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Basaravslutning og tenning av juletre på Grendehuset.   

 

Søndag 28. november kl. 16.00 blir det avslutning av den årlige høstbasaren.  Har du 

ikke fått kjøpt lodd får du en siste sjanse på Grendehuset denne ettermiddagen.  Alle 

husstandene på Roven skal i løpet av november få besøk av loddselgere, ta vel i mot 

dem!  Det blir tenning av juletreet ute kl. 17.00.  Møt fram til en hyggelig ettermiddag 

med gode naboer.   

 

Alle er velkomne! 

_____________________________________________________________________ 

 

Kan noen? 

 

Styret i vellet henger opp plakater og oppslag i forbindelse med basaren, juletrefester og 

den slags.  Det er ikke alltid vi får reist rundt og tatt de ned igjen, så det er fint om vellets 

medlemmer kan ta de ned når arrangementet er over. 

_____________________________________________________________________ 

 

Fet og Roven og andre rare navn. 

 

Få ting kan irritere folk mer enn feil navnbruk, enten at det uttales feil eller at det brukes 

feil navn.  Fet kommune har navnet sitt fra bygda Fet, som uttales fett, med kort e.  Den 

mest kjente norske stedsnavneforsker gjennom tidene Oluf Rygh (1833 – 1899), mente 

dette om Fet-navnet:  Er utvilsomt fit, hunkjønnsord, frodig græsmark, især en saadan, 

som ligger lavt og ved bredden av hav, sø eller elv.  Der er intet spor til, at her 

nogensinde har været en gaard af dette navn.  Imod at navnet skulde være oprindelig 

gaardsnavn, kan ogsaa med grund anføres, at det aldrig i middelalderen forekommer, 

hvor sognet nævnes, kun som bygdenavn.  Fet eller Fit er kjent fra før Svartedauen.  

Sognet Fit/Fet er kjent fra cirka år 1500.  Tidligere var det Hov sogn på denne sida av 

elva, som hadde navnet sitt etter gården Hov på nedsida av kjørka.  Navnet Fet blir brukt 

som et gårdsnavn andre steder i Norge (for eksempel i Høland) og det finnes også 

liknende stedsnavn (for eksempel Fitjar). 

 

Når det gjelder Roven er dette mye vanskelige å tyde.  Her er uttalelsen med lang o, 

altså rooven, og ikke råven som noen har en utidig tendens til å si!  Navnet er i hvert fall 

kjent fra 1700-tallet, men er nok mye eldre enn som så.  Betydningen er kanskje, men 

bare kanskje, av rova, altså halen eller rompa om du vil. 

 

De morsomste navna i Fet er slett ikke morsomme, men heller tragiske.  Det er 

husmannsplassen Reindritua under Balnes.  Reindritua er nevnt tre ganger i 

skattelistene på begynnelsen av 1700-tallet.  Plasser som ingen satte særlig pris på, 



 

som kanskje var små og usle fikk ofte navn med negativ klang.  Så er det Matlausgrenda 

i Gansdalen, som faktisk er nevnt i et makeskiftebrev som Kong Håkon V Magnusson i 

1312 utstedte til sin svigersønn på Sudreim (godset i Sørum).  Matlausgrenda lå mellom 

Bjørkeflåtten og Skjatvet.  Under Skjatvet lå også plassen Helvete.  Heldigvis er disse 

navna borte.  Men det er litt dumt også, fordi navna forteller jo en historie som vi gjerne 

kunne ha med oss videre.  Er det noen som har noen morsomme og merkelige navn fra 

Roven er det bare å kontakte Rovenposten.  

______________________________________________________________________ 

 

Gamle hus på Roven? 

 

At det har bodd folk på Roven i årtusener er fantastisk å tenke på, og like fantastisk er 

det å tenke på muligheten av at noen oss faktisk er etterkommere etter disse!  På Roven 

er det funnet både gravhauger, flatgraver og flere oldsaksfunn.  Spor etter bosetting, 

altså husrester og matlaging er også funnet.  Rester etter kokegroper er funnet flere 

steder, for eksempel i Berget, på Falla og ved gamle Sandbakken (krysset 

Dulpmyrvegen og Tofsrudvegen).  I riktig gamle dager var det stolpehus eller stavhus 

som var skikken.  Lafteteknikken antas å være kjent tilbake til vikingtida (som tok slutt i 

1030) og forskerne trur den kom østfra, fra Russland. Stolpehus har kort sagt en 

stolpebåret konstruksjon, og når dette huset etter hvert råtner og detter ned, - så kan 

arkeologene se restene etter disse stolpene i laang tid nede i bakken.  Sånne rester er 

blant annet funnet på Falla.   

 

Men hvor er det eldste nåværende huset på Roven, enten det er et uthus eller et 

bolighus?  Huset i Granshagan i Gransveien 60 er trulig fra 1700-tallet en gang, men det 

er jo ikke på Roven.  Ta en kikk på Granshagan neste gang du går en tur!  Har vi like 

gamle hus her på Roven?  På Tofsrud hvor Linn og Anders Nafstad bor er det ei 1700-

talls bu.  Bua i Uriansrud kan også være fra 1700-tallet.  Det er grådig artig med gamle 

hus! 

______________________________________________________________________ 

 

Vinterværet. 

 

Et gammelt værvarsel fra Fet forteller at leiker eller speller orrhanen seint om høsten, 

kan en vente en mild eller regnfull vinter.  Leiker den om vinteren vil det snart komme 

mye snø!  Rognebær har det ikke vært i høst, så det spørs om det blir noe snø i det hele 

tatt. 

 

 

Grendetreff 18/11 og 9/12, begge dagene 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, og gi din 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 Mortensmesse 11. november.  Dagen er til minne om Den hellige Martin og vi skal 
spise gås til minne om den gangen han gjømte seg blant gjessene.  Gjessene snadra naturligvis så 
høyt at han blei avslørt og han kunne velges som biskop i det som er dagens Frankrike.  Dette var 
rundt år 372 og fortsatt spises det gås til minne om hendelsen, tradisjonen er særlig levende i Skåne.   
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