Eidsvoll-turen 14.september 2014.
Eidsvoll 1814 var målet for Borre Historielag på årets tur, søndag 14. september. I et nydelig
sensommervær tok Høves bussjåfør, Ragnar, oss med til vårt fremste riksklenodium,
Eidsvollsbygningen. Underveis fikk de femti deltagerne et lite repetisjonskurs om året 1814 ved
lagets sekretær, noe som gjorde det lettere å få med seg guidens informasjon inne i bygningen. Med
stor innlevelse risset vår omviser opp begivenhetene i dette «mirakelåret» og ledet oss gjennom
begge etasjene i det pietetsfullt restaurerte huset. Her fikk vi beundre Carsten Ankers smakfulle
innredning såvel i den private delen av bygget som i de værelsene som mer var beregnet på
selskapelighet og representative formål. Interessant var det å se kjelleren som Statsbygg har latt
restaurere og føre tilbake til slik den var i grunnlovsåret. Man fornemmet her nede de sosiale
forskjeller mellom datidens herskap og tjenerskap. Kjelleren ga nemlig ikke bare plass for kjøkken og
matoppbevaring, men tjente også som husvære for de tjenende ånder. Høydepunktet under vår
vandring gjennom det staselige, klassisistisk inspirerte bygg, var utvilsomt Rikssalen i 2.et. I den 72
kvm. store salen benket de 112 representantene seg, og her ble diskusjonene ført og store taler holdt
i tidens svulmende oratoriske stil. Det utviklet seg snart et nærmest fiendtlig motsetningsforhold
mellom «Unionspartiet» og «Selvstendighetspartiet». Foran en avgjørende avstemning unnså
bergensrepresentanten Jonas Rein seg ikke for å feste merkelappen «Norges uægte Sønner» på
Wedel Jarlsberg og hans tilhengere , hvilket nok var dypt urettferdig og krenkende.
Fedrelandsfølelsen var utvilsomt like sterk hos Wedel og hans venner, men de delte ikke
selvstendighetsmennenes syn på Norges mulighet til å eksistere som selvstendig stat, hverken
økonomisk eller politisk.
Etter omvisningen fikk vi servert en velsmakende og næringsrik «1814-suppe», etterfulgt av
brødpudding til dessert, og kaffen inntok vi ute. Vår blide og kreative sjåfør brakte oss så gjennom
Groruddalen til Oslo og la inn avstikkere til interessante severdigheter i Tigerstaden. Et velkomment
innslag! Vel hjemme i «provinsen» kunne turleder, Eli Kari Høihilder, rette en fortjent takk til vår
utmerkede sjåfør, Ragnar, og ønske alle vel hjem.
Neste arrangement: Søndag 21. september. Sogneprest Fredrik Wettergrens preken 4.mars 1814,
forut for selvstendighetseden, fremføres i sin helhet og i original form av skuespilleren Bjørn
Sundquist. (arr. Horten kommune, Midgard og Borre menighet.
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