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AGATHON BORGEN AS 75 ÅR I LOKALMILJØET
ved Alf Skjønhaug, daglig leder 1984-2001
Alf Skjønhaug fortalte om firmaet Agathon Borgen AS som ble stiftet i 1936 og dermed fyller
75 år i 2011. Mannen Agathon Borgen som startet firmaet, ville fylt 100 år i 2012.

Agathon var en mann av få ord i følge Skjønhaug. Han var sønn av en murmester og var
murerlærling hos ham. Sammen med faren og broren Egil, syklet han rundt på Romerike
også til Lørenskog, på jobb. Som 20-åring startet han for seg selv. Den formelle utdannelsen
var vinterkurs på folkehøgskole og et korrespondansekurs. Arbeidsuka var på 80-90 timer.
I 1936 startet Agathon firmaet, som var en god entreprenørbedrift før krigen og derfor klarte
å holde på en stab gjennom krigen. Dette førte til mange oppdrag og sterk vekst i firmaet
etter krigen da byggevirksomheten var i medvind.
Lastebiler og privatbiler ble anskaffet tidlig for å transportere staben. Først holdt firmaet til i
Skomakervegen. Da Borgen Meieri brant, ble alt flyttet ned til det nedlagte frørenseriet ved
branntomta. Seinere flyttet firmaet opp i krysset Rv2/Gamle Kongsvingerveg der det holdt til
i 11 år. 1993 flyttet Agathon Borgen AS til Asper gjestgivergård på Kløfta.
Agathon Borgen AS har stått for en rekke offentlige bygg, boliger og forretningsbygg over
hele Romerike og i Aurskog-Høland. Ullensaker kirke var firmaets første store prestisjebygg.
Der var kvalitet og estetikk satt i høysetet. Kirken ble innviet 12. oktober 1958.
Etter den kom byggene på løpende bånd: Jessheim Meieri (1958), Finn Ruud-gården på
Jessheim, Brannstasjonen på Kløfta (1959), Brogata i Lillestrøm (1960), Renseanlegget på
Kløfta (1960), Nannestad kommunehus (1962), Skedsmo samfunnshus første del (1963),
skoler i Lørenskog og Sørum fra 1964 og utover.
Fra 1967 til 1970 ble det bygd flere bolighus, bl.a. på Bakke. 1977-1978 ble det bygget 31
boenheter på Statfram, Kløfta. Agathon Borgen sa selv at markedssituasjonen endret seg
utover i 1970-årene. I 1980-årene ble det et generasjonsskifte og han solgte firmaet til AS
Backe.
Fra 1984 til 1989 var det blomstrende tider og mye ble bygget både i Årnes, Kløfta og
Jessheim. Så i 1989 kom børskrakket og i 1991 ble selv hovedtillitsvalgte permittert. Store
prosjekter var på gang i Aurskog-Høland, bl.a. Aurskog senter. 1992 kom vedtaket om
storflyplass på Gardermoen. Agathon Borgen døde i desember samme året. Utleieboliger ble
bygget flere steder og var redningsplanken for firmaets økonomi. Tilbød totalentreprise.
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Backegruppens firmaer har en sterk lokal identitet.
Agathon Borgen AS har bygget bl.a. følgende skoler: Borgen skole (1981 og 1989), Allergot
(1959 og 1960), Nannestad vgs (2004), Strømmen vgs (2006 og 2011), Vesong u.skole
(2008), Hvam vgs (1997), Bakke skole (2011 og 2012). Gjerdrum u.skole fikk
Byggeskikkprisen 2009.
Av forretningsbygg firmaet har bygget kan nevnes: HK-senteret (1985), Gotaasgården
(1986) og Strømmen storsenter (1991).
Agathon Borgen AS har bygget flere idrettshaller, både Alfhallen, Holterhallen,
Nannestadhallen og Kløftahallen.

Alf Skjønhaug viser rundt i Alfhallen

