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Hærverk ved Grendehuset. 

 

Det har i det siste vært gjort hærverk på barneparken ved Grendehuset.  Dette er 

unødvendig og dårlig gjort mot fellesskapet her på Roven.  Vellet har verken penger eller 

ansatte til å rydde opp og skifte glassruter som er knust.  Vi håper de unge rabbegastene 

kan slutte å herje rundt, og at foreldrene kan passe bedre på!  

__________________________________________________________________ 

 

Gjennomgangstrafikken på Roven. 

 

Det er bare blitt mer og mer gjennomgangstrafikk i Tofsrudveien og Fallaveien, og særlig 

ille er det tidlig på dagen.  Det er bilistene fra Aurskog og Høland som vil spare noen 

minutter på å svinge av fra Kompveien og komme ned ved Fråstad, for så å komme inn 

på veien ved Sundet.  Både Tofsrudveien og Fallaveien har nettopp blitt godkjent som 

skoleveier for de litt større unga på Riddersand skole og Østersund.  Skolebuss er nå 

bare for de aller minste.  Beboerne klager og vellet har sendt et brev om saken til 

kommunen.  Det må bli gjennomkjøring forbudt, og det haster!  

 

 

Spare eller Spar?   

 

En av de nå tre matbutikkene nede i Fetsund heter formelt ”Spar”.  Men veldig mange av 

oss her i bygda kaller den for ”Spare”.  Jeg blir stadig retta på når jeg sier Spare, for 

butikken heter jo ikke det lenger.  Fra starten i 1870 het den Fet handelsforening.  Det 

var 125 menn, stort sett bønder i bygda som kjøpte ett aksjebrev hver.  Mange av disse 

er fortsatt i de samme familienes eie.  De starta først butikk eller landhandel på østsida 

av elva, i Rosenlund, men flytta snart over elva.   Alt i 1871 skifta den navn til Fet 

spareforening og lever fortsatt i beste velgående.  I dagligtale har navnet blitt forkorta til 

Spare.  Kort og godt.   

 

I dag er Fet spareforening et eiendomsselskap som eier flere eiendommer nede i 

Fetsund og noe på denne sida av elva.  De eier fortsatt butikklokalene i Fetsund som fra 

1999 har blitt leid ut til Matkarusellen AS, og butikken i Løkenveien på denne sida.  Det 

er utleieleiligheter i begge byggene.  De eier naturligvis Sparebua som er et freda 

pakkhus like ved stasjonen, hvor det i gamle dager gikk et jernbanespor heilt inn til 

bygget for levering av varer.  Den er nå utleid som lagerlokale.  Der hvor butikken var 

fram til 2007 i Gamle Fetvei 7, skal det nå bli treningssenter.  Spenst åpner i 

begynnelsen av oktober.  I Garderbakken 1 som kalles Brustadgården er det flere mindre 

kontorlokaler.  Det er en bokhandel i første etasje, som også selger leiker og mye annet.   

 



 

Brustadgården som ikke het det før langt seinere blei skilt ut fra Hauger og bebygd i 

1859.  Det blei landhandel og skysstasjon i tillegg til et mindre gårdsbruk.  Før jernbanen 

kom i 1862 var det skysstasjon og gjestegivere på Hauger (lenger opp).  Det hadde det 

vært i noen hundre år. Men når de fleste reisende til bygda nå ville komme med toget, 

var det en kar ved navn Carl Josef Hansen Mørch fra Lørenskog som fra starten av og 

fram til sist i 1880-åra dreiv landhandel og skysstasjon her.  Da overtok søstra som het 

noe så vakkert som Elemine Josefine Asora til fornavn.  Ho var enke etter Knud Brustad 

fra Lørenskog.  I 1893 overtok sønnen Hartvig Waldemar Brustad virksomheten.  

Sønnen hans igjen, Halfdan Wilhelm Brustad overtok i 1918 og bygde den nåværende 

forretningsgården i 1928.  Arkitekt og byggmester var Axel Bjørnstad fra Feiring.  Dette 

var det første huset Bjørnstad og hans folk satte opp i Fet.  Seinere blei det blant andre 

Herredshuset som også er et praktbygg.  Halfdan Wilhelm døde tidlig og hans enke 

Dagmar Brustad dreiv butikken fram til 1970. Da blei den solgt til D. Rosenberg A/S som 

hadde butikk der i mange år før Rema-bygget sto ferdig for noen år sia.  I andre etasje 

holdt Fet og Rælingen lensmannskontor til i flere år før de flytta dit de er nå.  Nå er det 

altså Fet spareforening som eier det som blei hetende Brustadgården.  Mye mer kunne 

skrives om både skysstasjonen på Hauger og den som Brustad overtok, og ikke minst 

om butikkene og alle virksomhetene på begge sidene av elva.  Mangeårig leder i Fet 

historielag, Kari Westbye og historielaget utga i 2006 ei fin lita bok om ”Næringslivet i 

Fet fra ca 1860 til ca 1960”.  Spør bokhandelen i Brustadgården etter boka, eller kontakt 

historielaget. 

 

I 1903 kom oldeforeldra mine hit til Roven.  Oldefar hadde fått seg jobb på elva og han 

og kona og de tre eldste unga overtok Hagen (Hagan).  Det er den siste plassen på 

høyre hånd langs Kompveien før Heia industriområde.  Jeg kan tenke meg at oldefar 

Hans hadde reist i forveien og at familien kom etter.  De kom i hvert fall med toget fra 

Årnes og så var det å leie hesteskyss hos Brustad som kjørte dem opp til Hagen.  Veien 

gikk forbi Ramstad, videre forbi Visperud og plassen Dulpen (er den falleferdige hytta 

ved Kompveien, på andre sia av veien der Dulpmyrveien ender i Kompveien).  Så var det 

over Gaukefjell som er åsen på høyre side av Kompveien (når du altså kjører oppover).  

Vesle Magnhild på fire år fortalte seinere at ho ikke kunne sitte på over Gaukefjell, men 

måtte ta beina fatt denne siste kneika før de var framme etter den lange reisa!  

 

______________________________________________________________________ 

 

Bruktmarked og julemarked på Grendehuset? 

 

Er det interesse for å arrangere marked på Grendehuset?  Enten som et tillegg eller i 

stedet for den årlige høstbasaren?  Har du meninger om dette, så kontakt noen i styret 

eller kontakt Rovenposten.   

 

 

Grendetreff 29/9, 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 10. oktober.  Om Fridtjof Nansen hadde levd ville han ha fylt 150 år denne dagen.  
Sola står opp kl. 7.43 og går ned 18.24.  Det går mot vinter og mørketid!   
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