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Saker og ting som
setter minnene i sving

Valget av våre Eidsvolds menn i 1814
Hvem var det i Sandefjord
som valgte de to utsendingene som skulle være med
å velge våre Eidsvoldsmenn i 1814?

Ross Rigg opptrekker

Harald Fevang

D

redaksjonen@sb.no

ROSS RIG var en plattform som hadde mye forbindelse med
Sandefjord. Den ble bygget som et samarbeid mellom Trosvik
verksted i Brevik og Framnæs mek. verksted i Sandefjord.
Byggenr TF 103 var på 7.635 brt og ble bygget i 1975 for Ross
Drilling Co. AS (A/S Rosshavet) i Sandefjord.
Opptrekkeren er eksempler på småting som ble laget som gaver
og del av markedsføringen av selskap og rederi og har etter
hvert blitt populære samleobjekter. Den er laget i plast med
innstøpt navn på riggen.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg


en 25. februar d.å. ble det slått
opp en kopi i våpenhuset i
Sandar Kirke av dokumentet
som samme sted 200 år tidligere ble undertegnet av 20 fra menigheten som bekreftelse på hvem som
skulle delta i valget av våre Eidsvoldsmenn.
For 200 år siden var de fleste gårdbrukerne i daværende Sandeherred lite
opptatt av det faktum at storpolitikk og
fredsslutninger resulterte i at Norge ble
overgitt fra Danmark til Sverige, og at vi
skulle få en ny og moderne grunnlov.

Sult og fattigdom
I vårt distrikt med små gårder var velstanden svært begrenset, og både sult
og fattigdom var synlig og følbar. De
siste årene før 1814 var også sterkt preget av kulde, dårlig vær og dermed
elendige avlinger sammen med den engelske flåtens avsperring av våre kyster.
Vi kjenner alle til Henrik Ibsens senere
dikt om Terje Viken som ville hente
korn i Danmark, men som endte i engelsk fengsel.
I tiden før 17. mai 1814 var de fleste
bønder i Sandeherred seg selv nok. De
var mer interessert i å få satt poteter og
få gjort våronn. Det var maten de levde
av og uårene hadde tæret på både folk
og dyr. Selv om de fleste selvsagt kjente
til den lokale størrelsen Christopher
Hvidt som sørget for visse tilførsler av
korn, var det et faktum slik Hvidt selv
uttaler i et brev til Herman Wedel Jarlsberg i Tønsberg med anmodning i 1809
om å få 20 tønner korn til utdeling for
arbeiderne som skulle bygge et kornskip: «Tilstanden her i Egnen er ynkverdig, da det ikke her eller i Nabo Stederne er mulig at få korn for penge. Jeg har
hidttil overladet de mest Trengende af
mitt eget bestemte Huses forraad, således at jeg vil blive selv i forlegenhed i
fald jeg ikke i Tid bestemmer meg til
haardhed og negter dem.»

Tilsammen 449 husstander
Det var altså små forhold i vårt distrikt i
tiden rundt 1814. I selve ladestedet Sandefjord bodde det 442 innbyggere fordelt på to gater og 67 husstander i 1815.
Situasjonen for disse var nok ikke noe
særlig annerledes enn i Sandeherred
der befolkningen på samme tid talte
2300 personer fordelt på 152 gårdsbruk
med 382 husstander. Dette var både selveiere og leilendinger under Greven i
Laurvig. Mange var selvsagt klar over at
Norge skulle velge utsendinger som
skulle skrive og vedta vår egen grunnlov. Dette ble alle opplyst om på kirkebakken. Men selv ikke de to utvalgte fra
Sandeherred, skipsrederen Christopher
Hvidt og gårdbrukeren David Hansen
Raastad, var klar over at de bare var

Thoris

«Thoris» overlever krigen og fortsetter sin fangst med «Thorshammer» i Sydishavet. Kristian Evensen var bestyrer for
ekspedisjonen den første sesongen etter krigen, sesongen
1945/46. Sesongen 1947/48 innbragte 89.528 fat hvalolje og
14.049 fat spermolje. «Thoris» deltok sammen med 8 andre
hvalbåter. Nå begynte også korvettene å gjøre seg gjeldende.
Mange først som bøye/slepebåter. «Thoris» var i A/S Thor Dahls
eie frem til 1956. Da ble hun utrangert og erstattet av nye mer
moderne fartøy. Hun ble solgt til Brødr. Brunvold i Tromsø
28/03-1956. Her fikk hun navnet «Polarbris», og fanget hval på
norskekysten. Hun ble hogd i mai 1967 i Grimstad.

gave til byen: Ekteparet Hvidt kjøpte i 1814 dette huset som året etter ble gitt til byen som skole og bolig for læreren. Det lå
Bilder: Hentet fra Carl Rogstads bok om Christopher Hvidt
omtrent der Torvet ligger i dag.
valgmenn. De trodde de var utsendinger til Norges National Forsamling, men
da de kom til Larvik der valgmøtet skulle holdes, viste det seg at de bare var
valgt sammen med mange andre fra
Amtets kirker til å velge ut de som virkelig skulle til Eidsvold og forfatte Den
Norske Grunnlov.

Tekst: Ragnar Iversen (www.skipshistorie.net)
	
Bilde: Fredrik Strøm, Hitra

Bare 20 underskrivere
Og det var ingen Kommune som valgte
ut disse to lokale, brave menn. Nei, det
var borgerne i Sandefjord og bøndene i
Sandeherred som undertegnede innvånere av Sandefjords Menighet i Sandeherreds Kirke, altså den store hvite kirken som fortsatt er synlig over store deler av byen, som den 25. februar 1814
satte sine underskrifter på bevitnelsen.
Det var 12 bønder og 8 byborgere nemlig følgende: Byborgerne F. Lowzow,
Jac. Hoppe, C. Hvidt, Iver Ch. Grønvold,
Jeremias Reiner, Zinn og Tribler. Dernest bøndene Hans Brønnum, Ole N.
Gogstad, Thv. Klaveness, Søren H.
Engø, Ellev Bøe, Mikkel O. Gogstad,
Tolv Fredriksen Kamfjord, Simon Kristensen Helgerød, Søren Hansen Hougen, Hans Gundersen Unneberg, Hans
Larsen Stange, David Hansen Raastad

Har du bidrag til denne siden?
herr hvidt: Christopher Hvidt, redersønn og skipper allerede 22 år gammel.
og sogneprest Schrøeter. To av de 20
brave menn som underskrev måtte endog holdes i pennen som det så fint står.
De kunne ikke skrive!
Det var nok likevel ikke så store forhold i Sandefjord som vi gjerne selv vil
tro i dag. Vi fikk ingen representanter

med i Nasjonalforsamlingen på Eidsvold.
Om skuffelsen var stor vites ikke, det vi
likevel vet og som i dag 200 år etter, er
helt klart er hvilke yrkesgrupper som sto
bak utvelgelsen av de nevnte to representanter i Sandefjord. Det står svart på
hvitt i den nærmeste folketellingen.

fru hvidt: Hans frue Anna Wilhelmine Bredal Rosenkilde Hvidt, Ekteparet var i 1814
henholdsvis 35 og 33 år gamle.

Mange matroser
Det var i Sandeherred: 288 bønder, 71 registrerte gårdspensjonister, 41 soldater, 5 tømmermenn, 44 matroser, 14 skippere og
noen andre yrker. Vedrørende tettstedet
Sandefjord med sine to gater og 442 inn-

byggere var yrkes-sammensetningen noe
annerledes: 34 matroser, 19 håndarbeidere,
11 skippere, 8 skipsredere, 8 smeder, 7 daglønnede, 5 fiskere, 5 styrmenn, 5 båtbyggere / tømrere, 5 soldater + også her noen andre yrker.

Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
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