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Spennende i Guriholtet.   

 
Fra Marie Ødegaard ved Kulturhistorisk museum har vi fått dette innlegget:   
 
Kulturhistorisk museum undersøkte et lite område i Fallaveien på Roven i oktober 2016 i 
forbindelse med tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg.  Vi avdekket en 
branngrav, det vil si en kremasjonsgrav.  I overflaten besto graven av et par større stein 
som lå rett under pløyelaget, trolig rester av en markering på overflaten i eldre jernalder.  
Den indre gravkonstruksjonen besto av stein ned i en 05 m dyp nedgravning.  I graven 
fant vi ca. 420 g brente bein, en liten jernring med kobberlegering og en jernspiker.  
Graven er datert til folkevandringstid, kal. 400 – 540 e.Kr.   
 
Det var både dyre- og menneskebein i graven.  Levningen ble tolket til å være fra en 
yngre kvinne, mellom 29 og 40 år.  Det ble identifisert seks bjørneknokler og 34 fragment 
av minimum seks spillebrikker av horn/gevir av hjort.  Både bjørnebein og spillebrikker 
kan tolkes på ulike måter, men det synes som om de ofte settes i forbindelse med både 
liv og død, underjordiske krefter, men også omsorg og det hjemlige.  Funnene indikerer 
trolig at den døde kan ha tilhørt et høyere samfunnssjikt og hatt en særlig stilling i 
samfunnet.  Bjørneknokler og spillebrikker i graver er relativt uvanlig og at det er en 
kvinne gjør det ytterligere sjeldent.  Graven ligger i ytterkant av et stort gravfelt på 
Guriholtet (ID 11396) og må ses i sammenheng med det.   
 
Bildet viser bjørneknokler funnet i branngraven på Falla.  Foto: E. Sjöling. SAU / 
C13560_075 Kulturhistorisk museum 2017.04.15 
 

 
 
 
Den som vil lese mer om Guriholtet kan søke på kulturminnesok.no.   
 
 

http://www.rovenvel.net/


 

Torsdag 1. juni kl. 19.00 blir det omvisning med arkeolog Bjarne Gaut fra Akershus 

fylkeskommune på gravfeltet på Visperudåsen.  Vi møtes i krysset Tofsrudvegen – 

Dulpmyrvegen og Visperudgutua.  På Visperudåsen 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.   
 

Heia er i skrivende stund fylt med vann.  Nå gjenstår bare oppryddinga på 
badeplassen ved demningen.  Det er usikkert om det er rydda godt nok ved demningen 
sånn at det er trygt å stupe fra demningen, brua eller fjellet.  Atthaldsdammen som vart 
laga av grus for å holde vannet unna mens bygginga pågikk ligger visst fortsatt der.  Den 
kan lage trøbbel for folk som stuper.   
 

Fet fotoklubb har sine månedlige møter i Grendehuset.  Den første tirsdagen i hver 
måned møtes de for å diskutere forskjellige temaer og kanskje kåre de fineste bildene.  
Det er fritt fram for alle til å bli med og alle er velkomne til å stikke innom.  Det er ferie i 
juli og august, men ellers holder de på året rundt.  Kontakt Stein Skrimstad på telefon 
905 22 728 for mer informasjon.   
 

23. juni blir det St.Hansfeiring på Grendehuset.   
 

Sørum revmatikerforening starter opp nye yogakurs på Grendehuset tirsdag 5. 
september, både på formiddagen og på kvelden.  Mer informasjon hos enten Ingunn 
Røhnebæk på tlf. 988 81 286 eller Mette Tveito på tlf. 979 63 296.  Det er påmelding og 
ikke så mange plasser.  Nøl ikke med å kontakte damene om du trur dette er noe for 
deg.   
 

Styret rydder på Grendehuset.  Det er ikke så mye rot og skrot de finner, men gamle 
dokumenter, bilder og andre rariteter som vil bli stilt ut etter hvert.  Har du noe du vil dele 
med andre så ta kontakt.   
   
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  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 på 
Grendehuset 

Normalt er det syklubb siste torsdag i måneden kl. 11.30-14.  Siste syklubb før 
sommeren er mandag 22. mai.  Ta med det gode humøret ditt og kom!  Kontakt 
Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud om du har spørsmål. 

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.   

Fet fotoklubb Den første tirsdagen i hver måned på Grendehuset, kontakt Stein Skrimstad på 
tlf. 905 22 728, eller bare stikk innom.   

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 juni.  Har du noe du gjerne vil ha med eller noe du gjerne vil 
at vi skriver om, så ta kontakt!   
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