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18 kroner koster det å sende et brev i Norge, og det 

virker kostbart. Portonivået medvirker nok til 

Postens egen utvikling. Jeg har fortsatt til gode å 

høre noen klage over at vi har fått «postombæring» 

annenhver dag. Snart kommer nok posten bare en 

gang i uken, uten at noen vil gråte over det heller. 

For hundre år siden ble posten i de større byer omdelt 

flere ganger om dagen! 

Styret samles 3. august for å behandle utbyggings-

planene, - som egentlig ikke er planer for utbygging, 

men for rehabilitering av Hovedhus og Låve. 

Prosessen har gått over fire år, og meningene har 

vært mange. Innspill mottas fortsatt gjerne, like til 

det siste. For som det sies av Linda Eide: Siste ord er 

ikke sagt! Men det skal bli fint med større avklaring, 

slik at vi kan få felles mål! 

Tankene om rehabilitering av Bygdetunet varierer 

fra modernisering til konservering, fra fremtidsrettet 

til hjemmekjent. Det økonomiske blir nok førende 

for de valgene som må tas, slik Redaktøren ser det. 

Et løfte om forsert vaffelsalg gir ikke banklån, vi må 

nok basere oss på egen innsats, egne midler og milde 

gaver. Da må prosjektet utformes slik at det kan 

gjennomføreres trinnvis, og i alle fall under kontroll.                                                                                                     

En sanering av samlingene på Låven vil være første 

trinn, det arbeidet er allerede påbegynt. Arkivet i 

kjelleren blir nok også disponert annerledes, og det 

vil åpne for ny rominndeling i Låvens 1. etasje. Det 

vil bli lagt legges vekt på brukernes mening og 

opplevelse. Det er viktig å kunne fortsette med de 

aktiviteter som mange har hatt glede av, men også at 

det gis rom for nye tilbud. Bedre bruk av alle 

romressursene blir da viktig. 

Med Musekollen som sannhetsvitne skriver Kr. 

Hunskaar:                                                                                                                  

"Kullkaste" betyr å snu på hodet, og det er faktisk 

også den opprinnelige betydningen. Det norrøne 

substantivet "kollr" betyr avrundet topp, skalle, 

(hårløst) hode og vi kjenner det best som "en kolle" 

i naturen. "Kullkaste" eller "kaste om kull" blir da å 

snu rundt på, forkaste, ødelegge. Et beslektet uttrykk 

er "å kullseile"; da går som kjent båten rundt! 

Kullkasting har derfor ikke noe med trekull å gjøre.» 

Så der fikk jeg den! 

Kommunen har sendt nabovarsel ifm. de nært fore-

stående planer om å lage fortau på østsiden av veien 

Vestbyåsen, noe vi på generelt grunnlag er positive 

til. Men siden naboen på østsiden har et kastanjetre 

som skal skjermes, forskyves veien Vestbyåsen inn 

på Vestbyåsen 1, dvs. inn på Bygdetunets grunn. 

Styreleder tilskrev kommunen og spurte hvor stort 

inngrepet blir og hvordan kommunen har tenkt å 

gjøre opp for dette. Vi bør vite slikt før vi tar stilling 

til nabovarselet.  

Ny logo for Historielaget er til drøfting, kanskje en 

helt ny grafisk profil. Inngangspartiet til Gundas 

stuer kan da kanskje være et utgangspunkt? Blant 

våre lesere finnes det sikkert tegneglade mennesker 

som kan ta frem forslag til en stilisert logo. En god 

logo er lett gjenkjennbar og gi gode assosiasjoner.  

 

Grunnlaget for ny logo og /eller en ny grafisk profil? 

Malurt er i malurtslekta sammen med burot, 

norsk strandmalurt og mange andre. Malurt brukes 

som krydder, f.eks. i brennevin, fersk, slik som 

i absint (som var forbudt i Frankrike fra 1915), og 

tørket i bitterdram. Urten har besk smak, og sprer en 

gjennomtrengende lukt hvis man maler den i stykker. 

Navnet «malurt» kommer av den påståtte, men 

tvilsomme evnen til å kunne beskytte klær mot møll. 

(Info er frimodig hentet fra Wikipedia). «Å helle 

malurt i begeret» handler stort sett om å få en nedtur 

eller å påføre noen en bitter opplevelse. 

Alle sommeråpne søndager i august ble avlyst etter 

drøfting med kommunens folk, og styrekonsultasjon. 

Barnas Dag søndag 1. august ble da også avlyst, leit 

for ungene og foreldrene, leit for alle. Vi får prøve å 

finne bedre muligheter senere. En gang må da 

elendigheten ta slutt. Det tærer på foreningen at vi 

ikke kan møtes som før. 

Kommentar / innspill sendes reidarbh@outlook.com 

God helg!                                        Hilsen Redaktøren 
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