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SHIPS & MUSEUM * * * * * DECEMBER 16, 1773 


AREVOLUTIONARY EXPERIENCE," 


Bli med Samuel Adams mens han leder et spennende bymøte. 


Vennligst les følgende sikkerhetsinformasjon før vi begynner: 


«Venner! Brødre! Lands1nenn! Den forhatte teen, en pest og en plage so1n er sendt 
av Det ostindiske ko1npani, har nå anko1n1net Boston havn!» 

Brev fra Frihetens sønner, 29. nov. 1773 

Du skal nå ta del i «den viktigste be
givenheten som innledet Den ameri
kanske revolusjon». Gi lyd fra deg, 
delta og vær med! Verten vil be deg 
rope «Hear, hear!» (enig) eller «Huz
zah!» (hurra) under diskusjonen om å 
kaste te i Boston havn. Du blir også 
bedt om å rope «Boo!» (buu) eller 
«Fie!» (fy) under diskusjonen om 
skatter, kong George Ill og parla

mentet. La kong George høre stem
men din fra dette rommet! 

Mine damer og herrer, Historie Tours of America har den glede å ønske velkommen til Boston Tea Party Ships & 

Museum. Denne attraksjonen har enkelte spesielle egenskaper som gjør det nødvendig med en viss sikkerhetsin
formasjon. Når du forlater dette rommet, vil du befinne deg på en flytende maritim utstilling. Trå forsiktig, og bruk 
rekkverkene når du stiger om bord på skip og går på landganger. Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon under 

besøket på museet eller skipene, skal du følge landgangene tilbake til dem1e bygningen og bmke utgangsdørene. 
Vi ber deg slå av lyden på alle mobiltelefoner og elektronisk utstyr. Det er tillatt å bn1ke kameraer i dette rommet, 
på skipene og utendørs på dekk, men ikke i museet nedenfor. Vi ber deg gå sammen med Boston Tea Party-verten 
hele tiden, og vær oppmerksom på at du ikke lenger befim1er deg på land. Det eneste vi ønsker å kaste i havet, er 

teen. 
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BYRADSMØTE 
Det er 16. desember 1773, og du er en av Bostons borg

ere som deltar på dette viktige byrådsmøtet! Frihetens 
sønner og døtre er også til stede på møtet. De mener de 
har rett til å bli representert i parlamentet og er imot å 
betale skatt uten at de blir representert. Frihetens sønner 
og Lojalistene, som mener at kongens lover må hedres, 

har kranglet om hva som skal gjøres med den omstridte 
teen som har ankommet. Tre skip - Eleanor, Dartmouth 
og Beaver - har ankommet Boston havn med 340 kass

er østindisk te. Francis Rotch, som eier skipene Dart
mouth og Beaver, er sendt til Milton i Massachusetts 

for å be kronguvernør Thomas Hutchinson om tillatelse 
til å sende skipene tilbake til England uten å losse teen. 
Hvis teen losses og skatten betales, blir Bostons borg
ere tvunget til å betale enda mer skatt uten å bli rep

resentert i nasjonalforsamlingen! Under dette møtet vil 
Samuel Adams minne om at kong George Ill og parla
mentet gjentatt ganger har beskattet koloniene uten at 
de blir representert i det britiske parlamentet. Stempel
loven beskattet alle papirartikler, til og med spillkort og 
te111inger! Townshend-lovene beskattet bly, maling, glass 

og te. Frihetens sønner har også tidligere protestert mot skatter de er blitt påtvunget uten å være representert i 
parlamentet, ofte gjennom protester, begjæringer og boikotter av britiske handelsvarer. Patriotenes aktiviteter har 
medført at disse eldre lovene er blitt opphevet, men Boston står nå samlet for å protestere mot den nye teskatten. 
Mens du venter på at Francis Rotch skal komme tilbake, vil en patriot som folkets representant bestemme at «i 
natt skal te blandes med saltvann». Samuel Adams avslutter møtet med å si de hemmelige signalordene: «Det er 
ikke mer dette møtet kan gjøre for å redde landet!» Ta på deg den symbolske mohawk-forkledningen, og bli med 

Boston ca 1773 


patrioten ned til Griffin-kaia ! 
--.-----,,,.-=-s--.,--,--~~,.--~~~-:--~~~~~--,=--c=--=-~~-:-~-

The Boston Tea Party, 16. desember 1773 




TEEN DESTRUERES 
FBli med patrioten ned til Griffin-kaia for å kaste teen i Boston havn! 
Bli med når verten roper: «Dump the tea, into the sea!» (kast teen på 
havet), og sørg for å ha på deg mohawk-forkledningen! Disse fjærene 
symboliserer mohawk-nasjonen og deres selvstendighet her i Nord
.Amerika. Frihetens sønner hedrer denne uavhengighetsånden ved å kle 
seg i fjær i natt. Patriotene smurte også inn ansiktene sine med jord eller 
sot og skjulte seg under tykke kapper. Når du ankommer Griffin-kaia, 
skal du stige om bord på ett av to skip - briggen Beaver eller skipet 
Eleanor - der du treffer en annen av Frihetens sønner. Han vil minne 

om at kongemakten anser det du har tenkt å gjøre, som forræderi. Bare 
500 meter unna ligger to krigsskip, HMS Somerset og HMS Boyne, 

forankret og følger med på alt vi gjør. Du må sverge at du aldri skal 
avsløre navnene på dem som er samlet her. Vi skal kaste teen over bord 
og lage salt te av vannet i Boston havn! I løpet av de neste tre og en halv 
timene skal 90-150 medlemmer av Frihetens sønner destn1ere mer enn 
49.000 kg te (over 45 tonn), med en anslått verdi på 10.000 f (nesten 

1,5 millioner USD omregnet til dagens verdi). East India Company 'handelsmerke' 


Vi protesterer samtidig mot Det ostindiske kompani og dets monopol over tehandelen i de britiske koloniene. 
Det ostindiske kompani står i stor gjeld til Det britiske imperiet og har et overskudd på mer enn 7 ,7 millioner 
kilo te. Noe av teen har ligget og råtnet i Londons pakkhus i over fire år ! Parlamentet vedtok teloven for å gi Det 

ostindiske kompani rett til å være eneforhandler av te i Nord-Amerika. Dette ble .kroken på døren for Bostons 
kjøpmenn, og hvis parlamentet kan ødelegge temarkedet, frykter patriotene at parlamentet kan gjøre det sanune 
med andre varer. Se etter Det ostindiske kompanis handelsmerke på siden av de forbannede tekassene ! 

Etter at teen er destn1ert, kan du utforske skipets lasterom og akterkabin. Under dekk finner du forskjellige 

typer last, blant annet tønner 
med hvalolje, rom og sirup, 
samt furutønner med hvete og 
andre tørrvarer. Mange av kass

ene inneholder utstyr og møbler 
til boliger. Kanskje treff er du 
selveste kapteinen av fartøyet, 
som skriver i dagboken sin om 
begivenhetene som nettopp har 

funnet sted. 

Kast teen i Boston Harbor! 



BRIGGEN BEAVER: 

Dette skipet er en kopi av den originale briggen Beaver, som 
ble bygd i Scituate i Massachusetts i 1772. Hun var eid av 
Rotch-familien fra Nantucket. Beaver var primært et hval
fangstskip, men fraktet også annet gods, blant annet te. Skipet 
seilte som oftest med et mannskap på 8-10 menn ved handels
virksomhet, men mange flere under hvalfangst. Kapteinen på 
Beaver var sjømannen og kvekeren Hezekiah Coffin. Beaver 
var det siste skipet som ankom Boston havn, med en last på 

112 kasser te fra Det ostindiske kompani. Hun ble forsinket 
under fortøyning på grunn av et koppeutbn1dd blant mannska

The Brig Beaver pet. Skipet ble satt i karantene ved øya Rainsford, der hun ble 
renset og røyket ut med svovel. Hun ankom Griffin-kaia ons

dag 15. desember 1773, dagen før teselskapet i Boston. Kaptein Coffin var bekymret for at destn1ksjonen av teen 
ville medføre at Frihetens sønner også ødela noen av de fine møblene og den øvrige lasten om bord på Beaver. 
Frihetens sønner lovet at ingenting annet enn teen skulle ødelegges denne natten, og at mannskapet på fartøyet 
ikke ville komme til skade. Frihetens sønner holdt løftet sitt og ødela ikke annet enn teen på briggen Beaver. 

ELEANOR: 

Dette skipet er en kopi av det originale skipet Eleanor, ett av flere fartøy som 
var eid av Bostons mest fremtredende kjøpmann, John Rowe. Eleanor var 

det andre fartøyet som ankom Griffin-kaia torsdag 2. desember 1773. Hun 
var fullrigget med tre master og var kjent som et «skip i konstant handels
fart», det vil si at hun fraktet gods og aldri ble bn1kt til hvalfangst. Eleanor 
fraktet 114 kasser te, og kapteinen var James Bruce, som sympatiserte med 
toriene. Bn1ce lastet teen på skipet, i strid med John Rowes ønske. Rowe sa 
senere at han ville ha gitt «500 guinea for at Bruce skulle la være å ta teen 

om bord på skipet». Denne natten sa Frihetens sønner til andre patrioter at 
«ingen te skal overleve denne natten». Lærlinger og yngre patrioter grep 

feiekoster for å feie dekket fritt for rester av løs te ! 

Bue av skipet Eleanor med 
skipets eier, John Rowe. 



GRIFFIN-KAIA 
Mens ferden fortsetter på Griffin-kaia, får du høre mer om nattens begivenheter og de som var involvert i 
destmksjonen av teen. Finn navnet på rollefiguren din på listen over deltakere i teselskapet i Boston! Bostons 
protester har i tidligere tider av og til vært voldelige, på grensen til opptøyer, men Frihetens sønner skadet ingen 

av mannskapet på fartøyet denne natten, og bare en gjenstand utenom teen ble ødelagt. En hengelås ble ødelagt 
på Dartmouth under nattens hendelser, men Frihetens sønner skiftet den i all hemmelighet ut med en annen 

fungerende hengelås neste morgen! 

Hør fra både en Patriot og en Tory morgenen etter Boston Tea Party 

NESTE MORGEN ... 
Morgenen etter at teen ble destn1ert, begynner som alle andre morgener i Boston. Vi vet at vi har krysset en 

farlig grense. Guven1ør Thomas Hutchinson uttalte at dette var «det mest vågale angrepet i Amerika noen 
gang». Under all optimismen vokser det frem et skille i Boston. Du skal gå forbi Sarah, som støtter patriotene, 
og Catherine, som sympatiserer med toriene. Catherine er trofast mot kongen og anser de britiske troppene som 

okkuperer Boston by, som beskyttere mot opptøyene til Frihetens sønner. Catherine mener, som mange torier, 

at Frihetens sønner skaper flere problemer i Boston i stedet for å løse dem. Sarah betrakter rødjakkene, et an
net navn på de britiske troppene, som okkupanter. Sarah mener at destruksjonen av teen vil få parlamentet til å 
oppheve skattleggingen, på samme måte som tidligere protester har medført oppheving av tidligere skatter når 
de ikke fikk representanter i nasjonalforsamlingen. Sarah deltok i patriotenes avtale mot import - avtalen om å 

unnlate å kjøpe eller selge varer som var beskattet uten at de fikk representanter i nasjonalforsamlingen. Sarah 
mener også at alle ekte borgere av Boston burde nekte å drikke te før skatten er opphevet. De krangler om hvem 
de skal være lojale overfor, og farene som kan oppstå nå som kongens te er ødelagt. 



ROBINSONS TEKASSE 
Trass i alle bestrebelser på å ødelegge bevisene, flyter det rester av tekasser og te i Boston havn. Glasset du ser 
foran deg, er utlånt fra Old North-kirken og inneholder te som ble funnet i støvelen til en av deltaken1e, merkelig 
nok bevart i flytende form. 

Neste morgen blir det gjort en oppda
gelse i Dorchester Flats. Unge John 
Robinson finner en tekasse som ble 
kastet over bord under destn1ksjonen 
av teen, på stranden. Trass i farene 
ved å eie en slik gjenstand, tenker 
han at «kassen er verdt å ta vare på». 
Han tar den med hjem, gjemmer den 

under trappen og reiser til slutt ut 
for å kjempe i uavhengighetskrigen. 
Robinsons halve kasse og historien 
om den er nedarvet i generasjoner 
og er den eneste kjente gjenværende 

tekasse fra teselskapet i Boston i 
1773. 

Tekassen bærer preg å ha vært op

pbevart i et hjem. Et møllespill var 
risset inn i bunnen, og blomster var 

malt på siden. Kassen har i årenes løp 
vært oppbevaring for dukker, til og 

med et kull med kattunger! 

Den beskjedne halve kassen har over- The Robinson Tekasse 
levd en Atlanterhavskrysning, har blitt åpnet med øks, nedsenket i sjøvann og gitt inspirasjon til en revolusjon. 
I dag hviler den over den samme sjøen den ble kastet uti den skjebnesvangre natten i 1773. Denne amerikanske 
skatten er klar til å inspirere en ny generasjon av patrioter. Den er virkelig «en kasse som er verdt å ta vare på». 



PORTRETTGALLERIET 


Konge George Ill Samuel Adams 

Etterpå vil du finne portrettgalleriet, med navn og ansikter på mange av patriotene som kjempet mot mettferdig 
beskatning, og lordene som innkrevde skattene. Kong George III og Samuel Adams er spesielt fremhevet. Det 

tok seks uker før nyheten om teselskapet i Boston nådde England. Parlamentets og kongens reaksjon var like rask 
som den var streng! Selv om de to mennene aldri møttes ansikt til ansikt, viser meningsforskjellene og den skarpe 
ordvekslingen skillet som var i ferd med å dannes mellom Det britiske imperiet og koloniene over Atlanterhavet. 

I 1774 straffet kong George Ill Frihetens sønner gjennom en rekke lover, som ble kalt tvangslovene- i koloniene 
ble de kalt «de utålelige lovene»! De sperret også av Boston havn, avsatte Bostons valgte offentlige tjenesteper
soner, fratok mange av Bostons domstoler makten og ga den til London i stedet, og innførte militær kontroll i 
Boston. I febmar 1775 erklærte kongen New England som en opprørsstat, og menn som Samuel Adams og John 
Hancock skulle arresteres for forræderi. Han satte en grense og sa: «Nå er ten1ingen kastet, koloniene må enten 
underordne seg eller seire. Oppviglerne må avgjøre om de vil være underlagt England eller være uavhengige.» 

New England og de andre koloniene ønsket ikke å fortsette å være splittet i slike turbulente tider og forente seg 
i protest mot de undertrykkende tvangslovene. I september 1774 forente 12 av 13 kolonier seg i den første kon
tinentale kongressen for å diskutere hvilken kurs koloniene skulle ta. I 1775 uttalte Patrick Henry: «Jeg vet ikke 
hva andre vil gjøre, men gi meg frihet eller gi meg død!» 



MINUTEMAN THEATRE OG LET IT BEGIN HERE (LA DET BEGYNNE HER) 
16 måneder har gått siden teselskapet i 
Boston. De utålelige lovene har ikke fått 
Boston til å underkaste seg, i stedet har 
de fyrt oppunder revolusjonens bål. Den 
økende anspente atn1osfæren har med
ført at kronguven1ør Thomas Hutchin
son er avsatt. General Thomas Gage 
overtar, og han innfører krigsrett og set
ter opp sperringer i Boston havn. Tvisten 
mellom England og koloniene handler 
ikke lenger om skatter, den har utviklet 
seg til noe am1et. Noe er endret i folks 
hjerter og simi. Det virker nå uunngåelig 
at konflikten mellom kongemakt og 
kolonister kan løses andre steder em1 på 
slagmarken. Redcoats tar Lexington Green 

Let It Begin Here (la det begynne her) er en prisbelønt film om slaget i Lexington Green og skuddene som ga 
gjenlyd verden over. Se Paul Revere ri gjem1om natten for å informere folk på landsbygda om at det britiske 
regimentet var på vei, og se Minutemen-militsen samle mot til å trosse de britiske soldatene. Merk: Filmen in
neholder kampscener og en del støy og kan være for intens for bani. Informer verten hvis du trenger assistanse 
under filmen. 

KONKLUSJON 
«Menneskets natur vil for alltid søke frihet. I menneskets natur ligger også vegring mot skade og sinne ove~· urett
ferdighet. En forkjærlighet for sannhet og ærbødighet overfor dyd. Disse fredelige lidenskapene er den iboende 
gnisten". Hvis menneskene er i stand til å forstå, se og føle forskjellen på sant og usant, rett og galt, dyd og last, 
hvilket bedre prinsipp kan vel menneskehetens venner etterleve enn å respektere denne forskjellen? 

-John Adams 

Teselskapet i Boston var den viktigste begivenheten som innledet Den amerikanske revolusjon. 

På vegne av Boston Tea Party Ships & Museum, og 
Historie Tours of America, takk for at du kom med 
oss i dag! Vem1ligst sørg for å stoppe i Abigail's Tea 
Room, med de historiske teene som er involvert i 
teepartiet i Boston, samt deilige smørbrød, informas
jonskapsler og andre forfriskninger. 
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