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Uranienborg og Oppenfjellet 
 
 

 
Denne kvelden tok vi turen mot Oppenfjellet for å se på utsikten underveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi stoppet for å se og kjenne igjen hus, gårder og andre landemerker, men det 
var for disig til at vi kunne se helt til Romeriksåsene. Deretter vandret vi videre 
mot Oppenfjellet. Vi tok en stopp på toppen av slalåmbakken i Randbydalen og 
fikk utsyn mot Gardermoen flyplass. Tårnet der kunne så vidt skimtes gjennom 
disen. 
 
På toppen av Oppenfjellet som er 265 meter høyt og er Ullensakers nest 
høyeste punkt, fant vi en bolt eller fastmerke som er et trigonometrisk punkt for 
kartlegging. Før man kunne gå i gang med å lage kart måtte såkalte 
trigonometriske punkter måles opp. Dette er merker som skal vise punkter i 
koordinatsystemet ute i naturen. De trigonometriske punktene ble helst lagt på 
høyder, åser og fjell med god utsikt for å kunne måle vinklene fra et 
trigonometrisk punkt til alle de andre trigonometriske punktene som var synlig 
derfra. Over fastmerket var det tidligere plassert et tårn. 
 

Etter retur til Uranienborg fortalte John Egil og Anne 
Lauten litt om gården og familiene som har bodd der 
gjennom 1800- og 1900-tallet. 

 
Eiendommens bebyggelse ligger over det gamle 
havnivået etter siste istid. Det er rester etter flere 
gravhauger på gården, noe som tydelig viser at det har 
vært aktivitet på stedet langt tilbake. 

 
Før sønnen til sorenskriver Borchsenius på Plogstad, 
Rasmus Borchsenius kjøpte eiendommen i 1831, kaltes 

den Oppenengen, men fikk etter hvert navnet Uranienborg. Rasmus Rafn 
Borchsenius var gift med Maren Malthe, datter av fogd Malthe på Risebro. Han 
flyttet til Kristiania ca. 1835 som byråsjef og faren overtok da skjøtet på 
gården. Seinere, i 1842, bosatte en annen sønn, Wilhelm Koren Borchsenius 
seg på gården. Han var distriktslege. Denne Borchsenius kjøpte til mer jord fra 
omkringliggende eiendommer. 
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Rundt 1884 ble eiendommen overtatt av familien Wendt. Juristen Jens Wendt 
var eier i flere år, fram til Sigvart og Inga Lauten overtok eiendommen rundt 
1900. Familien tok hele tiden i mot menn med psykiske problemer ”som var 
utsatt til forpleining”.  
 
John Egil Lauten viste oss drengestua hvor 
han har samlet gamle objekter fra gårdens 
historie.  
 


