Børge-Borgere, 14. april 2015

Flyttedagen 14. april
Til møtet i det nyoppussete Borgen klubbhus på flyttedagen 14. april, kom det 33
børge-borgere. Møtet ble åpnet møtet med litt historikk om flyttedagen slik den kunne
arte seg på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Flyttedagen eller faredagen var to
ganger i året, 14. april og 14. oktober. Disse datoene var flyttedag for alle tjenestefolk
og var de lovlige sluttdatoene for dem som ville ut av tjenesten. Begge datoer ble også
brukt til jobbmarked på torvet i byene. Her møttes de som trengte ny jobb og de som
ville ha nye arbeidsfolk. Både leiekontrakter og tjenestefolkenes arbeidsavtaler gikk ut
på flyttedagen.
Å søke huspost skjedde også på andre måter. Helst ble det formidlet gjennom slekt og
kjente, men det fantes festekontorer som mot godtgjørelse formidlet arbeidskraft og
arbeidsplasser.
S. R. S. fortalte deretter om hvordan det var å flytte fra
Italia til Borgen. Hun viste bilder fra hjembyen. S.
kommer fra Toscana, en gammel kulturstat i den
nordlige/midtre delen av Italia. Toscana var allerede på
1700-tallet en meget velfungerende stat. De har eget
Toscansk flagg og hovedstaden i Toscana er Firenze.
Ved flytting til et annet land er det viktig å knekke noen
koder. Dette gjør det enklere å finne sin plass i det nye landet. Det første hun gjorde
var å melde seg på flere språkkurs så hun lærte seg norsk fort.
S. er en aktiv dame i det lokale idrettsmiljøet og har flere verv. S. føler hun har et
meningsfylt liv på Borgen. Hun lengter til Norge når hun er i Italia og vica versa.
Etter S. sin fortelling ble vi servert italienske småretter
og desserter laget av elever ved matlinja på Nannestad
vgs. Via sin lærer Kamilla Bjørklund tok de på seg
oppdraget med å bringe den italienske mattradisjonen
ut til oss.

