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Utgangspunkt
Borgen er et av fem tettsteder i Ullensaker kommune. Denne
analysen er kommet til som en del av grunnlaget for en
tettstedsplan for Borgen. En viktig premiss i dette arbeidet er
at Ullensaker har stor tilflytting, mye av dette knyttet til
etableringen av storflyplassen på Gardermoen i 1998.
Folketallet i kommunen forventes å vokse med nær 60% de
neste 20 årene, tettstedet Borgen forventes å ta sin del av
denne veksten. Utgangspunktet er altså at tettstedet Borgen
vil vokse, og at de bebygde områdene bør fortettes.
Bakgrunn og mål
Analysen inngår som en del av forarbeidet til utarbeidelsen av
tettstedsplan for Borgen. Målet er at den skal kunne gi et godt
grunnlag for å fatte beslutninger knyttet til
kulturminneverdiene innenfor planområdet.

Registreringer
Sefrak-registreringene tok mål av seg til å registrere alle
bygninger i landet bygd før 1900. Arbeidet tok for seg
enkeltbygninger, og ble utført på Borgen i 1991. Det ble
registrert 37 bygninger innenfor selve tettstedet, og et titalls
på gårdene rett rundt.

Kulturminneplan for Ullensaker kommune ble utarbeidet i
årene fram mot 1998. I den forbindelse ble det gjort en
registrering av bygninger ut fra kulturhistorisk verdi.
Planen ble rullert i 2008. Forut for rulleringen ble det gjort et
mindre registreringsarbeid med utgangspunkt i planen fra
1998. Planen har tre nivåer for verdifulle bygninger og anlegg
som ikke har formelt vern, hvor B1 er mest verdifullt.
Innenfor analyseområdet på Borgen er det 6 områder som har
kategorien B1, og 19 områder med klassifiseringen B2 eller
B3. I forbindelse med denne analysen har det blitt gjort noen
supplerende registreringer høsten 2009.
Det finnes 3 kjente arkeologiske lokaliteter innenfor området.
Opplysningene her er hentet fra Riksantikvarens database. I
tillegg finnes det en gravhaug som ikke er registrert i denne
databasen.

Områdets historie
Borgen har hentet sitt navn fra en gruppe gårder som ligger
plassert rundt et forhøyet bergplatå. Det er en mulighet for at
det på slutten av jernalderen lå en borg på fjellrabben ved
gårdene, men det er ikke funnet spor etter dette. Ved
Vesledammen er det funnet en vakkert utformet steinøks fra
steinalderen. Under undersøkelsene forut for flytting av Rv 2
ble det funnet rester etter et anlegg for produksjon av jern,
trolig fra vikingtid. I middelalderen var Lund kirkested, og
det finnes skrevne beretninger om pilegrimsgaver brakt med
hjem fra Jerusalem til kirken på Lund.
Flere av de største gårdene i bygda ligger ved Borgen.
Området har god dyrkingsjord, og landskapet gjør at en har
god utsikt. Flere av gårdene har vært embets- eller
offisersgårder.
Den Vingerske kongevei ble anlagt gjennom området på
midten av 1600-tallet. Gården Holen fikk gjestgiveribevilling
i 1699, en drift som holdt på i 150 år. Der vegen nordover
mot Hovin og vegen sørøver mot Blaker møtte kongevegen
ble det i 1864 bygd en grendeskole. I 1886 ble det opprettet
meieri på Borgen, noe som ble starten på Borgen som
tettsted. Det ser ut til at området tidlig har trukket til seg
håndverkere, og gårdene her hadde mange husmannsplasser.
Bygdas eldste forsamlingshus, lokalet til avholdsforeningen
”Losje Kjeld Stub”, er på Borgen..
Rundt meieriet ble det etter hvert flere etableringer, og etter
at biltrafikken begynte ble det bygget både bolighus og
forskjellige næringslokaler knyttet til trafikken. Borgen var
en periode et yndet stoppested langs vegen mot Kongsvinger,
med butikker, bakeri og etter hvert bensinstasjon og
bilverksted.

Tettstedets struktur.
Bebyggelsen på Borgen utviklet seg lenge langs vegene
nord-sør og øst-vest. Den tidligere gjestgivergården Holen,
meieriet, butikken, bilverkstedet, gamleskolen, idrettsplassen
og flere av de frittliggende villaene er orientert mot vegen
mot Kongsvinger. Hovedtunet på Borgen ligger langs vegen
mot Hovin, og langs denne lå også mange av
håndverkerbostedene og losjelokalet. Dette har gjort at
Borgen er et litt løst sammenhengende tettsted, som speiler
utviklingen i de forskjellige periodene gjennom historien.
Lengst sørvest ligger gården Holen (på kartet merket 1), rett
øst for dette ligger det som kalles ”Gamle Borgen” (2). Her
sto meieriet, butikker, bakeri og et forsamlingslokale. I

trekanten hvor to generasjoner av Kongsvingerveg skiller lag
ligger bilverkstedet som også var bensinstasjon. I området er
det mange villaer bygget over en 100-årsperiode fra slutten
av 1800-tallet. I utkanten ligger det mindre bruk. Verkstedet
og villaen i krysset markerer en naturlig avslutning på
området. Inkludert i området er også den gamle skolen og
bruket ved siden av.
Nord for gamle Borgen ligger tunet med de tre Borgengårdene (3). Gårdene ligger i et tilnærmet rekketun, hvor
driftsbygningene ligger på nedsiden av den gamle vegen, og
boligene på oversiden. Boligene kranser det som tidligere
kan ha vært området for bygdeborgen. I de seinere åra er
området fortettet noe, og det er også bygget inne på platået.
Kun den ene gården er nå i drift. Driftsbygningene er fortsatt
intakte på alle tre brukene, og de utgjør et viktig element i
dette området både kulturhistorisk og visuelt. Låvene er også
det dominerende i siktlinjene fra Gamle Borgen opp mot der
hvor bygdeborgen kan ha ligget.
Nordøstover langs gamle Kongsvingerveg mot Lund ligger
det gårdsbruk, småbruk og en del villaer (4 og 5). Låven på
det østligste bruket, Lyshaug, markerer ankomsten til Borgen
den vegen. Brukene som helhet har stor miljøverdi. Ved
oppkjøringen til skolen ligger Snekkerstua, som i tillegg har
stor bygningshistorisk og historiefortellende verdi. Varierte
bygningsvolumer i en og to etasjer med god plass rundt
preger området.
Vest for dagens veg mot Myrhus ligger det et mindre
boligområde med variert bebyggelse (7). Vegen gjennom går
der hvor den gamle bygdevegen nordover gikk.
Borgenbråten, et lite småbruk på østsiden av vegen, markerer
på et vis inngangen til området.
Lengst i nordvest, i utkanten av tettstedsområdet, gjør vegen
en sving gjennom gårdsmiljøet på Nedre Oppen (8). I tillegg
til selve tunet er det noen frittliggende bolighus, uthus, en
gårdsdam og en gravhaug fra vikingtid. Vegstrekket byr på
fin utsikt mot gårdene på sletta, Ullensaker kirke og Kløfta.
Selve gårdstunet rommer viktig bygningshistorie, og hele
kulturmiljøet representerer viktige bevaringsverdier. Den
gamle vegen nordover går også igjennom dette området, og
videre oppover.
På oversiden av vegen mot Myrhus, lengre opp i åsen, ligger
det flere bruk av varierende størrelse. Uranienborg er den
største av disse, og både denne gården og de andre
småplassene har eldre bebyggelse (9). Det gamle vegfaret

nordover går opp i åsen her, og ved Uranienborg finner vi
nok en gravhaug.
Vest, sør og øst for tettstedet ligger det flere gårdsbruk som
sammen med kulturlandskapet er med på å gi Borgen et
særpreg.
Ferdselsårer
Tre generasjoner Kongsvingerveg setter sitt preg på Borgen.
I tillegg går vegen mot Myrhus og Jessheim i utkanten av
området som i dag er tettest utbygd. To eldre vegfar viser
hvordan de lokale ferdelsårene gikk tidligere, den fra Lille
Borgen mot Borgenfjellet, den andre fra hovedtunet på
Borgen, over Oppen og videre opp bak Uranienborg mot
Randbydalen. Det nyere boligområdet har ett nettverk av
adkomstveger, mens hovedadkomsten til skolen kommer
sørfra via gamle Kongsvingerveg.
Lokalhistoriske ankerfester.
Borgen har en rik historie å vise til, og i området finnes det
fortsatt mange gode historiebærere.
Holen.
Den tidligere skyssgården har i dag bygninger fra 18- og
1900 tallet. Kombinasjonen av driftsbygningene, gårdens
våningshus og de tilliggende småhusene utenfor tunet har
stor historiebærende verdi, og utgjør også en viktig
avslutning på området ”Gamle Borgen”. I kommunens
kulturminnevernplan er Holen oppført med kategorien B1.
Bilverkstedet
Bilverkstedet som markerer avslutningen på området ”Gamle
Borgen” er en av få bevarte eksempler på etableringene som
dukket opp langs vegene i etterkrigstiden, etter hvert som
bilen ble allemannseie. Her var det bensinstasjon og mulighet
for å få ordnet bilen. Bygningen er meget inntakt, og har
trekk fra funkisarkitekturen som disse stedene ofte bygget i.
Anlegget er ikke oppført i kommunens kulturminnevernplan.
Snekkerstua
Selv om bygningene på småbruket er fra 1900-tallet, låven er
bygget så seint som i 1959, så utgjør bruket et viktig
bygningshistorisk miljø. På Borgen har det vært mange
mindre bruk og plasser, hvor beboerne har bedrevet et
håndverk ved siden av drifta av jorda. Ofte kunne håndverket
være viktigere enn jordbruket. I kommunens
kulturminnevernplan er Snekkerstua oppført med kategorien
B1.

Grinda og Losjen
Det gamle skomakerverkstedet ”Grinda”, og
forsamlingslokalet ”Losjen” ligger på hver sin side av den
gamle vegen mot Oppen. Losjen ble bygget som lokale for
avholdsbevegelse ”Losje Kjeld Stub” rundt 1890. Lokalt
heter det seg at bygningen er eldre, og opprinnelig sto på
gården Sørby. Trolig stemmer dette. Grinda ble trolig bygd
ca 1885, og er en liten toroms bygning med inngang på
gavlen. Beboerne har helt fram til våre dager levd av
håndverk. Disse to bygningene utgjør sammen et unikt miljø
av regional betydning, og har et stort potensial for å brukes
som møteplass og til formidling. I kommunens
kulturminnevernplan er Grinda og Losjen oppført hver for
seg med kategorien B1.

Oppen
Nordvest for tettstedet Borgen ligger et gårdsmiljø hvor
kjernen utgjøres av tunet på Nedre Oppen. I tillegg til selve
tunet, som har flere intakte eldre bygninger, ligger det et
jordhus, et eldre stabbur, en gravhaug og en gårdsdam inntil
vegen. Miljøet ligger på brinken før vegen heller ned mot
leirsletta under, og har vidstrakt utsikt. Samlingen av det
karakteristiske tunet, gravhaugen og de andre elementene er
sjelden, og alle de uvanlige bygningene forsterker verdien i
området. I kommunens kulturminnevernplan er dette miljøet
delt opp, hvor gårdstunet på Oppen har oppføringen B1,
mens resten av området har B2. Gravhaugen er fredet etter
kulturminneloven
Brøttet
Steinbruddet som ligger mellom Oppen og dagens tettsted
ble brukt fra 1922 og utover på 1930-tallet.
Arbeidsledigheten var stor under krisetidene etter første
verdenskrig, brytingen av stein var en del av nødsarbeidet
som foregikk i kommunen. Steinen ble b.la brukt til å bygge
veger, alt var satt i gang som sysselsettingtiltak. Brøttet er
bærer av sosialhistorie det i dag finnes få minner tilbake fra,
og er viktig nettopp som bærer av denne historien. Området
har stort formidlingspotensiale, men er i dag sterkt forsøplet.
I kommunens kulturminnevernplan er Brøttet oppført med
kategorien B1.
Vesledammen
Stordammen og Vesledammen er begge kunstig anlagt, som
en del av et vannverk på Borgen. Under graving ved dammen
ble det på 1930-tallet funnet en steinøks fra steinalderen. Ved
Vesledammen møtes to eldre vegfar som i dag brukes som
turstier, og en speiderhytte ligger ved den ene bredden. Rett
øst for dammen er det tufter etter en husmannsplass,

Jenselykkja. Området vil kunne egne seg for formidling av
flere lag av områdets historie, og vil kunne utvikles videre
med dette for øyet. Området er ikke ført opp i kommunens
kulturminneplan.
Omkringliggende.
Tettstedsområdet på Borgen ligger høyere enn omgivelsene,
noe som gir et flott utsyn over store deler av Romerikssletta.
Rett rundt Borgen, fra Myrhus og Plogstad i nordvest og
rundt til Lund i øst ligger det flere karakteristiske gårder, som
sammen med den dyrkede jorda utgjør et særegent
kulturlandskap.
Anbefalinger:
Generelt
Innenfor området som omfattes av denne analysen ligger det
flere gårdsbruk av forskjellig størrelse. Noen av disse
brukene er i aktiv drift, mens andre, særlig de mindre, er gått
ut av drift. Med sin særegne bebyggelse er de med på gi
Borgen et særpreg som er en ubestridt kvalitet i tettstedet.
Spesielt de røde enhetslåvene er viktige i dette bildet.
Brukene Smedhagen, Lille Borgen, Snekkerstua, Lyshaug,
Store Borgen, Borgenbråten, Oppen og Uranienborg bør
innbefattes av en generell bestemmelse etter PBL §11-9, 7
som sikrer at brukenes karakter tas vare på.
Holen
Den tidligere skysstasjonen representerer samferdselshistorie,
og bygningsmiljøet viser typisk gårdsbebyggelse i Ullensaker
på tidlig 1900-tall. Gården er viktig som en markør i enden
miljøet på gamle Borgen.
Gården bør sikres gjennom med en hensynssone med
retningslinjer for utviklingen videre. Disse må være utformet
slik at de ikke er tilhinder for en fortsatt utvikling av
gårdsbruket.
Gamle Borgen
Bygningsmiljøet er langs gamle Rv 2 er rettet ut mot denne,
flere av husene har rommet viktige funksjoner langs vegen
gjennom en årrekke.
Området bør gis en egen hensynssone med retningslinjer som
bidrar til at grunnstrukturen i området beholdes. Særlig
gjelder dette bygningsmiljøet som retter seg ut mot vegen.
Fremtidig supplerende bebyggelse inntil vegen bør ha samme
innretning. Retningslinjene bør også være utformet for å
bevare karakteren i den nordvestlige enden, som markerer

slutten på bygningsmiljøet. Bilverkstedet bør på sikres
gjennom generelle vernebestemmelser, og på sikt gis en
regulering som sikrer anleggets kvaliteter.

Hovedtunet Borgen
De tre gårdsbrukene med den omkringliggende bebyggelsen
representerer områdets sentrum fra perioden før vegtrafikken
ble stor. Herfra kommer også tettstedets navn.
Driftsbygningene på brukene er de dominerende, og er
spesielt viktige for inntrykket området gir sørfra og vestfra.
Tunområdet bør innlemmes i en hensynssone, med
retningslinjer som er utformet for å ivareta preget av
landbruksbebyggelse. Spesielt driftsbygningenes volum og
uttrykk er viktige, sammen med de forskjellige småhusene.
Gamle Kongsvingerveg
Gårdene Lille Borgen, Snekkerstua og Lyshaug og
småhusbebyggelsen i mellom gir dette området et
karakteristisk preg. Mellom brukene er det rom for fortetting,
som bør forholde seg til eksisterende bebyggelse i volum og
uttrykk. Mellom vegen opp til skolen og helt fram til
Borgenfjellet er det bevart et gammelt vegfar.
Området på oppsiden av Gamle Kongsvingerveg og opp mot
skolen innlemmes i en hensynssone, med retningslinjer som
sikrer at området beholder sitt hovedpreg, med brukene som
rettesnorer. Snekkerstua bør sikres gjennom generelle
vernebestemmelser, og på sikt reguleres med bestemmelser
som sikrer anleggets kvaliteter.
Langs gamlevegen mot Oppen
Den korte vegbiten har noe eldre bebyggelse som forholder
seg ut til vegen, de nyere tilføyelsene følger dette mønsteret.
Losjen og Grinda utgjør i sammen et lite miljø av stor verdi.

Området langs den bevarte biten av gamlevegen innlemmes i
en hensynssone med retningslinjer som sikrer at videre
utbygging skjer som en videreføring av eksisterende struktur,
og med hus med tilsvarende volum og uttrykk. Et område som
ombefatter Losjen og Grinda sikres gjennom generelle
bestemmelser, og på sikt reguleres med bestemmelser som
sikrer at kvalitetene bevares.

Oppen
Kulturmiljøet rundt Nedre Oppen inneholder unike
bygninger, store miljøkvalitetet og et fredet kulturminne.
Området på begge sider av vegen bør omfattes av en
hensynssone med retningslinjer som sikrer bevaring av
området. Det er lite ønskelig med ytterligere bebyggelse her,
en evt videre utvikling av gårdsbruket bør skje så skånsomt
som mulig. Bygningene i tunet på Nedre Oppen bør settes av
til bevaring, og på sikt gis en regulering med bestemelser
som sikrer dette.
Omkringliggende landbruksområder/gårdsbruk.
Det omkringliggende kulturlandskapet med gårdsbrukene
utgjør en vesentlig og viktig del av borgens kvaliteter som
tettested. Her bør det legges til rette for at preget beholdes
samtidig som gårdene sine utviklingsmuligheter beholdes
eller styrkes.
Gårdsbrukene rundt Borgen i vest, sør og øst innlemmes i en
hensynssone etter PBL §11-8 c, med retningslinjer som sikrer
bevaring og utvikling av gårdsbruk og kulturlandskap.
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