Børge-Borgere, 7. september 2010

TUR TIL DALEHYTTA
Det var en fin kveld vi startet å gå innover i retning Lilledammen og Karlstrup.
Håkon Mangerud fra gården Ås var turleder. Ås ble
kirkegods i 1521 da Harald Alfsen gav gården til
Ullensaker kirke og prestebol. Gården ble liggende
under kirken i 300 år.
Mangerud fortalte at det i eldre tider var vei mellom
Algarheim og Ullensaker kirke forbi Lilledammen og
langs jordet til Strøm ned mot den vingerske kongevei. Veien ble brukt av blant
annet kirkegjengere da Furuset kirke sto ferdig først i 1879.
Vi vandret videre opp til Dalehytta, men Håkon
Mangerud ville ha oss enda lenger.
På toppen stoppet vi. Der var det åpent. Mose
dekket grunnen, mens det rundt oss på alle kanter
var lyng. Mangerud fortalte da at han har en teori
om at det på dette stedet i Borgenmarka kan ha
ligget en seter.
På 1600-tallet hadde Borgen og Oppen sameieskog. I matrikkelen for 1665 står
det at Borgen hadde skog til husbehov sammen med Oppen.
I ”Ullensaker - en bygdebok” bind II står det at Nils Oppen ble tiltalt sammen
med Trond Nedre Oppen av naboen Jens Borgen, fordi disse uten lov og dom
”hadde nederbrutt Jens Borgens sæter”.
Det står ingen steder hvor denne setra lå, men dette stedet er lett tilgjengelig
fra Oppen og Borgen. Mange av gårdene i området hadde imidlertid seter på
Nordbymoen. På et kart fra 1818 er det innmerket tegnet
som kan bety at
det var en husmannsplass på Åshøyden nedenfor stedet der vi satt.
Ulvedalsbekken renner også nedenfor dette stedet. Den kommer fra Måsan og
renner ut i Ulvedalen. Sånn sett var det et greit sted å ha dyr.
Mangerud fortalte at på dette stedet sto det et tårn med et trigonometrisk
punkt da han var gutt. Det trigonometriske punktet ble brukt av Norges
geografiske oppmåling til bruk for kartproduksjonen. Nedenfor tårnet husket
Mangerud at det var en pigg i bakken, men han hadde ikke funnet den igjen
seinere. Piggen var der, den fant Ivar Frydenlund.

