdet 

her over.  Det er fra eldre jernalder, sånn cirka 500 før Kristus fødsel til cirka 570 etter.  

Det var flere gruveganger som vi fortsatt kan se litt av, og ikke minst kjenne det kalde 

gufset fra, og det var flere dagbrudd og mange slagghauger.  Det er Ole Wilhelm 

Guttersrud som er grunneier, og han har bidratt til at stedet er godt skilta og det er lett å 

se hva som var.  Hvor mange som jobba og levde der er umulig å anslå, men det var stor 

virksomhet.  I tillegg er åsen et fint turområde, og det er mange stier og lett å finne fram.  

Tirsdag 30. august kl. 18.30 kan du møte opp ved parkeringsplassen til Piggåsen.  Vi vil 

trulig ikke se noen spor etter jøtulen som bodde der, men det er mye annet å se der.  

Alle er velkomne, og det er bare å kjøre eller sykle bortover gamle Rovenvegen mot 

Lystadmoen og Sørum.  Bortafor Holtermoen og Asak grustak står det et skilt med 

Piggåsen inn til venstre, der er det greit å parkere.  Det blir ikke lange turen, men det er 

bratt og ulendt om du vil se alt.  Turen varer en times tid i rolig tempo.  

 

Grendetreff 29/9, 20/10, 17/11 og 8/12 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. 

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.  

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 den dagen da småviltjakta starter, nemlig 10. september.  Vil du jakte her i Fet er 
det greit å melde seg inn i Fet jeger og fiskeforening, men først må du ta jegerprøven om du ikke har 
den fra før av.  Det er nok litt seint å ta den for årets jakt, så du får heller legge planer for neste år.   
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