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Basaråpning og julemarked på Grendehuset søndag 6. november kl. 12.00 – 17.00. 

 

Det blir en utradisjonell basaråpning søndag 6. november kl. 12.00.  Det arrangeres 

julemarked i tillegg til åpninga av den årlige høst- og julebasaren.  Styret jobber med å få 

med ustillere og folk som vil selge juleting og andre saker og ting.  Vil du delta så koster 

det kr 200, kontakt Marit Wang på tlf. 478 43 320 eller e-post maritkw@broadpark.no 

 

Det er gratis inngang, og det blir som vanlig salg av kaffe og kaker og den slags.  I tillegg 

blir det ponniridning og kanskje kommer en gråtass.  Velkommen til en hyggelig dag med 

aktiviteter både ute og inne på Grendehuset!   

__________________________________________________________________ 

 

Korsvika og Brattåsen.   

 

Det foregår mye søndag 6. november.  Da er det slutten av kulturuka i Fet og som de 

siste par år skal Rovenpostens skriver være turleder for historielagets tur fra Skauen.  I 

år skal vi følge veien eller lysløypa bort til Tyrigrava, krysse Kompveien, passere 

skytebanen ved Brattåsen og gå til de gamle boplassene Brattåsen og Korsvika.  De to 

plassene som begge er fraflytt for lengst var naboplasser, men lå i hver sin kommune.   

 

Brattåsen lå i Fet og var husmannsplass under Falla.  Den var bebodd fra tidlig på 1700-

tallet og har navnet etter åsen mot Heia.  Den er jo bratt nok.  I følge bygdeboka var de 

siste som bodde der Johan Hansen født i Melby i Vatland og kona Maren Olsdatter som 

var fra plassen.  De bodde der til litt etter 1900, da flytta Johan og sønnen Karl Oscar og 

dattera Maren Johanna til Skauen.  Men det er en annen historie.  Brattåsen var en del 

av Varå-bruket og når Fet kommune som hadde kjøpt det, solgte plassen var det Johan 

Tingsrud på Mellom Tingsrud som kjøpte Brattåsen.  Han og sønnen Hjalmar dreiv jorda 

til kommunen kjøpte det tilbake i 1956.   

 

Korsvika ligger over delebekken og i det som tidligere var Blaker kommune.  Nå er 

Blaker slått sammen med Sørum.  Den plassen blei tatt opp omtrent samtidig som 

naboplassen.  Den siste husmannen der het Johan Hansen og var fra Enebakk.  Han og 

kona Gunhild fikk i følge bygdeboka fra Blaker og Aurskog sju unger som alle var født i 

Korsvika.   

 

Jeg har prøvd å finne hustuftene etter Brattåsen og Korsvika, men jeg finner dem ikke.  

Det er noen hytter der.  Den som ligger på Fet sida av Korsvika (som også bokstavelig 

talt er ei vik i Varsjøen) har en gammel(?) låve stående.  Det er et par hytter på Blaker-

sida, og det er restene etter ei sag som sto så vidt i Blaker.  Den var i virksomhet til utpå 

50-tallet trur jeg.  Jeg håper nå at noen gamle Rovinger kan hjelpe meg!  Er det noen 

som veit hvor Korsvika og Brattåsen var hen?  Jeg veit det i teorien, men finner ingenting 
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ute i skauen.  Kan noen bli med meg ut i skauen?  Helst så fort som mulig ettersom jeg 

burde vite dette før 6. november!  Er det noen som har gamle bilder, eller veit noe annet, 

- ta kontakt!  E-postadressen og telefonnumrene mine står nederst.   

 

Alle er forresten velkomne til å bli med på tur.  Følg med i programmet for kulturuka for 

når den starter.   

 

 

Høsttur til Gansdalen.   

 

I Gansdalen ligger Høgås batteri, eller Svinndalsfestningen som den også kalles.  Det er 

rester etter en festning som blei bygd i 1902 i tilfelle krig med Sverige.  Du kjører mot 

Gansdalen, og noen hundre meter før Fjellsrudkrysset er det en liten parkeringplass på 

venstre side av veien med et lite unselig skilt hvor det står Høgås batteri.  Her må du ta 

beina fatt de 400 meter oppover.  Oppe ser du de godt bevarte restene etter festningen 

som første og eneste gang var bemannet med mannskaper og utstyr i 1905.   

 

Fortets oppgave var å stoppe eller oppholde fiendtlige framrykninger på Øyerens østside 

mot Fetsund.  Armerte båter på Øyeren var tenkt å støtte fortet.  Det var standplasser for 

12 kanoner.  Utpå høsten i 1905 var det mobilisering og de aller fleste blei sendt til 

grensetraktene.  Det sto reservegrupper i Fetsund.  Det var dramatisk, men endte 

heldigvis godt.  Som en del av avtalen med Sverige blei festningen delvis ødelagt og 

gjort ubrukbar.  Det er fin utsikt fra Svinndalsfestningen, husk kikkert, nistemat og termos 

med noe varmt å drikke.   

 

Ei historie fra 1905 er at søstera til bestemora mi var gift med skredderen på Løkkeberg 

som ligger like ved veien litt lengre ut enn festningen.  Det hadde nok vært spennende 

tider, med bygging av festningen og åssen ville det ende.  En dag kom det en tropp med 

soldater marsjerende, de skulle østover.  En av de andre søstrenes kommende 

ektemann, Arnt Foss var med i troppen og skredderen tok følge med svogeren in spe et 

stykke.  Han skreik til kona i det han gikk: ”Farvel Mathilde, nå drar je i krigen!”  Han kom 

tilbake samme dagen og blei ved sin symaskin livet ut. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Grendetreff 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 Mortensmesse 11. november.  Dagen er til minne om Den hellige Martin som blei 
født cirka i år 316 i Ungarn.  Han blei offiser i ung alder og var det fram til år 339 da han fant ut at det 
var uforenlig med å være kristen.  Da blei han satt i fengsel, men slapp likevel fri da han tilbød seg å 
stille seg ubevæpna mellom frontlinjene.  Kun bevæpna med et kors.  Hvordan det gikk er ukjent, og 
han døde 8. november 397 av andre grunner.  Før han døde var det noen historier om noen gjess.  
Derfor er det en tradisjon om å spise Mortensgås denne dagen.   St. Martin er Frankrikes 
nasjonalhelgen og skytshelgen for mange, blant annet avholdsfolk og hotelleiere.  
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