Olsokaften på Bruserød
I tråd med Borre Historielags
tradisjoner, inviterte foreningen
til Olsokfeiring mandag 29. juli.
Ca 70 gjester benket seg i den
varme sommerkvelden under det
gamle tuntreet på historielagets
gård, Bruserød på Nykirke, og
antas å være en av de eldste
bygningene i Horten kommune.
Deler av bygningen ble oppført på 1700-tallet, og den nåværende hovedbygningen har stått
urørt eksteriørmessig fra ca 1820, da Bruserød fungerte som skysstasjon. Borre Historielag
overtok eiendommen i 1984, og da startet et stort dugnadsarbeid med å restaurere
gårdsanlegget. Den vakre hagen har i alle år blitt holdt i hevd av Thoralf Holt og Åsgårdstrand
hagelag. Thoralf Holt er æresmedlem av historielaget grunnet sin mangeårige innsats i
arbeidet med å restaurere eiendommens uteanlegg med plen, gamle frukttrær, bærbusker og en
hage som blomstrer til alle tider sesongen gjennom.
Vedlikeholdet av bedet ble nå på Olsok-kvelden overlevert til Audun og Asgjerd Karlsen, de
ble ønsket lykke til med oppgaven, og Holt ble takket med en symbolsk blomsterhilsen til stor
applaus for den årelange oppgaven han har skjøttet på så utmerket vis.
Historielagets ”husorkester” bestående av Sven- Arne Dehlin på trekkspill, Magnor
Kristensen (trekkspill og gitar) og Bjørn Jakobsen (fiolin) sto for den musikalske
underholdningen og ledsaget allsang med kjære gamle historiske sanger. Historielagets
kjøkkenkomite solgte rømmegrøt, kaffe og vafler.
Kultur- og historieberiker Anders Rønningen kåserte om «Jakten på Olav den Hellige» ut fra
nye opplysninger som har kommet fram om helgenkongen gjennom den siste boka til Øystein
Morten på Spartacus forlag. Vi fikk høre en fortelling om en annen Kong Olav enn den vi
kjenner. Portrettet av kongen som kristnet Norge er fullt av overraskelser, og Anders
Rønningen holdt på sedvanlig vis et spennende og engasjerende foredrag som åpnet nye
perspektiver for tilhørerne.
Anders fikk boka «Fra Hammer til kors – 1000 år med kristendom» som en forskuddsvis 60årsgave, overrakt av Eli Kari Høihilder, som ledet arrangementet.
Kvelden ble avsluttet med utlodning, og historielaget takker ivrige loddkjøpere som støtter
opp om foreningen.
Leder orienterte om høsthalvårets agenda. Første arrangement er omvisning i den nye
Gildehallen på Borre mandag 12. august kl 18, og onsdag 21. august samme tidspunkt leder
Trond Schmidt rusletur på Falkensten Bruk.
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