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Loddsalg, høstbasar og juletretenning søndag 29. november.   

Som vanlig arrangerer Roven velforening høstbasar, så ta godt i mot loddselgerne når de 

kommer og husk å ha litt kontanter liggende.  Det blir trekning i basaren og juletretenning 

på Roven grendehus søndag 29. november kl. 17.00.  Vi åpner kl. 16.00 med kaffe, 

kaker og det siste loddsalget.  Så møt opp og alle er velkomne.  

______________________________________________________________________ 

 

Hvorfor veiene på Roven heter det de gjør 

Det har trulig bodd folk på Roven i minst to tusen år.  Gravhaugene ved Visperud, i 
Guriholtet (Falla), gravrøyser og varden på Løykjeåsen (Løkenåsen), klebersteinsbruddet 
i Kjelda ved Lystadmoen og gamle veifar forteller oss det.  Det er spor etter gamle veier 
flere steder og noen av disse er fortsatt i bruk.  Tofsrudvegen er en sånn gammel vei, 
som sannsynlig gått omtrent der den går i dag i uminnelige tider.  Mange gamle veier har 
gamle navn, nye veier får ofte nye navn, - ofte basert på hva det heter der den starter, 
ender eller går forbi.  Nye navn blir bestemt av kommunen, og det er lover og regler for 
det som for det meste annet.  Fet historielag blir ofte spurt om å komme med forslag til 
nye navn, basert på gamle stedsnavn på jorder, møteplasser og boplasser og gårder.   

Kompveien (fylkesvei 170) er fra 1970 og blei bygd som en statlig kompensasjon for den 
nedlagte jernbanelinja Urskog-Hølandsbanen som gikk fra Sørumsand til Skullerud i 
Søndre Høland.  Tertitten som den kaltes går fortsatt et par kilometer fra Sørumsand.  
Veien heter offisielt Kompveien og går fra Fetsundbrua og til Bjørkelangen i Høland. 

Tofsrudvegen går fra Kompveien til den går innpå Gamle Roven veg ved Tofsrud.  Den 
har navnet sitt fra de to Tofsrud-gårda.  Tofsrud blei i følge bygdeboka rydda en gang 
mellom år 1050 og 1350, omtrent samtidig med Tingsrud, Guttersrud og Enderud.  
Navnet kommer av det gammelnorske navnet Tolfr, navnet blei brukt på Roven helt opp 
på 1800-tallet i formene Tolv eller Tolf.  Det var altså en mann med dette navnet som 
rydda gården, så da blei det en Tolfsrydding og seinere Tofsrud.   

Dulpmyrvegen går fra Tofsrudvegen (i det krysset heter det Sandbakken) og til den 
ender i Kompvegen.  Veien har navnet sitt etter Dulpmyra, som igjen har navn etter 
husmannsplassen Dulpen.  Dulpmyra var idrettsplassen til Roven idrettsforening og er fra 
1932.  Idrettsforeningen fra 1926 døde langsomt hen på begynnelsen av 50-tallet.  På 
banen vart det spilt fotball, håndball og andre idretter, og det var en kjent festplass.  Det 
var danseplatting og mange av datidas kjente musikere underholdt.  Navnet har 
idrettsplassen etter to boplasser som lå omtrent der som Kompveien møter 
Dulpmyrvegen, og denne fortsetter innover i Langerud som en skogsvei.  Nå står det 
bare igjen en forfallen hytte på den ene av plassene.  Det bodde folk i Dulpen til ut på 
1900-tallet og de dyrka både korn, poteter og hadde kuer og griser som på andre 
småbruk.  
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Sandbakken er et nytt veinavn som går fra Åserudvegen og innover boligområdet 
Ramstadskogen.  Åsen heter egentlig Granerudåsen eller Langsethåsen.  Sandbakken 
var en plass med et par krakker ved krysset Tofsrudvegen og Dulpmyrvegen.  Meninga 
var at plassen skulle bevares, men det første som skjedde når åsen skulle bebygges var 
at heile plassen blei høvla vekk.  Sandbakken har nok i flere hundre år vært et møtested. 
St.Hansaften i 1936 var det leik og moro her.  Omreisende tatere brukte plassen, det var 
to gode brønner innpå her.  En for dyr, og en for folk som de fikk lov til å benytte.  Det er 
navn som Kattemyra innpå der.   
 

Kanalen som er adressen til de nye blokkene på Ramstadskogen har navn etter kanalen 
som går fra Nørupdammen (nå er det bare ei bru over Fossåa der) og til Tofsrudvegen 
ved gården Lykkja.  Den blei gravd ut i 1881 og det går en fin sti langs kanalen som er 
lett å se på nedsida av blokkene.  Den var først og fremst bygd for å fløyte tømmer ned til 
Varåbruket, der det var et stort sagbruk.  Tømmeret blei fløyta bortover og så sendt i ei 
trerenne ned den bratte lia fra Berget til Trøllhølet som ligger innerst i Varåveien.  
Seinere blei det bygd ei rørgate ned til tresliperiet i Trøllhølet, da var det vasskrafta og 
energien som det gjaldt å utnytte.  Les mer om dette i bygdeboka, bind tre. Kanalen blei 
også bygd for å regulere vanntilførselen til industrien i Trøllhølet.  Det var en 
avlastningskanal, et sted å lagre vannet før det blei sluppet videre. Det var grosserer 
Anders Olai Haneborg som eide det store Varåbruket da kanalen blei bygd i 1881.  
Haneborg kjøpte så å si alle eiendommene som hadde fall- og damrettigheter i Fossåa 
og Varåa.  Kanalen vart gravd ut for hånd, og dynamitt blei brukt, den fant Alfred Nobel 
opp i 1867. 
 
Det kommer flere forklaringer på veinavn framover.  Er det noe spesielt du lurer på så ta 
kontakt med Rovenposten.  
______________________________________________________________________ 
 
Veit dere hva som går og går og aldri kommer til døra?  Se svar nederst. 
 

 
Grendetreff Følgende torsdager kl. 10.30:  19/11 og 10/12.  

Syklubben Siste tirsdag i måneden kl. 12-14.  Kontakt Ragnhild Kjustad eller Sissel Borud. 

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.   

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 Anne Mari Borud på tlf. 458 36 399 
mellom kl. 17.00 og 21.00.  Medlemmer har billigere leie.  Den gamle 
barneparken er fin til barneselskap, men skal oppgraderes nå. 

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 
seineste dagen før og det koster kr 80 for tur-retur.    

Julemarked 21. og 22. november på Fetsund lenser. 

  

 

Saker som ønskes tatt med i Rovenposten sendes til Bente Arnesen, Åserudveien 31, 1900 Fetsund.   

Tlf. 920 85 567 og 63 88 04 54.  E-post: roving@online.no . Har du spørsmål om Roven eller noe du 
lurer på, er det bare å ta kontakt.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 1. desember, det 
blir kun ett nummer til før jul.  Det er klokka som går og går og aldri kommer til døra.   
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