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GAMLE HISTORIER OG MUSIKK
v/Jørn Johansen
og

SLIK FIKK BORGEN VEGBELYSNING
v/John Einar Johansen
GAMLE HISTORIER OG MUSIKK
Jørn Johansen startet kveldens program med ”Solskinn og sang” av Alf Prøysen
som allsang. Deretter fikk vi høre både Hans Børlis ”Tømmerkoievise” og Terje
Tyslands ”Heile livet før dæ”. Jørn avsluttet første del med Finn Kalviks kjente
vise ”En tur rundt i byen”. Mellom sangnumrene tro han til med historier om
mennesker han traff på Borgen i ungdomstida. Han kjørte posten et par år og
ble kjent med folk. Framkomstmiddelet han brukte til postkjøring var
motorsykkel og det var ofte en sur og kald fornøyelse.
Jørn hadde trubaduren Stein Ove Berg som musikklærer på ungdomsskolen og
av ham lærte han å spille gitar og skrive sanger. Var med Stein Ove Berg på
viseklubben på Jessheim som ung.
Jørn sang flere selvlagete viser for oss. Dessuten fikk vi en urframførelse av en
vise med tekst av Stein Ove Berg og melodi av Jørn Johansen.

SLIK FIKK BORGEN VEGBELYSNING
Vegene på Borgen var mørke hele året, men lys var ønsket. Og lys ble det.
Veglys ble satt opp i regi av Borgen Vel fra tidlig på 1970-tallet. Vellet betalte
utstyret som ble brukt, alt arbeidet ble gjort på dugnad. Karsten Kristiansen
gjorde en stor jobb der. Den første strekningen som fikk veglys var fra
Holedalen opp til verkstedet. Så kom strekningen fra verkstedet til Plassen og
deretter til Oppitoppen. 26. april 1975 var Lyskomitéen en realitet. John Einar
Johansen var formann i komitéen fram til 1982 da Gjermå El.verk tok over
arbeidet med veglyset.
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Lorentsen var den gang leder i Vellet og i et brev datert 2. mars 1975 til Kisa
El.verk ba han om lov til å bruke deres stolper til veglysene. Far til Tormod
Jødahl, Martin Jødahl, var linjeleder i Kisa El.verk og fungerte som konsulent for
Lyskomitéen.
Til det første møtet i komitéen var innkalt: Kåre Vestengen, Tormod Jødahl,
Bjørn Grønli, Karsten Kristiansen, Arne Slemdal og formann John Einar
Johansen. Dessuten var Torgrim Sørby og Ole Jan Kværner til stede.

Lyskomitéen jobbet veldig mye i 1975. Alle helger og flere ettermiddager ble
det jobbet – det ble satt opp stolper, fraktet stolper, strukket linjer, montert
lamper, skiftet pærer og kappet trær og greiner. Lyskomitéen fikk stolper fra
Kisa El.verk og Gjermå El.verk, samt at nye stolper ble kjøpt inn. Dette året ble
det satt opp stolper på fjell i Brennavegen på Borgenfeltet.
Dugnadsgjengen jobbet så fort og godt at de brukte mer penger enn de hadde
til rådighet, men det var viktig å jobbe mens mannskapet var tilgjengelig. Hos
Greiff fikk de henstand med betaling for lysarmatur og Borgen Vel fikk god
økonomisk støtte til veglyset fra Ullensaker kommune.
Sakset fra diverse Årsberetninger:
1977/78 var et noe roligere år. 1978/79 var det litt å henge fingrene i, dvs. mye
stolpeklatring, oppretting/lampereparasjoner og skifte flere steder fra
radonlamper til gasslamper. Topp fremmøte av Lyskomitéens medlemmer.
175 lamper lyste på Borgen i 1979. I 1981 ble vegbelysning for Karlstadvegen
tatt opp i Lyskomitéen, men i 1982 overtok Gjermå El.verk ansvaret for
vegbelysningen. Kisa El.verk hadde da gått inn i Gjermå El.verk, og
Lyskomitéen i Borgen Vel gikk inn høsten 1982.

