Presentasjon av Borreminne 2018.
Kafé Breda, torsdag 8. november.
Kafé Breda var fylt til trengsel av lokalhistorisk interesserte da møtet ble satt og Torgeir Lorentzen
fikk ordet for å presentereårets Borreminne som han også i år har vært redaktør for.
Med sine 230 sider er boken
den mest omfangsrike siden
starten i 1985. Det er lagt stor
vekt på det trykketekniske og
på bildebehandling, og her fant
redaktøren anledning til å
berømme Knut Bjerva for
uvurderlig innsats med boken.
Alt det fine bildematerialet og
Arne Elvestads tegninger
illustrerer og gir løft til en rekke
leseverdige artikler. Av disse
kan nevnes interessante og
informative bidrag om
hallbygging i vikingtid, om
marinebyen Horten og andre
som bærer preg av solid faglig
skjønn, balansert mot lettere
og muntrere stoff som det om
«den strikkende sognepresten» eller barndoms-erindringer fra Borre.
Avslutningsvis leste Torgeir Lorentzen den prologen som han førte i pennen i anledning den offisielle
åpningen av Universitetet i Sørøst-Norge i juni d.å., og viste med det at han også kan være en aldeles
utmerket ‘ leilighetsdikter’.
Stor applaus for redaktøren og blomster fra leder, Cathrine Holt, hvoretter Terje Thorbjørnsen viste
film om bombingen av Verven i krigens sluttfase, februar 1945.
Den la store deler av Verven i grus og satte en effektiv stopper for videre produksjon resten av
krigsåret. Gjenoppbygging etter krigen førte til fornyet optimisme, og 1970-årene ble bent frem en
glansperiode for verftet. Imidlertid kom Horten ikke med i offshoreeventyret, og mot slutten av
denne tiden førte sviktende internasjonale konjunkturer til kontraheringstørke.
Brannen på kongeskipet 15. mars 1985 avstedkom også negativ omtale i pressen, og 2 år senere var
det kroken på døren for det statseide Horten Verft. Byens største arbeidsplass var dermed gått tapt;
sirenen som varslet arbeidstidens slutt var forstummet, og svermen av syklende verftsarbeidere som
strømmet ut av verftsporten med kurs mot Storgata, var ikke lenger en del av bybildet.
Som vanlig, kunne vi godgjøre oss med kafeens vafler og kaffe mens loddtrekningen pågikk. De
heldige vinnere kunne ta med seg hjem et ferskt eksemplar av årets Borreminne og med en god
visshet om å ha ytt en skjerv til historielagets kasse.
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