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SKREDDERSTUA 

 
 
Møtet var et arbeidsmøte for å få oversikt over kostnader og arbeidsmengde i 
forbindelse med en eventuell flytting av Skredderstua til 2. etasje i Alf-hallen. 
 
Skredderstua står nå på Borgen Store, br.nr. 4 som eies av Alf Eidsæther. I 
”Ullensaker, en bygdebok” bind. 2, s. 478 står det at skredder Hans Hansen 
Borgen ble eier av dette bruket (bruk 5) i slutten av 1860-årene.  
Hans Hansen var født i Ullensaker 1822 og var i følge Folketellingen 1875 
gårdbruker og selveier. På gården bodde det også en sypike, Elen Gurine 
Engebretsdatter, på denne tiden.  
 
Hans Hansen var ugift og sto som eier av gården til omkring 1905 da nevøen, 
skredder Hans Olsen Borgen overtok den. Jfr. Folketellingen 1900 var Hans 
Hansen Borgen fremdeles husfader på gården, mens skredder Hans Olsen 
Borgen og skreddersvennen Johan Olsen var losjerende og de arbeidet 
sannsynligvis i Skredderstua. Hans Hansen døde 26. februar 1914 på Borgen 
Store. 
 
Skredder Hans Olsen Borgen var født 1. februar 1853 på Borgen Lille, bruk 4, 
som ble kalt Snekkerstuen. Hans foreldre var gårdbruker, selveier og skomaker 
Ole Hansen og Marthe Trondsdatter. . Han døde 12. september 1932 på 
Borgen. 
 
Hans Olsen Borgens kone var Karen Josefine Sørensdatter Nafstad. De ble viet 
20. november 1896 i Ullensaker kirke. 
Hun ble født på Willersrud 5. mars 1868 som datter av Maren Dorthea 
Sørensdatter Villersrud og Søren Kristoffersen Nafstad. Både under 
folketellingene i 1875 og 1900 er hun registrert på gården Nafstad hvor familien 
hennes bodde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Josefine Borgen, f. Nafstad, Kåre Knutsen, 
skredder Hans O. Borgen og sypike Anna 
Willersrud.  
 

Bildet er i privat eie. 
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Her er litt om bakgrunnen for treffet om Skredderstua. Børge-Borgere har fått 
et tilbud fra BIL om bekostning av flyttingen av Skredderstua fra Alf Eidsæthers 
gård til Alf-hallen. Børge-Borgere ønsker å bevare Skredderstua for kommende 
generasjoner.  
 
Børge-Borgere har i et styremøte sagt seg villig til å være samarbeidspartner i 
Alf-hallen når det gjelder denne stua og forplikter seg til å utføre litt 
dugnadsarbeid på snekkerfaglige forberedelser og justeringer både før og etter 
flyttingen.  
 
Styret i Børge-Borgere kommer til å arbeide fram forslag til opplevelser og 
møblering av Skredderstua, som for eksempel utstillinger av lokale kunstnere 
og lokalhistoriske fotografier. Ellers kan Skredderstua for eksempel brukes til 
julemesser og tegneverksted for mindre barn når det er idrettsarrangementer i 
hallen. Skredderstua vil kunne gi barna innblikk i hvordan man levde og jobbet 
for noen generasjoner siden. 
 
 


