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PÅ TUR FRA ORANIEN
Det var i alt 41 deltakere med på turen i det litt fuktige været. Vi møttes på
Oranien Lille (Uranienborg Lille). Reidar Andersen var vår turleder.
Han startet med å fortelle at han som liten bodde i et lite hus på Oranien Lille.
Reidar Andersens bestemor, Gudbjørg Olsdatter fra Trondshaugen og Anton
Andersen fra Furusetbråtan giftet seg i 1880. Gudbjørg og Anton fikk 6 barn og
kjøpte seinere Oranien Lille.
Bestemora tok i mot psykiatriske pasienter og det bodde 6 pasienter i ei stor
stue i det samme huset som Reidar bodde.
Deretter tok Reidar for seg de ulike brukene og plassene i grenda og snakket
litt om de menneskene han husket fra barndommen.

Først fortalte han om Losje Kjeld Stub i Skomakervegen. Huset ble muligens
bygget rundt 1900. Maria og Ingeborg Grinda bodde der. Skomaker Aas kom i
1933 og han hadde til å begynne med verksted i 2. etasje i Losjen. I losjen var
det 7 barn.
På Norum som også ble kalt Aamot, bodde Kristian Norum. Jes Madsen som var
fjøkontrollør fra Danmark bodde også der. Hos ham hørte Reidar radio for
første gang.
Steinhølet eller pukkverket ble brukt til nødsarbeid i mellomkrigstiden. Det kom
arbeidere blant annet fra Kløfta. Det sto da en hvilebrakke inne i steinhølet.
Reinlendersnippen, ble som navnet sier, brukt som danseplass.
Oppihaugen (Oppenhaugen) har skigardsstolper langs vegen av stein fra
steinhølet. Steinene er rette og fine. De gamle husene på Oppihaugen er nesten
som de var for 80 år siden, bare vinduene og et overbygg over inngangspartiet
er nytt. Veivokter Adolf Kristiansen bodde her med 5 unger.
Bækkelaget lå ovenfor Oppihaugen. Det har stått hus der, men Reidar har aldri
opplevd det. Opprinnelig var det meningen at det første vannverket på Borgen
skulle legges her.
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Sandlykkja (Sandløkken) var huset til skomaker Karl Hansen. Han fikk hugget
av seg beinet og laget seg derfor et kunstig trebein. Karl giftet seg med Lina fra
Borgen og flyttet til Sandlykkja ved Oppi (Oppen). Karl og Lina var barnløse.
Kjøkkenet på Sandlykkja inneholdt bl.a. skomakerverkstedet til Karl.
Oppi (Oppen) har vært en offisersgård. Ekserserplassen som nå tilhører Oranien
Lille tilhørte tidligere gården Oppi.
På bruket Gata bodde Pauli Pedersen Gata. Han var født i 1866 og døde i 1949.
De var 3 søsken – Josefine, Pauline og Pauli.
Oranien (Uranienborg) het tidligere Oppenengen. Det var R. Borchsenius som
ga gården navnet Uranienborg. Det var mye folk på gården da Reidar var liten.
De tok også i mot psykiatriske pasienter.

På turen gikk vi først langs den gamle vegen mot Jessheim. Det er nå kun en
sti.
Vi passerte Oranien og stedene Hagan og Stein hvor husene nå er borte. Det er
fortsatt mulig å se hvor husene har stått. Deretter tok vi stien ovenfor Oranien
Lille og ned forbi Bækkelaget og Oppihaugen. Vi tittet innom steinhølet og
passerte Reinlendersnippen og Sandlykkja, kikket på Gata og passerte så
Fjeldbo før vi var tilbake på Oranien Lille.
Bækkelaget
Steinhølet
Oranien Lille

Oppihaugen
Reinlendersnippen
Sandlykkja

Gata

Oppi

