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St. Hansmoro på Grendehuset! 

 

St. Hansaften blir det fest og moro på Grendehuset.   Som vanlig vil det begynne kl. 

18.00.  Det kommer oppslag ved de største postkassestativene og oppslagstavlene når 

det nærmer seg.  Det vil også bli lagt ut på vellets hjemmesider.  Alle er velkomne, både 

store og små! 

 

 

Prestegården! 

 

Der det har vært prester har det vært prestegårder.  Sånn har skikken vært her i Fet 

prestegjeld også.  Nåværende prestegård har antagelig vært bolig for presten i mange 

hundre år, kanskje heilt sia den første kjente katolske presten sist på 1300-tallet, - sira 

Andres Ogmundson.  Middelalderens prester blei alltid omtalt med ”sira” foran navnet, 

seinere med ”herr”.  Nå er det sogneprest Inger Jeanette Enger, vår første kvinnelige 

sogneprest som bor på Prestegården med familien sin.  I tidligere tider, før herredshus 

og rådhus, var prestegården også sentrum for mye av den lokale administrasjonen.   

 

Prestegården er ikke av de største gårdene i bygda.  Den består i dag av 135 såkalt 

fulldyrka jord.  Mesteparten leies bort til Aud Raasok som eier og driver nordre Råsåk 

sammen med mannen Atle Killingmo.  I tillegg er det omtrent 500 mål med skau eller 

utmark, blant annet nordenden av Jushaug-sanda som er ei øy omtrent midt i løpet av 

Glomma der den renner ut i Øyeren.  Også Tingsrudåsen her på Roven er eid av 

prestegården.  Nåværende hovedbygning sto ferdig i 1902.  Huset er stort, det er 19 x 

10,6 meter.  Det var i presten Chr. E. Nicolaisen sin tid at det blei bygd mange nye bygg 

på prestegården.  Fra årene 1886 til 1905 bygde han alle de nåværende husa, som det 

likevel ikke er så mange av som i tidligere tider.  Gårdsdrift i gamle dager krevde atskillig 

flere bygg og folk enn dagens!  I tidligere tider hadde allmuen plikt til å vedlikeholde 

bygningene, og kjørka vil jeg tru.  I siste halvdel av 1700-tallet blei det bygd en virkelig 

stor hovedbygning, den var 52 ½ x 18 ¼ alen, og 9 ¼ alen høg.  En alen er omtrent 63 

cm lang, så da kan du regne litt sjøl.  Uansett var den forrige hovedbygningen betraktelig 

mye større enn den som erstattet dette flotte droget av en bygning.   

 

Fram til siste halvdel av 1800-tallet dreiv prestene gården for egen regning.  De første 

kjente forpakterne var to brødre fra Hannestad i Ullensaker.  Søstera Karen Kristensen 

blei gift med Kristian Hansen fra Kjustad og flytta til Kjustadenga, og har flere 

etterkommere på Roven.  Fra 1924 til nærmere år 2000 var det far og deretter sønn 

Bjanes som forpakta prestegården.  Thomas og kona Marta Bjanes forpakta gården fram 

til 1966 da Tarald og Astrid overtok.  Både far og sønn dreiv mye med travhester, og 

Bjanes-navnet var vel kjent i de kretser.  Om vinteren var det travkjøring på Monsrudvika 



 

og det var også en travbane på Prestegårdens grunn i nærheten av elva.  

Sidebygningen på Prestegården har vært brukt som bolig for forpakterne.  Den ligger 

veldig nær sjølve presteboligen og er blitt ganske så forsoffen.  Om den blir satt i stand 

igjen er vel heller tvilsomt og det bor ingen der etter at Bjanes flytta for noen år sia til 

Haldors vei i nærheten av Kringen.   

 

Det er det statlige ”Opplysningstjenestens fond” som eier prestegården, og et mer 

intetsigende navn skal en vel leite lenge etter.  Hvis du vil lese mer om Prestegården, 

prestene og forpakterne, så finnes det mye stoff i bygdeboka bind tre.  

 

En fin tur er å parkere bilen om du bruker den for å komme fram, og så ta beina eller 

sykkelen fatt gjennom tunet på Prestegården.  Veien som faktisk heter Prestebakken går 

forbi plassen Prestebakken eller Bakken som det også blir kalt og som ligger nede i 

bakken.  Der er det både et gammelt og nytt bolighus.  Det eldste var i sin tid bryggerhus 

og drengestue på Prestegården.  Mellom Prestegården og elva ligger det en haug som 

kanskje er en gravhaug, nemlig Kjempehaugen.  Ridderhaugen, Norges tredje største 

gravhaug ligger opprinnelig på Prestegårdens grunn.  Det har vært (er?) flere andre 

gravhauger i dette området også.  I forbindelse med at kommunen for et par år sia planla 

et kjemperenseanlegg mellom prestegården og elva blei deler av gården undersøkt 

arkeologisk.  Det blei funnet flere såkalte løsfunn datert fra steinalder og framover og 

kokekroper (brukt til matlaging i riktig gamle dager).  Ved Glomma lå Prestelensa.  Det 

var vel den eneste lensa på denne sida av elva.  Skoleunga på Riddersand er godt kjent 

med turer til travbanen som ligger der, så du finner nok fram! 

______________________________________________________________________ 

 

Onsdagsbussen på Roven er nedlagt! 

Hver onsdag i flere år har sykehjemsbussen plukka opp passasjerer på Roven.  Så har 

den kjørt ned i Fetsund og returnert litt seinere.  Det har betydd mye for mange at de 

kunne komme seg ut for å handle eller å utføre andre ærender.  Men nå hadde det blitt 

så få passasjerer at den er nedlagt!  Dessverre. Det er liten trøst at den fortsatt kjøres 

andre steder i kommunen.  Det er støtteforeningen til sykehjemmet som eier bussen.  

Dersom det likevel blir stor interesse for bussen har Rovenposten lovt å bringe det 

videre.  

 

 

Fritt fram… 

”Fritt fram, mamma har fisi” - sa gutten han hadde gjømt seg under stakken til mor si.  

Unga leika og han trudde han hadde funnet et sikkert gjømmested. 

 

_____________________________________________________________________ 
Grendetreff Kl.10.30. disse dagene: 17/6, 30/9, 21/10, 18/11, 9/12  

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. 

Dugnad Dugnader eller arbeid på Grendehuset, ta kontakt med styret! 

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset eller den gamle barneparken, 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.  Frist for innsendelse til stoff 
i neste nummer er Botolvmesse 17. juni.  Dagen er minnedag for den hellige benedikter-
munken Botolf, som var en populær helgen i England i middelalderen.  Om han var populær 
her på Roven er usikkert!  

mailto:roving@online.no


 

 


