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Høstfest på Grendehuset! 

 

Lørdag 6. november kl. 19.00 blir det høstfest på Grendehuset!  Det blir levende 

musikk med Tante Tutta og Gummigutta.  Inngangsprisen er kr 200,- og alle må ta 

med seg noe til et felles koldtbord.  Det blir velkomstdrink, servering av kaffe og 

kaker og loddsalg.  Salg av mineralvann og øl.  Påmelding innen 25. oktober til 

Tove på tlf. 416 71 064. 

 

Alle er velkomne! 

______________________________________________________________________ 

 

Litt forskjellig. 

 

Vellets årlige basar nærmer seg.  Det blir åpning av basaren 31. oktober, kl 16.00.   

Avslutning og tenning av julegrana blir søndag 28. november som også er første søndag 

i advent.   Følg med på oppslag!  Alle husstander på Roven får besøk av loddselgere i 

november, ta vel i mot dem!   

 

Alle Rovinger som spiller Lotto oppfordres til å gi grasrotandelen til Roven vel.  Vellets 

organisasjonsnummer er 971 265 337 som oppgis når du kjøper en kupong.  Du trenger 

bare å oppgi det første gangen, og det er ingen utgifter for deg.  Pengene har begynt å 

strømme inn, i september kom det inn nær seks hundre kroner.  Mange bekker små gjør 

en stor å! 

 

Grendehuset er malt i sommer.   På nordveggen er det oppdaga litt råte nederst og 

panelen der må skiftes.  Det blir gjort til våren. 

 

På Granerudåsen, det som er det nye Ramstadtunet (Ramstadskogen boligområde) er 

de første 14 leiligheter klare til innflytning.  De første har flytta inn, og totalt skal det bli 

52 leiligheter i lave blokker.  Vi håper alle blir medlemmer i vellet, og velkommen til 

Roven! 

 

 

Ruggestein. 

 

Leif Schatvet som i mange år arbeida i Fet kommuneskoger utga for ni år sia et fint hefte 

om sitt lange arbeidsliv, det kalte han for ”Je har lært en sang ta skogen”.  Her skriver 

han om ruggesteinen i Svarttjernlia:  Under blinkinga i Abbortjernhøgda en høst la onkel, 

en ettermiddag vi var på vei hjem, turen over Svarttjerndalen til lia på den andre siden.  

Da jeg undret på hvorfor han gjorde denne ”harasvingen”, fikk jeg til svar at jeg fikk vente 



 

og se.  Omsider stoppet han ved en langstrakt stein som var ca fem meter lang og tre 

meter bred på midten, og den spisset ut mot begge ender.  Under var den nærmest 

vuggemeiformet med et minimalt anlegg mot grunnfjellet.  Uten det minste problem 

kunne denne steinen, på kanskje 15 – 20 tonn, rugges.  Så vidt meg bekjent finnes det 

ikke noen lignende stein i vid omkrets. 

 

Schatvet er ikke aleine om å la seg fascinere av ruggesteiner.  De kalles ofte gåsteiner 

eller vaggesteiner.  I Sverige kalles de for ”liggande höna” eller ”höna på ägg”.  

Assosiasjonen er nok at sjølve den store ruggesteinen nærmest ruger på flere små.  Den 

vitenskaplige forklaringa er at innlandsisen under siste istid førte med seg digre 

flytteblokker som blei avsatt på et leie av sand, grus og mindre steiner.  I løpet av den 

videre avsmeltningsprosessen har så rennende vann spylt bort den finere sanda.  Bare 

steiner som var fastklemt under den store blei liggende igjen.   

 

I første halvdel av 1800-tallet var det stor interesse for ruggesteiner.  Det blei da utgitt 

flere arkeologiske avhandlinger om emnet.  Ruggesteinene blei oppfatta som 

menneskeskapt og som monumenter over de første innbyggerne.  Noen mente at 

ruggesteinene hadde gjort tjeneste som orakler i eldre tid, og at de gamle hadde tolka 

steinenes større eller mindre bevegelse eller vibrasjon som tegn fra gudene.  Eller at 

lyden som kommer fra steinene når en slår på dem, kunne ha blitt tolka på samme vis.  I 

Soknadal i Rogaland er det en diger ruggestein på anslagsvis godt over 70 tonn som er 

mulig å bevege for en person.  Den blei faktisk freda som et naturminne i 1923.   

 

Også diktere er opptatt av ruggesteiner, her er Rolf Jacobsen: 

  

Ruggesten.   

Den gamle ruggestenen nord i åsen 

ligger som en kjertel inne i evigheten, 

tung av tid. 

Den suger opp jernlyset fra alle stjernene. 

Tidsaldrenes vind stryker den langsomt over pannen. 

Alt har liv.  Rugg – rugg.  Den vet om månen 

og huggormen som kommer når det er sol. 

Den siste årmillionen gikk jo fort. 

Rugg – rugg.  Snart er den like gammel som Gud.   

 

Hvis du vil finne den lokale ruggesteinen som Schatvet skriver om tar du skogsbilveien 

Svartjennveien fra Tyrigrava (parkeringsplassen tvers overfor innkjøring til Brattåsen) 

eller fra Skauen.  I bånn av den laange bakken ved Svarttjenn (du ser ikke Svarttjenn, 

men det er altså på høyre hånd), der står det et skilt til Trettysjøhytta (=skihytta).  Der 

svinger du opp og straks går det et tråkk eller dårlig sti nesten rett opp til venstre, som 

altså tar av fra hovedstien.  Opp i lia der ligger steinen som du kan rugge på.  Så ta deg 

en tur dit, men husk at elgjakta starter 5. oktober og varer ut måneden.   

 

Grendetreff 30/9, 21/10, 18/11, 9/12   Alle 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 il 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 første vinterdag, altså 14. oktober.  De som har en primstav kan nå snu den over til 
vintertid, og dagen er merka med en vott – naturlig nok.  Et gammelt ordtak sier at denne dagen skal 
alt være i hus, som føder mann og mus!   

mailto:roving@online.no

