
29SOLABLADET –  TORSDAG 22.  MAI  2014 •SOLABLADET –  TORSDAG 22.  MAI  2014 •

SOLA

200-årsjubileet for 

Grunnloven ble markert med 

en helt spesiell avduking i 

Sola.

ANDREAS ASKILDSEN • tekst og foto

andreas.askildsen@solabladet.no

Sammen med Anne-Mar ie 
Broszies fra 6. klasse på Sola skole, 
avduket ordfører Ole Ueland og 
fylkesordfører Janne Johnsen 17. 
mai en stein som første gang ble 
reist i forkant av grunnlovsjubileet 
i 1914. Steinen ble den gangen reist 
som støtte for en fl aggstang. 

– Lars Tobias Sømme søkte her-
redsstyret om å få støtte til fl agg og 
fl aggstang, men fi kk nei. Likevel fi kk 
han reist både steinen og fl aggstan-
gen. Steinen har ligget nede i fl ere 
år, men nå tok vi i historielaget ini-
tiativ til å reise den på nytt, sier Tor 
Erik Hansen, leder i Sola historielag.

Historisk skolegård
Mens Håland herredsstyre sa nei til 
å støtte prosjektet for 100 år siden, 
er kommunen med på prosjektet nå. 

– Sola har endret seg enormt de 
siste 100 årene. I 1914 var Sola en 
del av Håland herred og var en fattig 
jordbrukskommune. Likevel var 
det krefter som jobbet for å få reist 
bautasteinen og vi skal få gjøre det 
enda en gang i dag. Denne gangen 
blir det på skikkelig måte og denne 
gangen er også Sola kommune med, 
sier Ueland. 

Både store og små hadde 
møtt opp i skolegården uten-
for Sola skole for å overvære 
jubileumsmarkeringen. Skole-
koret ved Sola skole sørget for et 
17. mai-potpurri og lot deretter 
Solasangen runge ut i skole-gården. 

Markeringen ble avsluttet med 
den nye jubileumssangen «Det går 
et festtog gjennom landet».

Sagnet om Skjalgsson
Ved siden av bautaen som markerer 
grunnlovsjubileet står en av Erling 
Skjalgsons hvilesteiner. Med støtte 
fra kommune og fylkeskommune 
har historielaget også fått på plass 
et skilt som forteller hele historien. 

– Alt som ligger bak oss i tid er 
historie. Når dere går hjem i dag, 
har dere opplevd historie. Dette er 
en markering for både 200-årsjubi-
leet til Grunnloven, det markerer at 
det er 100 år siden steinen ble reist 
første gang og at det er nesten 1000 
år siden Erling Skjalgsson omkom, 
sa Hansen til de fremmøtte.

Feiret 200-årsjubileet 
med historisk bauta

Ordfører Ole Ueland, fylkesordfører Janne Johnsen og Anne-Marie Broszies fra Sola skole avduket grunnlovsbautaen i skolegården utenfor 
Sola skole. 

FOLKETOGET: Njord Fornes har sanket mange medaljer i 
svømmebassenget. Han var en av mange svømmerne fra Sola 
svømmeklubb som gikk i folketoget. 

FOLKETOGET: Både store og små spillere fra Sola Fotball sparket ball 
gjennom Solas gater. 

FOLKETOGET: Sola Historielag benyttet folketoget til å markere 
200-årsjubileet for Grunnloven. På en tilhenger hadde de også med 
seg en miniatyr av Eidsvollsbygningen. 

FOLKETOGET: Speiderne fra Sola KFUK-KFUM skapte liv og røre 
i toget. Mathias Vikingstad og Vegard Valen hadde med seg 
plastdunker som de brukte som trommer. 

2. trinn på Sande og Røyneberg 

skole vant prisene for stilige 

innslag og fl ott sang i barnetoget. I 

folketoget vant Confession for fl ott 

musikk og historielaget for stilig og 

fl ott innslag.


