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Årets budsjett 

Roven vel har både inntekter og utgifter, som bør stå i balanse.  I budsjettet som blei 

presentert på årsmøtet tidligere i vinter var det en diverse kostnadskonto som inneholder 

følgende: reinhold, småting som trengs enten det er lyspærer, dopapir eller en ny 

panelovn, kjøkkensaker, (i fjor blei det kjøpt inn to nye komfyrer), i år må vi kanskje ha en 

ny varmtvannsbereder.  Det koster å drive Grendehuset, men det er ikke bare store 

utgifter, - det er også mye smått som føres på denne kontoen. 

______________________________________________________________________ 

Bikkjemøkk og annen møkk. 

Det som gjømmes i snø, kommer fram i tø.  Nå er det snart tid for å pella opp søpla fra i 

vinter.  Hvis alle tar i et tak, så blir det bra i år også.  De fleste som har bikkjer, uansett 

størrelse må skjerpe seg.  Er du ikke langt til skogs eller på din egen grunn, så må du 

pelle opp møkka etter bikkja.  Sånn er det!   

 

 

Dikt fra krigens dager. 

 

I krigens da’r fikk ho gamlemor den store skjelven i kroppen. 

En tysk patrulje på leiting for, og folk var redd denne troppen. 

 

De var på jakt etter radio og folk som ulovlig lytta, 

Og så en dag hele banden sto hos gamlemor borti hytta. 

 

En tysker krabba på sine kne inn under senga og skotta, 

Men der var det intet å se, for tenk han fant bare potta. 

 

Da gliste gamla og sa som så: mottaker’n den fant du,  

- det ser je nå, men sender’n finner du itte. 

 

Til tross for denne humoristiske regla var det nok mest alvor under siste verdenskrig, så 

også her på Roven.  Nå er det snart 70 år sida andre verdenskrig starta.  Rovenposten 

vil forsøke og ha med litt fra krigen, både godt og vondt framover.  Har du noe å fortelle, 

det kan gjerne bare være om hvordan dere sydde om gamle ulltepper til jakker, eller 

hvordan dere brukte kaffeerstatning, - ta kontakt med redaktøren! 

 

 

Ferister! 
 

Veit du hva ei ferist er?  Kort sagt er det ei grov rist, enten i metall eller tre, som hindrer 

fe (ikke fehuer) å komme fram.  Kompveien som sto ferdig 1967 hadde faktisk ei ferist 

ved Dulpen!  Hvis du nå på seinvinteren har kjørt oppover Kompveien og litt før Dulpen 

(der som Dulpmyrvegen møter Kompveien) har kjent ei stor dump i veien, akkurat som 



 

om den har søkki ned i et par meters lengde.  Der var ferista!  Et par unger jeg kjente 

veldig godt pleide å gjømme seg nede i hølet, under rista, og når bila kom stakk de arma 

opp og vinka.  Det var ikke så mye trafikk den gangen, så unga klarte alltid å få arma 

ned før bilene passerte.  Heldigvis, men det var nok til stor forskrekkelse hos bilførerne.  

Jeg veit ikke når ferista forsvant på Kompveien.   

 

Det var sikkert også mange andre ferister på Roven.  Jeg som bare var her på besøk 

husker den mellom Vestby og Sandbakken (plassen ved krysset Tofsrudvegen - 

Dulmyrvegen), altså i nåværende Dulmyrvegen.  I september 1954 sendte Fet kommune 

et brev ”Til havneberettige i Ramstad skog”.  Det var undertegna av ordfører Theodor 

Kinn og Georg Jahr som var kontorsjef eller noe sånt.  Brevet lyder sånn:   

 

Om fjerning av grinder på veien Løken – Tofsrud ved Visperud og Saga.  Denne sak ble 

behandlet i formannskapets møte den 1. d.md.  Det ble framhevet at det er svært 

upraktisk sånn som det er nå med grind midt i bakken ved Visperud.  Særlig for 

biltrafikken er det en stor ulempe, og når nå skogsbilveien Skaugen – Varsjøen blir ferdig 

utpå høsten, må en regne med større biltrafikk enn tidligere.  Formannskapet drøftet 

saken inngående og var særlig inne på følgende alternativer til forandring for å lette 

ferdsla:  

 

1. De grindene som nå står ved Visperud og Saga fjernes.  Derved vil denne veien 

bli helt åpen for trafikk.  Av hensyn til havningen i skogen må det da settes opp et nytt 

gjerde fra Alf Fjeldsruds tomt til Ole Westby’s eiendom, med grind over veien til Skaugen-

Varsjøen.  På denne måten oppnår en at grinda blir plassert på sletta øst for 

Sandbakken, og det blir da ikke så vanskelig for bilene å få stoppet og startet som det er 

nå.  Den del av skogen (havneområdet) som ligger vest for det nye gjerde ville da ikke 

kunne brukes mer til havning, men dette lille arealet vil formodentlig ikke ha noen særlig 

stor betydning hva beitet angår.  På det nye gjerdet måtte det i tilfelle settes opp en grind 

i nærheten av Fjeldsruds tomt, hvor de havneinteresserte kunne slippe og eventuelt 

hente sine dyr.  Dette alternativet vil for øvrig by på den fordel at alle grinder vest for 

veien Sandbakken-Saga ikke lenger ble aktuelle, og ville da lette den daglige trafikk i 

dette strøket, fordi havneområdet ble begrenset av det nye gjerde. 

2. Som et annet alternativ kunne det bli spørsmål om å sette opp såkalte ”ferister” 

ved Visperud og Saga.  I dette tilfelle måtte det settes opp spesielle grinder ved siden av 

”feristen” til bruk for hestekjøretøyer m.v.   

 

Før kommunen foretar seg noe videre i saken, ville en være takknemlig for å høre Deres 

mening om disse spørsmål.    

 

Og der var brevet slutt, - det var andre tider det!   

 

_____________________________________________________________________ 
Grendetreff Kl.10.30. disse dagene: 15/4, 20/5, 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 Sommerdagen 14. april.  Vi snur da primstaven fra vintersiden til 
sommersiden.  Det var dagen for å bytte jobb eller bolig, og den kalles derfor også for 
Flyttedagen.   
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