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Hans Allum (1777-1848) utga i 1833 en kokebok 

med 249 oppskrifter, - de fleste på vers. Oppskrifter 

huskes nok lettere da: 

Blaabærsuppe No.1 
 

God Blaabærsuppe laves kan 

Med ligemeget Viin som Vand-                  

Korender, Sukker, Kardemomme 

Og lidt Kaneel man deri komme; 

Jævn med brunet Smør og Meel, 

Opkog saa Blaabær deri heel, 

Saa er den Middagssuppe færdig 

Og til at spises ganske værdig. 
 

Velbekomme! 

 

Johan Martin har tilhold i smia på Bygdetunet, den 

ligger godt adskilt fra øvrig bebyggelse. I sitt 

yrkesliv var Johan Martin elektriker, som pensjonist 

er han mer bredspektret, bl.a. skor han hester. 

Besøkende - ikke minst ungene - setter pris på å se 

og lære hva som kan skapes når jernet blir varmet og 

smidd. Det er kulturformidling! 

 

 

Johan Martin holder varmen i smia på Bygdetunet! 

Knut Hamsun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 

1920, altså for 101 år siden, i hovedsak for «Markens 

Grøde». Det bør nevnes at han fullførte Markens 

Grøde den gang han bodde i det bygget som nå 

rommer Jegersborg Barnehage, mens hans særlige 

skrivestue lå nær Dr. Holmsvei og Nansetgata, der 

det i dag er bensinstasjon. - Hamsun ble ikke lenge i 

Larvik, og han var nok ikke i godt lune da han skrev: 

«Jeg kan ikke komme fort nok og langt nok bort fra 

Larvik». Hva som drev ham bort, vites ikke, han var 

nokså spesiell. Hamsun kjøpte Nørholm, som han 

rustet opp til en staselig gård. Hans oldebarn Espen 

ivaretar Nørholm i dag. 

Språket er et verktøy for kontakt med andre. Men 

språket forandrer seg, nye ord kommer til og de som 

ikke brukes eller forstås, de forsvinner. Når brukte 

du sist ord som spradebasse, fallere, harang, fusen-

tast, forloren, laps, kanalje, smalhans, pengepuger, 

tvare? Om noen få år må de fleste lete i oppslagsverk 

for å finne hva slike ord betyr. Og «oppslagsverk», 

hva betyr det i en digitalisert verden? «Digit» (lat.) 

betyr egentlig finger/tå, fordi det i tidlig tid ble 

«tellet på fingrene». Og hvorfor bruke vanskelige 

ord som suksomsivt når vi har det gode norske pø om 

pø? (fr.: peu à peu). - I Heidarheim for 2018-2019 

hadde Grethe Seierstad en artig artikkel om lokale 

ord og uttrykk som har gått ut av bruk. Mange 

uttrykk er nok svært lokale, andre har røtter 

utenlands, jfr. over. Vet du hva det betyr å gnævle? 

Eller å tævre? 

Styret har over flere år arbeidet med planer for å 

gjøre Bygdetunet mer egnet for formålet, etter 35 år 

er behovet ganske visst endret. Planer er tatt frem og 

forkastet, nye planer er vurdert, og vi er ikke i mål, 

ennå. Som bruker av tunet har sikkert også du 

synspunkter på hva som burde forbedres. Det er 

interessant for styret med tips om hva som ønskes 

eller ønskes annerledes. Send gjerne tips til 

Redaktøren eller styremedlemmene! Styret tar sikte 

på et medlemsmøte om dette og annet aktuelt i løpet 

av tidlig høst. 

Historielaget har ingen daglig leder, og slik har det 

alltid vært. Styreleder og styret forøvrig får mange 

oppgaver som krever stort engasjement, undertiden 

mer enn det kan forventes. Hedrum Historielag har 

definitivt behov for et daglig engasjement til for-

skjellige oppgaver, i uke og helg, på dag og kveld, 

for unge, voksne og godt voksne.  

Historielaget kan ikke uten videre engasjere 

konsulenter til tusen kroner timen, og må søke enkle 

løsninger. Akkurat nå trengs en person som kan  

bistå noen timer med teknisk tegning (bygg). 

Kjenner leserne noen som kan bidra med noen timers 

innsats?  

Kommentar / innspill sendes reidarbh@outlook.com 

God helg!                                        Hilsen Redaktøren 
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