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WERGELANDSKVELD 2008 
 
 

 
Wergelandskvelden ble holdt på Borgen skole og arrangementet var i samarbeid med 
skolen. 
 
Rektor Roar Andersen ønsket velkommen og fortalte litt om Wergelandsøya og 
Ullensaker prestegård. Deretter sang Småskolekoret, under ledelse av Nina og Silje, 
barnesanger av Henrik Wergeland, bl.a. ”Hunden” og ”Nisser og dverger”. 4. klasse 
leste dessuten vers og fortalte litt om Henrik Wergeland. 
 
Bjørn Anders Halvorsen spilte deretter sin egen forestilling ”Henrik Arnold” om Henrik 
Wergelands mislykkede frierferd til Hulda Malthe mens hun var på julebesøk i 
Ullensaker prestegård.  
 
 

Litt informasjon om HENRIK ARNOLD WERGELAND og Romerike 
 
 
Henrik Wergeland var en ridder for de svake, en uutholdelig bråkebøtte, folkeopplysningspioner, en kriger 
for toleranse og menneskeverd og ikke minst regnet som Norges største dikter.  
 
Henrik Wergeland skrev morsomme skuespill (farser) fra han var 12 år. Han skrev også debattinnlegg i 
aviser og tidsskrift. Mest kjent er han imidlertid for diktene sine. 
 
Henrik Arnold ble født 17. juni 1808 i Kristiansand. Faren hans, Nicolai Wergeland, var en av mennene på 
Riksforsamlingen i Eidsvoll i 1814. Han likte seg så godt i Eidsvoll at han søkte sognepreststillingen der og 
familien flyttet inn på Eidsvoll prestegård i 1817.  
 
Henrik reket omkring i Eidsvoll, ofte på hesten Veslebrunen og skaffet seg en stor bekjentskapskrets rundt 
på gårdene i Eidsvoll. Han var glad i naturen, spesielt blomster og dyr, og han var glad i jenter. Alle hans 
ungdomsforelskelser er foreviget i diktene om ”Stella”. 
 
Henrik fikk i gang mye. Han samlet naboguttene og laget barnetog 17. mai hjemme på Prestegården. Han 
fant en sunnhetskilde nedenfor Eidsvoll kirke og kurbadet Eidsvoll Bad, ble startet. Henrik stiftet også 
folkeopplysningstidsskriftet ”For Almuen”  for han ønsket å bedre vanlige folks kår. Det sto dårlig til med 
kunnskapen og dermed levekåra til den vanlige mann og kvinne på den tida. 
 
Henrik Wergeland grunnla folkeboksamlingene i Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Eidsvoll var 
først ute. Utlånet startet i Prestegården i 1829. Eidsvoll bibliotek har i alle sine bøker et stempel med 
Henrik Wergeland foran en bokhylle og med innskriften: ”Boghylden er den stige, hvorved man bliver sin 
overmands lige.”  
 
Det gikk litt tregere å etablere bibliotek i Ullensaker. Wergeland skrev: ”Her er bonden vel i Almindelighed 
og ofte over al Tanke, dorsk, uvillig, arm og uvidende.”  Han sammenlignet bonden faktisk med død 
”Leirmasse”. Biblioteket i Ullensaker var likevel på plass tre år etter Eidsvoll. 
 
Henrik Wergeland fikk selv i 1839 et vikariat som bibliotekar ved universitetsbiblioteket i Christiania, før 
han seinere ble riksarkivar. Noen prestestilling fikk han aldri enda det var teolog han var.  ”Torvslaget” 
ødela for hans siste mulighet til å få en prestestilling - i Nannestad. 
 
Henrik brant altså for så mye, ikke bare diktningen sin, og han var virkelysten og engasjert. Det er umulig 
å nevne alt Henrik Wergeland rakk før han døde bare 37 år gammel den 12. juli 1845.  
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