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5-ÅRS JUBILEUM 
OG 

FILMEN OM RØMUA 
 
Børge-Borgere fylte 5 år og Anne Britt Hauglie summerte opp noe av det Børge-Borgere har 
tatt for seg gjennom disse årene: 
 
Det første treffet ble holdt på Borgen klubbhus 6. desember 2005 og det kom 51 stykker.  
Underholdningen den kvelden var ved: Ingrid og Karl-Georg Adriansen og Tiril Rødland som 
spilte og sang. De hadde laget en sang de kalte ”Børge-kveld”. 
 
Ivar Frydenlund innledet om Børge Brevhus. Vi hadde utstilling fra Ullensaker Museum med 
stempler, vekt og annet utstyr fra Brevhuset. Børge Brevhus ble lagt ned 1.5.1968, men før 
nedleggelsen hadde Borgen fått postnummeret 2042.  
 
På Børge-Borgeres neste møte 7. februar 2006 innledet Vigdis Marie Madsen om leirraset på 
Fagereng lille julaften 1953. Dette var hennes besteforeldres sted og bestemoren Agnes 
Madsen sa etterpå: ”Vi berga livet og beholdt vettet”. Det som ellers ble reddet var hesten 
Guri, en sau og ei ku. Hønene kom aldri til rette, men det ble plukket opp hele egg av leira. 
Ellers ble litt servise, noe sølvtøy og redskap og skjøtet på eiendommen plukket opp av 
leirmassene. Dette treffet ble filmet og den ble vår første DVD med tittel Raset – tragedie og 
gavmildhet. 
 
Jeg bor i det som nå heter Meierivegen bak eiendommen hvor Borgen Meieri en gang lå og 
derfor var det interessant å høre John Egil Lauten 4. april 2006 fortelle om Borgen Meieri med 
utgangspunkt i Ole H. Wethals bok: Borgen Meieri 50-års beretning 1886-1936. Den femte 
DVDen er fra denne kvelden. Seinere samme året hadde vi grillfest på Meieritomta før nytt 
rekkehus ble satt opp der og fikk adressen Meierivegen 27.  
 
2. mai 2006 vandret vi gjennom århundrer på vingerske kongeveg fra Ullensaker kirke mot 
Tangen og Hynnebekken opp til Lautenbakken og videre til Borgen. Noen gikk derimot tilbake 
til Ullensaker kirke på Rv2 forbi Wergelandsøya og det er denne runden det nå jobbes med å 
sette i stand til en kultursti. Børge-Borgere har 2 representanter i Kløfta kulturstikomité og det 
var vår leder, Kari, som var initiativtaker til kulturstien. Vår tredje DVD er fra denne 
vandringen med Knut Erik Hambergs informasjon om Kongevegen. Disse bildene er tatt nå i 
høst etter at fundamentet til brua over Hynnebekken er på plass. 
 
Møtet 5. september 2006 skulle handle om krepsefisket i Rømua, men møtet ble holdt på 
Kauserud Mølle og både Svein Holt og Bjørg Ruud pratet om mølle- og sagbruksdriften på 
Kauserud. Mølla gjorde et stort inntrykk og det er flott at den nå er trukket fram i lyset og får 
nytt tak og nytt liv takket være Ullensaker Historielag.   
 
7. november 2006 fortalte Reidar Andersen om stiftelsen av Borgen Idrettslag. 
42 idrettsinteresserte møtte opp på Losje Kjeld Stub 14. august 1945 for å stifte idrettslaget. 
6. februar 2007 fortalte Alf Eidsæther om arbeidet med å skaffe Borgen det nye klubbhuset 
som ble åpnet i 1977.  
 
Som Børge-Borger kommer man ikke utenom BIL eller Borgen Idrettslag, så alle møtene om 
idrettslag, klubbhus og Alfhallen har vært viktige for å spre informasjon om idrettslag og 
dugnadsånd på Borgen. Dugnadsånden viste seg også i forbindelse med grunnarbeidet til 
Alfhallen. Møtet om Alfhallen ble holdt 2. februar 2010. 
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9. oktober 2007 fortalte Ivar Frydenlund og Reidar Enger om brannen i Ullensaker kirke 16. 
juni 1952 og gjenoppbyggingen som de begge var med på. Ullensaker kirke ble vigslet 12. 
oktober 1958 og til 50 års-jubiléet i kirken 15. oktober 2008 fortalte de også om dette temaet. 
Da var også Kjell Karlsen med. Vår andre DVD heter Ullensaker kirke – brann og gjenreisning. 
 
Når man bor på Borgen uten butikk i 2010 er veier viktig. Veier var også uhyre viktige i 
tidligere tider og Borgen har nok alltid ligget ved en sterkt trafikkert hovedvei. Vi har vandret 
på den vingerske kongeveg som tidligere nevnt, men også de gamle vegsystemene på Borgen 
og de arkeologiske utgravningene under det som nå er ny Rv2, ble tatt opp på møter 
henholdsvis 5. desember 2006 og 20. mars 2007. Rv2 – ny riksveg med historiske aner ble 
vår fjerde DVD. Den inneholder stengningen av den gamle og åpningene av den nye Rv2. 
 
Det har vært flott å få de to lokalfødte kunstnerne som bar Borgen til etternavn – Johanne og 
Fredrik belyst. 6. november 2007 var vi på Borgenfjellet i utstillingslokalet der og ble 
presentert for og fikk se på mange av Johannes tegninger og malerier. 6. oktober 2009 ble vi 
presentert for Fredrik Borgen. 
 
Det viktigste Børge-Borgere har tatt tak i disse fem årene, ved siden av Kulturstien, er 
forsøket på å få Skredderstua inn i Alfhallen. Det strandet dessverre pga branntekniske 
forhold, men vi forsøkte i hvert fall, og ”det er bedre å prøve uten å lykkes, enn aldri å prøve 
på noen ting.” 
 
Til slutt må nevnes den fine logoen vår laget av Tonje Bjørklund Kvaal og Ingrid Langbakk 
etter en tegnekonkurranse blant 6. og 7. klasse på Borgen skole i 2006. Teksten i logoen skal 
få avslutte disse bildene: Børge-Borgere verner om hverandre og om miljøet!  
 
Deretter ble filmen om Rømua ”Livet og virksomheten langs Rømua-vassdraget”, presentert 
av en av de ansvarlige for filmen, Øyvind Larssen. Han, Arne Knai og Tor Vidar Frydenlund 
har jobbet med filmen i lang tid og fått hjelp av lokale kjentfolk med informasjon om miljøet 
rundt elva fra utspringet i Nordkisa og til grensen til Sørum kommune. Ole Haugen, Ole Peder 
Skedsmo, Bjørg Ruud, Gunnar Øvrum, Svein Holt og Trygve Sæther er noen av dem som har 
bistått. Denne filmen er Børge-Borgeres sjette filmutgivelse.  


