Hans-Christian Oset æresmedlem i Borre Historielag

På årsmøtet i Borre Historielag 5. februar 20015, ble Hans-Christian Oset
utnevnt til æresmedlem i foreningen av årsmøtets leder, Eli Kari Høihilder. Han
fikk overrakt det synlige beviset på utmerkelsen, bildet «Tordensskjoldseika»
laget av Hortens egen kunstner Anders Kaardahl. Æresmedlems-skapet til Oset
ble tildelt sent, men godt. Det er 30 år siden han tok initiativet til historielagets
årsskrift, Borreminne, og han tok initiativet til å stifte Borre Historielag i 1978.
Bakgrunnen for Borre Historielags tilblivelse, kan tilskrives at Oset som
redaktør og journalist i Borre og Hortens lokalavis Gjengangeren, hadde stor
innflytelse på innholdet i avisa. Den 17. november 1977 skrev han en artikkel i
Gjengangeren under overskriften: "På tide at Borre får sitt eget historielag".
Gjengangeren lot denne artikkelen, og siden 5-6 andre artikler han skrev med
tilknytning til emnet, avsluttes med en kupong som interesserte kunne fylle ut

med navn og adresse og ruter til å krysse av på to spørsmål i. De to spørsmålene
var: Støtter du tanken om at Borre skal få sitt eget historielag? Er du villig til å
gå med i et interimsstyret?
Det var så mange som var interessert, at Oset tidlig på våren i 1978 fant tiden
inne til å bestemme dagen for et stiftelsesmøte. Datoen var 31. oktober 1978,
stedet var Borre ungdomsskole. Samtlige 40 fremmøtte skrev sine navn på den
historiske listen over de som var med og stiftet foreningen. Erik Schou-Eriksen
ble klappet inn som foreningens første formann. Det ble vedtatt både
formålsparagraf, lover og arbeidsplan, og før året var omme, hadde laget fått 80
medlemmer.
«I mine 14 redaktør-år i Gjengangeren var dette å få stå fadder for Borre
Historielag kanskje den aller morsomste oppgaven jeg har hatt,» sier vårt
nyutnevnte æresmedlem.
Hans-Christian Osethar mange æresbevisninger som henger på veggen i hans og
fru Anne Lises hjem. Kommunens kulturpris i 1996 innbefattet også heder og
ære fra Borre Historielag, både som honnør til stiftelsen av laget, og for at han i
1985 sto i spissen for at Borre Historielag fikk sitt eget årsskrift, som fikk det
velklingende navnet "Borreminne". I tillegg til å ha sittet i redaksjonskomiteen
en årrekke, har han skrevet og illustrert et 20-tall lokalhistoriske artikler og vært
idegiver til like mange i de 30 årene som er gått.
Osets mangeårige virksomhet som aktiv skribent og pådriver for lokalhistorien i
kommunen, er et av hans mange varemerker
Borre Historielags styre er stolte over å utnevne Hans-Christian Oset som vårt
nye æresmedlem.
Med hilsen styret i Borre Historielag

