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HÅNDVERKERE PÅ BORGEN PÅ 1900-TALLET 

 
 
Reidar Andersen startet med å fortelle at de fleste håndverkerne også var 
småbrukere.  
 
Anton Olsen Myrhus var født på Oppenengen. Foreldrene kjøpte Myrhus ved 
Plogstad, et småbruk på 40-50 mål fraskilt Lille Fladby. Anton var god med 
ljåen og en flink tømmermann. Han laget blant annet sleder og høyvogner med 
tette hekker. Kona til Anton, Anne, gjorde jobben hjemme på jordet, mens 
Anton var rundt på jobb. Anton hadde 3 sønner og 1 datter. Sønnene Ole, 
Kristian og Leif ble snekkere. Leif Myrhus var møbelsnekker og hadde eget 
verksted. Datteren giftet seg med en smed. 
 

Skomaker Karl Hansen bodde på Sandlykkja (Sandløkken) ved Oppen. Han 
hadde verksted på kjøkkenet. Karl sydde støvler. Han var gift med Lina. Karl 
fikk hugget av seg beinet i en ulykke. Siden han ønsket å bli skomaker, laget 
seg av praktiske grunner et kunstig trebein fra kneet og ned. Han gikk på ski og 
spilte i musikkorpset.  
 
Adolf Kristiansen var smed og jobbet mye i steinbruddet. Steinbruddet ble brukt 
til nødsarbeid i mellomkrigstiden. Etter hvert ble han veivokter. Bodde på 
Oppenhaugen. 
 
Halvard Tranum var finsnekker. Snekker var også Ole Martinsen fra 
Willersrudløkken. Stedet ligger til den nåværende Skomakervegen.  
 

Skomaker Nils Aas bodde i huset til tidligere Losje Kjeld 
Stub. Huset ble muligens bygget rundt 1900. Aas kom fra 
Reierstad i 1933 og han hadde til å begynne med verksted 
i 2. etasje i Losjen.  

 
Etter krigen ble det verksted i Grinda. 

Maria Grinda og Ingeborg Prestegarden bodde der før Aas 
tok huset i bruk.  

 
Nils Aas sydde skistøvler for Gresvig og politistøvler.  
Ørnulf Aas har laget fotballstøvlene på bildet.  
Etter hans ønske blir støvlene oppbevart på Borgen 
klubbhus.  

 
 
Håvard Bolstad kjøpte Uranienborg Lille i 1933. Han var også snekker. 
Bjørn Grønli var smed og har tegnet Borgen klubbhus. Alfred Madsen på 
Fagereng var snekker og altmuligmann. Etter leirraset i 1953, flyttet han til 
Gavetun. 
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Skredder Hans Olsen Borgen hadde verksted på Borgen 
gård og drev som småbruker ved siden av. Han var gift 
med Josefine Nafstad. Hans O. Borgen satte opp 
festlokalet på Borgen, ved Kongsvingervegen, som brant 
ned i 1934. Selv døde Borgen i 1932. 
 
Karl Borgen på småbruket Smedhagan var murer og født i 1872. Han jobbet 
mye i Lørenskog og i Feiring hvor kona Margit Aarnes kom fra. Sønnen Egil ble 
murer og sønnen Agathon ble leder for firmaet Agathon Borgen AS. Dette 
firmaet bygget blant annet Ullensaker kirke. 
 
Jakob Borgen på Øvre Kåstad var også murer. Murer Sigvart Kåstad, 
byggmester Martin Jacobsen, Martin Aas, Hans Lundstangen, Ole 
Willersrudbråten og sønnen Hans Willersrudbråten satte opp Ullinshof skole. 
Alle disse var også småbrukere. 
 
Ole Brenni var tømmermann. Alfred Arnesen var snekker og bodde på 
Nafstadhaugen under krigen. Erling Tvedtne var snekker og døvstum. 
 
På gamleskolen på Borgen var det 4 sønner og av dem var det 2 snekkere og 1 
maler. Magnus og Gunner Willersrud var snekkere og Øivind Willersrud var 
maler og småbruker. Olaf og Kristian Jacobsen var sønner av Martin Jacobsen. 
Disse gikk i sin fars fotspor og var også snekkere. 
 
Simon Kristiansen, Johan Andersen, Ivar Frydenlund, Kai Hauerberg, Bjarne 
Skoveng på Willersrudbråten, Nikolai Enger, Reidar Enger, Åge Fladby og Einar 
Fladby var alle snekkere. Åge Fladby hadde verksted hos Jacobsen på Kløfta og 
Einar Fladby hos Ole Myrhus, sønnen til Anton Myrhus. 
 
Olaf Reierstad var møbelsnekker og bodde på Engnes. Svein Willersrud var 
maler, småbruker og birøkter. Klas Johansen var murer. Smeden Harry Valberg 
i Uranienborg hadde smie på Ingiersmyra (1934).  
 
Kristian Norum var veivokter og pukket stein. Hjalmar Norum bodde på Aamot 
og var den første drosjesjåføren i Ullensaker.  
 
Hos Lauten på Uranienborg bodde en flink maler, Thorleif Skøyen. Han malte 
bilder av gårdene på Borgen. Kristian Nafstad var gardsslakter. 
 
I dag har vi blant annet Torgrim Sørby som er en flink snekker og dreier. 
 
Kvinnene på Borgen var også i arbeid. Noen av disse var blant annet syersken 
Liv Kristiansen, frisøren Magnhild Rustad og bakstekona Guri Øverbye fra 
Rambydalen. Guri fikk flere priser for flatbrødet sitt. 


