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Myggen.  
 
Til tross for en svært fuktig forsommer så har det vært lite mygg i år.  Det er flere som har 
meldt at de savner den, både den og andre insekter.  Det blir lite mat til småfuglene som 
det også har vært lite av i år.  Kan det skyldes alle myggfellene som folk har i hagene?  

______________________________________________________________________ 

 

Drama på Dulpmyra. 
 
Vellets årlige basar pleier heldigvis å foregå i fredelig former.  Men basaren som blei 
arrangert på Dulpmyra i begynnelsen av juli i 1961 var alt annet enn fredelig.  Overskrifta 
i Indre Akershus blad et par dager etter lød ”Blodig og vilt slagsmål på Roven i Fet”.  Eller 
som Oddvar Martinsen sa:  ”Det var den likeste basaren som har vøri på Dulpmyra”.  Han 
mente det nok ikke bokstavelig.  Kristian Baksetra som passerte Dulpmyra på vei til hytta 
ved Varsjøen (dette var før Kompveien, så han kom vel kjørendes i det som nå er 
Dulpmyrveien), så lensmannsbetjenten (Gjestad’n?) stå gjømt bak ei furu med lua i 
hånda.   Han hadde lite å stille opp med og venta på forsterkninger fra Lillestrøm.  Anna 
Uriansrud stilte opp med sitt reine hvite forkle til å forbinde sår etter slagsmålet, det 
trengtes.  Ellers flykta de fleste hals over hode, noen krabba i åkeren bortover mot 
Langseth og Åserud, - og det var sikkert fryktelig alt i hop!  Men tilbake til hva som sto i 
Indre: 
 
Mellom 40 og 50 tatere, derav en del svensker, røk sammen i et voldsomt slagsmål på 
Dulpmyra på Roven lørdag kveld.  Det begynte som et fredelig ”kaffeselskap”, hvor også 
sterkere saker ble fortært og endte med at 4 svenske tatere måtte kjøres til sykehuset for 
å få sydd igjen diverse knivrisp i hodet og ansiktet.  En lastebil som tilhørte de svenske 
taterne, ble også stygt ramponert.  Det ble stukket hull på alle dekkene og frontrutene, 
siderutene og rutene bak ble knust.  Lensmannsbetjenten i Fet måtte skaffe assistanse 
fra Romerike politikammer som sendte 6 mann før man fikk ryddet opp i taterleiren.   
 
På Dulpmyra, som fra gammelt av har vært et yndet tilholdssted for tatere, har det i de 
siste fjorten dagene ligget to følger.  Lørdag var det ene ute og reiste og traff på turen 
svenskene som ble invitert på kaffeselskap.  Svenskene tok i mot innbydelsen og alt 
begynte i fred og fordragelighet, men det varte ikke lenge før romaniblodet kom i kok og 
knivene kom fram.  Flasker og bajonetter ble tatt i bruk og blodet fløt.   
 
Skiforeningen skulle ha sin årlige medlemsbasar på idrettsplassen på Roven som ligger 
like ved Dulpmyra.  Alt ved nitia om kvelden skjønte arrangørene at det kom til å bære 
galt avsted og ringte til lensmannskontoret, forteller Arne Skjønhaug til Indre.   
 



 

 

Vakthavende ved lensmannskontoret var ute for å etterforske noen hytteinnbrudd og 
man ringte så Lillestrøm politikammer som på det tidspunkt ikke hadde mer enn to mann 
å avse.  Da politiet kom var slagsmålet i full gang og de to lovens håndhevere fant det 
ikke tilrådelig å gå bort i taterleiren alene.  Først da det var kommet fem mann til kunne 
man gripe inn.  Politiet brukte lange trekøller for å få brakt taterne til ro, men hadde en 
vanskelig oppgave.  En taterkvinne hadde fått en flaske i bakhodet og pådratt seg 
hjernerystelse og besvimte flere ganger.  Både hun og annen kvinne var oversprøytet 
med blod og så ille ut.  Begge ble kjørt til sykehuset. 
 
De svenske taterne som tilbrakte natta i arresten i Lillestrøm etter å ha vært på 
sykehuset, er lite villig til å si noe om årsaken til slagsmålet, men etter det Indre erfarer 
skal det ha vært en familiefeide.  De norske taterne var ætlinger av Stor-Johanslekta og 
en kvinne av samme slekta giftet seg med en svensk tater som slekta ikke ville godta.   
 
En ung tater som ikke deltok i slagsmålet, kunne fortelle at det til ”kaffeselskapet” var 
innkjøpt 6 flasker brennevin og senere på kvelden kom det flere kasser øl opp i leieren.  
Dette har nok gjort sitt til at uenighetene har tilspisset seg. 
 
Folk fra Fet som skulle være tilstede ved basaren, fikk heldigvis samlet de minste barna i 
leieren på et trygt sted slik at disse ikke ble innblandet i oppgjøret, men ellers deltok både 
gutter og jenter i tenårene i slagsmålet.   
 
Taterne hadde en fast leirplass ved Sandbakken, plassen i krysset Tofsrudvegen – 
Dulpmyrvegen.  Før boligfeltet tok overhånd var dette en fin hyggelig møteplass med et 
par krakker.  Det sto forresten i reguleringsplanen at plassen skulle bevares, og det 
første som blei gjort var at den blei høvla vekk.  Nok om det, litt innpå der var det at 
taterne pleide å slå seg til.  Det var to brønner der, så det var drikkevann til både folk og 
hester.  Det het Kattemyra innpå der.   
______________________________________________________________________ 
 

Nytt kjøkken på Grendehuset 
 
I løpet av høsten skal det bli nytt kjøkken på Grendehuset.  Arbeidet starta 16. september 
og må seinest være ferdig til basaråpninga som er søndag 27. oktober.   
 
Grendetreff 26/9, 21/11 og 12/12, kl 10.30 alle dager.. 

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 Starter igjen i september - oktober, kontakt 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.  Alle monner drar! 

Dugnad Lyst til å være med og jobbe dugnad på Grendehuset?  Kjøkkenet skal pusses opp 
i løpet av høsten, så blir med og gjør en innsats for vellet og oss alle.   

Utleie Er du interessert i å leie Grendehuset, kontakt Eivind Wahl, tlf. 905 44 296.  
Medlemmer har billigere leie. 

Ellers Kulturuka i kommunen er i uke 44, i overgangen oktober – november. 
Basaråpning er søndag 27. oktober, mens avslutninga med trekning og 
juletretenning blir søndag 1. desember.  12. januar blir det juletrefest og 2. mars 
er det skirenn.   

  

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 med redaktøren.  Fristen for å sende inn stoff til neste nummer er 8. 
oktober, da har Benedikte og Bente navnedag.  Pene navn forresten!    
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