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BORGEN OG GAMLE VEGSYSTEM 

 
 
Kvelden ble startet med at Børge-Borgeres nye logo ble presentert av Anne Britt 
Hauglie i juryen og formelt overrakt leder i Børge-Borgere, Kari Eriksen. 
Logoen ser slik ut: 
 
 
 
 
 
 

Børge-Borgere verner om hverandre og om miljøet! 

 

Gerd Hortemo leste ”Spredte trekk fra en bondekones liv” skrevet av moren 
Gunhild Lund. Fortellingen ble skrevet i anledning Ullensaker Bondekvinnelags 
50 års jubileum for ca. 30 år siden. Handlingen ligger lenger tilbake i tid. 
 
Deretter kom Trond Lyftingsmo med sine kart. Han lider av kartomani fortalte 
han og startet med å vise et flyfotografi av ny og gammel Rv2 trasé som er 
gjort om til kart. På dette fotografiet hadde han også tegnet inn kjent trasé for 
Den Vingerske kongevei.  
 
Dessuten viste han fram kart med Rv2 fra rundt 1900 fra M711 serien over 
Ullensaker, Romerikskartet med severdigheter, Økonomisk kartverk med 
eiendomsgrenser der det er økonomisk virksomhet. Gamle kart fra 1800-tallet 
ble vist på balloptikon. Lyftingsmo har fått kopier av disse gamle kartene hos 
Statens Kartverk i Hønefoss. 
 
Gammel veghistorie for Ullensaker er å finne på www.kongeveien.net. 
 
Kortfattet veghistorie: 
Øst-vest- og hovedveg forbindelsen har stort sett gått etter dagens Rv2 til 
Stockholm. Den gamle oldtidsveien ble gjort kjørbar på slutten av 1700-tallet. 
Den hadde status som kongevei, Den Vingerske kongevei. 
1857 ble det foreslått en plan for utbedring av veien fra Borgen til Degerdal 
bru. Etter kamp mellom Ullensker Herredstyre og Sørum Herredstyre, ble 
traséen over Ingjersmyr (Myrasletta) valgt i 1890. Veien var ferdig i 1900. Den 
hadde kostet 186 000 spesidaler. Det viktigste argumentet for å flytte veien var 
å unngå de bratte stigningene på Den Vingerske kongevei rundt Lund. 
 
Ut fra kartet fra 1806 kan vi lese følgende: Det er kun Syslerveien som går fra 
Hauger gård ved Ullensaker kirke til Gjerdrum kirke. 
Veien over Hillern gård gikk helt til Asak. Prestegården i Ullensaker ble flyttet i 
1820-årene. Sørbyveien gikk videre til Vølneberg i Sørum. Alle gårdene ligger i 
ravineområdet. Det flate Kløftaområdet er ikke dyrkbart i særlig grad. 


