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LØPSTIKKA 
Årgang 20         Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 3– sept. 2017 

Red. Evy Hoell tlf. 93646436                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago 
E-postadresse: borago@halden.net 

 

  

 

Kjære Urtevenner ! 

 
Kalenderen viser september måned, og vi er klare for en 

ny høst i Urteklubben, faktisk nr. 20 i rekka ! Vi som har 

hage med litt matnyttig innhold, har en travel tid nå som 

nattekulda lurer rundt hjørnet. Grønnsaker og enkelte urter 

liker ikke minusgrader, samtidig som noen gjerne vil ha 

en frostnatt. Sylting og safting er kommet litt på mote 

igjen, og vi som har noen år på baken, gjør det av gammel 

vane. Og dessuten er det et fantastisk soppvær om dagen, 

og skogen bugner av gode matsopper. Så det er bare å stå 

på med forvelling og tørking. Det finnes også andre måter 

å behandle mat på, det skal vi lære om på første møte i 

slutten av denne måneden. Håper vi ser så mange som 

mulig av dere og at vi får noen hyggelige og lærerike 

kvelder sammen i høst. I og med at september måned er 

travel for turarrangørene i styret, og elgjakta starter 5. 

oktober og varer resten av året, har vi ikke lagt opp noen 

spesielle turer denne høsten. Men hvis noen har lyst til å 

arrangere en tur for medlemmene, så ta kontakt med Evy, 

som kan bringe beskjeden videre. 

 

Ta gjerne med en venninne eller venn som er interessert, 

- vi har plass til noen flere. 

 

 Vil samtidig minne dere på å sjekke at 

medlemskontingenten for 2017 er betalt. Vi mangler 

fortsatt noen av de ”faste”, og håper det bare er en 

forglemmelse. Disse har fått påminnelse på e-post.  

kr. 150,- for enkeltmedlem og  

kr. 200,- for familiemedlemskap 

1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 
 

Denne Løpstikka inneholder følgende : 

 
Ref. fra vårens møter og turer 

Høstens program 2017 

Høstfristelser fra Vera 

 

 

 

 

 

 

Ref. fra besøk på Bøensætre 31/5 
 

Vi var 19 forhåndspåmeldte til denne turen, men en var veldig 

forkjølet og fikk ikke bli med. 5 biler dro i vei til Aremark 

med forventningsfulle damer. Flere av oss hadde vært med 

urteklubben på tur til Bøensætre for mange år siden, da 

Aremark Kommune eide gården og Hedda Kortnes og hennes 

mann var vertskap der. Da hadde hun en fantastisk flott 

urtehage, som imponerte oss alle og ga masse inspirasjon.  

Hedda møtte oss på tunet, - hun var en fresh, slank dame og 

minnet ikke mye om en bondekone,- slik vi tenker oss dem. 

Hun og mannen er nå eiere av Bøensætre og de har intensjoner 

om å kunne leve av det de selv dyrker. De har utenlandske 

ungdommer som hjelper til, - det er en utveksling som 

fungerer veldig bra. Hedda tok oss med til den tidligere 

urtehagen, som var blitt fullstendig rasert av bl.a. innspilling 

av Farmen og andre som ikke var interessert i å holde den i 

hevd. Nå hadde hun bygget den opp igjen på en ny måte, og 

det var Permakultur som preget hagen. Ingen fresing av jord, 

men oppbygging av bed med rester fra planter, gress og høy, 

og tilskudd av bl.a.hønsemøkk. Ingen kunstgjødsel der i 

gården! Hun hadde også benyttet en del pallekarmer, men 

kunne styre sin begeistring mht bruk av disse. En liten 

salamanderdam var renset opp og fungerte som ekstra 

vannreservoar når det knep. 

Inne i skolestua var bordene dekket, og hun fortalte om maten 

vi skulle få. Det var en salat i vakre farger og pyntet med små, 

blå stemorsblomster. Dressingen var av brennesle. Svedjerug 

ved siden av salaten og en pesto av karvekål, løkurt og 

mandler, smakte fortreffelig. Når hun ved siden av dette 

serverte hjemmebakt grovt brød med sprø skorpe, kunne det 

ikke bli bedre! Vi koste oss virkelig med denne gode maten. 

Etter endt måltid holdt Hedda et foredrag for oss med tittelen : 

”Urkorn og belgvekster”. Hun bar inn haugevis med glass som 

inneholdt diverse korn og erter, og det rant ut med 

informasjon. Hun kan utrolig mye om dette emnet og en times 

foredrag ga oss bare et lite innblikk. Men hun arrangerer kurs i 

dette og skreddersyr kurs etter ønske fra deltakere. Absolutt 

noe å tenke på! 

Hedda fortalte at hun tørket massevis med urter hele tiden, og 

disse brukte hun i forskjellige sammensetninger. Et 

kryddersalt var bl.a. med brennesle, skvallerkål, karve, kvann 

og sennepsfrø. Hun hadde også kvannesalt, som var en 

blanding med havsalt og kvann.  

Ellers i foredraget fortalte hun en morsom historie om 

svedjerug. Dette kornet ble opprinnelig sådd i aske og er et 2- 

årig kornslag som kan bli 2-2 1/2 m høyt. For 15 år siden ble 5 

korn funnet etter en brann på Finnskogen, og disse ble sendt til 

http://home.halden.net/borago
mailto:borago@halden.net
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ÅS,- der kun 3 av kornene ville spire. I dag er det en 

produksjon av svedjerug i Sigdal på grunnlag av disse 3 korna 

fra Finnskogen. Hedda kjøper direkte fra Sigdal, og det var 

mulighet for å få kjøpt litt korn av henne. Kornet skal ligge 4 

timer i vann før koking i minst 1 time. 

Hun fortalte også om bygg, havre, enkorn, emmer, spelt, hvete 

og dalahvete. Hun hadde en spesiallaget kornblanding med 

rista korn, frø av solsikke, sesam, gresskar og blanda med 

honning og kokosolje. Dette var godt å spise tørt og fint med 

melk eller yoghurt på. 

Hedda hadde en egen bord-valsemaskin, så hun kunne ha 

fersk-valsede korn i havregrøt og lignende Næringsinnholdet i 

kornet forsvinner litt når det blir liggende ferdig valset over 

lengre tid,- som for eksempel havregryn vi kjøper i butikken. 

Denne valsen var tysk og den selges også i Danmark. 

Om bønner, linser og erter fortalte hun at de brukes for lite, og 

bl.a. kikerter er veldig næringsrike og egner seg godt til 

spiring. Legges på glass i kaldt vann i 12 timer. Skylle hver 

morgen og kveld med kaldt vann i noen dager, sette glass på 

skrå og ferdige når det kommer en liten spire. Holdbart i 

kjøleskap 1 uke med lokk. 

Gule tørkede erter kan legges på litt kompostjord i for 

eksempel drueplastbeger ( lite drivhus) med vann i bunnen. 

Spirer etter kort tid i værelsestemp og vokser høyt i løpet av 

noen dager. Smaker som sukkererter og kan spises enkeltvis 

eller i salat. Man kan så disse med noen dagers mellomrom, så 

har man friske vekster hele tiden.  

Det var en lærerik kveld med god mat og vi sender en takk til 

Hedda for et fint opplegg ! 

Ref. Evy 

 

 
 

 

 

Ref. fra Grønt møte med Inger Lise Østmoe 12/6 

 
Dette var et samarbeidsmøte mellom Berg Bygdekvinnelag og 

Urteklubben Borago.  Møtet var lagt til Søndre Ulseth i Rokke, 

til Ragnhild og Reidar Stordahls flotte uthus som var innredet 

for møtevirksomhet. 

Vel ankommet, var Inger Lise Østmoe på plass, og kvelden var 

lagt opp først med en tur hvor hun fortalte om spiselige planter 

vi fant langs veien vi gikk, senere, kl. 19.00, viste hun bilder 

og fortalte enda mer om spiselige planter og hvordan vi kan 

bruke dem.  Litt av det vi lærte står skrevet nedenfor.  Inger 

Lise Østmoe er kjent fra radioserie om spiselige planter 

sammen med Kari Bay-Haugen, og hun har også medforfattet 

boka: «Matsprell i naturens verden».  Denne kvelden holdt hun 

foredraget: «Blomstrende nytelser og smakfulle ugress til 

begjær», og det var svært lærerikt for de fleste frammøtte. Hun 

hadde også med seg en mengde smaksprøver, og vi minnes 

spesielt en panacotta a la surbus ( rognskuddspudding), 

nedlagte granskudd, geiteramssaft, bjørkesaft, nedlagte 

strutsevinger og muligens noe av syre. Alt smakte ukjent, men 

godt ! 

Av mer ”vanlig ” mat fikk vi servert velsmakende  

løpstikkesuppe og brenneslesuppe laget av Oddlaug og 

Ragnhild med nydelige rundstykker fra Gerd Randi. Deretter 

bød bygdekvinnene på kaffe og kaker.  Det ble loddsalg, før 

informasjon fra Bygdekvinnelagets leder om de aktiviteter 

foreningen hadde vært på i vår, og Borago annonserte 

sommerturen vår. 

Litt om alminnelige kjente planter (som er uten farlige 

forvekslinger) som kan brukes til mat: 

Hundekjeks, god matplante tidlig om våren.  Alle 

kløverplanter er spiselige, til salat eller stekes.  Kjerringrokk  

eller åkersnelle (de hvor greinene vokser oppover) er teplante.  

Syre – unge blad i saus.  Vikker og knollerteknapp-blomster: 

spis dem !  Prikkperikum er bra til dram.  Rogn: tidlige skudd 

smaker marsipan.  Rogneblad til pudding og dessert.  Teiebær 

gir den lekreste gele. Bjørkebladmuseører til saft.  Einer – 

tygg på de lyse skuddene og/eller bruk dem i øl.  Av bregner 

er strutsevinge og sisselrot spiselige tidlig på våren.  Rufsete 

løvetannblad er gode i salat.  Gaukesyre – spiselig.  Gullaks 

gir vaniljesmak: knip av de 10 cm nederst på strået.  

Bringebærblader og markjordbærblader – tidlig om våren: 

bruk i salat eller til te.  Til garnityr: Katteøye-blomst samt 

storkenebb.  Brennesleskudd og skvalderkål er skikkelige 

matplanter, fine til supper.  Hasselblad til dram.  Umodne 

hasselnøtter til dram: skjæres over, legges i sprit noen 

måneder, siles, la stå leeenge.   

I foredraget spurte hun: når spiste du prestekrage sist?  

Krysantemum-smak.  Tidlig om våren anbefalte hun 

Vinterkarse som minibroccoli.  Damp hele planten med chili 

og hvitløk.  Brennesle, inneholder jern: frys ned eller tørk og 

bruk til pesto, brød, øl, suppe, dram, juice m/farris.  Engsyre 

til saus eller suppe.  Syre og gaukesyre som dessert, nydelig.  

Hosta – fantastisk matplante, en uoppdaget delikatesse til wok, 

suppe, salat, smørstekt eller smørdampet.  Bjørkeblad (tidlige 

små) til saft, dram, bakst, te, is, kake, eller bind dem rundt 

steka.  Granskudd-sirup: praktfullt til bakverk.  Furu – ta nåler 

midt på vinteren, sammen med mynte.  Tørk nåler og mal.  

Skvalderkål: ta de gjennomskinnelige, lyse bladene tidlig til 

suppe, salat.  Løvetannblad: ikke de store men ta de små, 

tynne, frynsete bladene.  Løvenøtter: løvetannknupper som 

sitter midt inne i løvetannplanta: stek !  Løvetannstilkene: kokt 

i smør kan de spises som spagetti (skyll vekk melka inne).  

Prestekrageblomst: plukk av blomsterbladene og lag «kapers», 

smørstek.  Bruk syrin i salaten.  Geiteramsskudd og blomster 

er til te.  Mjødurt: bruk saft av blomster og av bladene.   

Ref. Solveig 

 

 
 

 

Ref. fra Sensommertur til Sverige 19/8 

 
Denne gang hadde vi leid buss fra Reimer Ferdinandsson på 

Ed, og bussen kom til Coop-parkeringen på Brødløs perfekt 

fem på 8, og vi, 26 deltagere, ble ønsket velkommen på bussen 

av vår trivelige sjåfør, en yngre utgave Ferdinandsson.  Vi 

reiste via Ørje og Arvika til Rottneros Park i Sunne, hvor vi 

ble guidet rundt i parken.  Guiden virket svært så forsiktig, 

men når han snakka, fortalte han med kraftfull røst og vi fikk 

mange spennende historier om parken, som ble opprettet på 

1950-tallet, og om dens dynamiske eiere som med stor 

gjennomføringsevne fikk ordnet hva de ville.  En veldig artig 

time fikk vi, hvor vi på egen hånd måtte studere på urtebed, 
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blomsterplantering og oppsatsene, navn på planter kunne han 

ikke hjelpe oss med. 
Været var et kapittel for seg.  Det var meldt utrygt og regn, 

men det lysnet opp da vi kom fram til Rottneros.  Men 

heldigvis tok vi paraplyen med, for under guideturen fikk vi en 

skikkelig sprutskur.   Men det gikk bra, og ellers fikk vi bare 

regn hver gang vi satt i bussen. Vi kan ta med at guiden stilte i 

kortermet skjorte uten paraply, men fikk låne en av et medlem. 

Han presiserte 2 ganger at belønningen for utlånet skulle 

gjøres opp bak støtten til Karl XII på sjuttonde mai neste år ! 

Så da er det bare for utlånersken å møte opp !  

Vi dro videre til Stømne Herrgård som ligger i Klässbol, 50 

min. kjøretur.  Riktignok kom vi til gården feil vei, slik at 

inntrykket ble en sliten låve med redskap henslengt utenfor.  

Men vi skulle videre til naboen, Herrgården, hvor ting var på 

stell.  Vi ble tatt imot av godseieren, som, etter deltagernes 

mening, «var i en klasse for seg».  Han var Jan Theodor 

Solberg, odelsgutt fra en stor gård i Kråkstad og som hadde 

kjøpt Herrgården på 90-tallet. Vi ble vist inn, gjennom et 

ærverdig møblert hus, 8 rom (minst) i hver etasje, møblert 

tidsriktig og med masse, masse små detaljer eieren har funnet i 

antikvitetsbutikker og på loppemarkeder.  Et flott og 

spennende inntrykk! 

Lunsjen ble servert i den blå salen med lysblå tapet og med 

lyseblå damask med måker innvevd som mønster (sikkert fra 

Klässbol Linneveveri). Der var nydelig dekkede bord med 

Dansk porselen med Måkemønster oppå vakre mørkblå 

dekketallerkener med dempende brikker. Og ikke minst, vi ble 

møtt med pianotoner fra en ung, norsk kvinne med røtter fra 

Halden, gift på herregård i Skien.  Vi gikk og tok til oss i 

spisestuen, gryte med ris og poteter og mye annet smaksrikt, 

samt vin eller cider attåt. Det smakte nydelig ! Etterpå fikk vi 

kaffe og kaker, og mens vi nøt dette fortalte Jan Theodor 

levende om hvordan det hadde seg at han, nordmannen, hadde 

kommet til å kjøpe Stømne, en spennende historie. Han hadde 

gitt fra seg odelen til en yngre bror og deretter kjøpt noen hus i 

Gausdal. Disse hadde han satt i stand og leid ut i forbindelse 

med OL i 1994. Det hadde vært så inntektsbringende at han 

hadde kjøpt Herrgården i Stømne. Og han fortalte om hvordan 

han hadde drevet stedet med utleie til selskaper med mer, men 

hadde trappet ned litt nå som han var pensjonist.  Dessverre 

gikk tiden så altfor fort, og organisatoren glemte å takke for en 

fantastisk opplevelse idet vi skulle bryte opp og reise videre. 

Bussen hadde i mellomtiden parkert på rett sted, så vi kunne 

gå alleen ut og snu oss for å se Herrgården fra forsiden. Et 

vakkert og innholdsrikt sted ! 

Så besøkte vi «Hanssons lummiga trädgård» i Säffle.  Vi ble 

svært godt mottatt av Helena og hennes mann, og hun fortalte 

om hvordan hagen hadde blitt til og pekte ut navn og 

vekstforhold for masse planter.  Hun samler spesielt på hostaer 

og lønnebusker, i mange farger og nyanser.  Flotte bed var 

anlagt, spesielt skyggebed og surjordsbed, og planer for nye 

bed var klare.  Men, som hun sa, man fikk ta det etter som man 

fikk tid, så man har noe å glede seg over lenge.  Det ble et 

artig besøk og jeg tror mange fikk ideer.  Et veldig hyggelig 

vertskap, og god servering fikk vi også.  Litt kjøp av planter 

ble det, vi koste oss, og inntrykkene fra turen ble omtalt og 

omtykt i bussen på veien hjem. Ref. Solveig 

 

 
 

Høstens  program 

 
Fermentering torsdag 28/9-2017 

 
Vi som var med til Bøensætre i juni, fikk lære masse om 

Urkorn og fikk også et lite innblikk i hva fermentering er. 

Dette er noe man har holdt på med i tusenvis av år, - man 

regner med at mennesker alltid har forsøkt å foredle og 

konservere mat og drikke. Og før de moderne 

konserveringsmidlene gjorde inntog i matindustrien, måtte en 

nødvendigvis anvende andre metoder for å forlenge 

holdbarheten på matvarer. Nyere forskning viser at 

fermentering gir helsegevinst ! Hedda Kortnes holder kurs i 

dette temaet, men vi synes det hadde vært greit om vi fikk en 

skikkelig forelesning før vi event. går grundigere til verks. Vi 

har fått tak i Per Espen Thorgersen fra Svinndal, som er 

utdannet kokk og jobber som lærer i vgs-skole, og som 

kjenner godt til denne måten å oppbevare mat på. Vi møtes i 

Tirsdagskafeen til Solveig kl. 18.30. Kveldens servering 

koster kr. 20,- og det blir utlodning som vanlig etter 

foredraget. Det er lov å ta med både en venninne og en 

gevinst. 

 

 

 
Mat fra Vietnam med Mai 

mandag  23/10-2017 

 
Tradisjonen tro skal vi lære litt om utenlandsk mat denne 

høsten også. Mai Tran, født i Vietnam, mangeårig medlem av 

urteklubben og mer norsk enn de fleste,- kan fortsatt lage mat 

fra hjemlandet som hun gladelig deler med oss. Tidligere har 

hun lært oss å lage både vårruller og sommerruller, og denne 

gang blir det en litt syrlig salat og en stekt rett bestående av 

ris, skinke, egg med mer. 

Det blir loddsalg, men vi betaler kr. 20,- for maten. Vi starter 

kl.18.30 i Tirsdagskafeen på Mellevold. Merk at det er 

mandag og ikke torsdag denne gang ! 

 

 

 
 

Årsmøte og julebord  

torsdag 23/11-2017 

 
Urteklubben Borago ble stiftet 4/12-1997 og da burde vi 

egentlig hatt årsmøte og julebord 4/12-2017 for å markere 20 

årsjubileet . Sånn blir det bare ikke. Styret har funnet ut at det 

ble litt vel kort tid mellom et event. nov.møte og 

årsmøte/julebord i år, så det blir kun ett møte, og det er satt til  

23/11. Vi har leid Skolestua i Rokke og selve årsmøtet starter i 

”Lille-salen” kl. 18.00. Saker til behandling på årsmøtet må 

leveres styret innen 9/11. 

Julebordet som starter umiddelbart etter årsmøtet, holdes i 

”Stor-salen” som styret skal pynte etter beste evne. Vi bestiller 

varm julemat fra ”Gamle Meieriet” ved Ann-Cecilie Brestrup.  
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Deltakerne kan velge mellom ribbe og pinnekjøtt som 

hovedrett, og istedenfor riskrem til dessert har vi valgt en stor 

bløtkaffe som vi serverer til kaffe senere på kvelden. Drikke til 

maten må hver enkelt ta med selv, - event. også for resten av 

kvelden.  

Urteklubben betaler leie og vask av lokalene, gevinster og div. 

andre småting, samt noe av maten. Medlemspris blir kr. 300,- 

og for ikke-medlemmer kr. 350,- 

Styret skal gjøre alt for at det skal bli en hyggelig kveld, 

og har du noe å bidra med av underholdning etc, så har du 

mulighet til å utfolde deg her. Det blir tradisjonell 

utlodning med innkjøpte gevinster av kasserer, og pianoet 

står klart for event allsang. Påmeldingsfrist er satt til 

10/11via epost til evy@hoell.no eller sms Evy 93646436. 

Innbetaling til konto 1030.07.01014 merket ditt navn 

innen 15/11. Det er som vanlig lov å invitere med seg en 

venninne ! 

 

 
 

 

Strømstad bad og mat  

torsdag  14/12-17 

 
 Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og 

kjører sammen. Dette er en hyggelig avslapningstur 

til nabobyen før jul, og vanligvis er det bare en 

håndfull medlemmer som deltar. Opplegget er bading 

på Strømstad bad, en god lunsj og litt handling (ikke 

den store julehandelen) i rolige former. Tidligere år 

har vi vært på hjemtur ved 16-tida. Les gjerne referat 

fra fjorårets tur, og sleng deg med ,- det hadde vært 

hyggelig om vi blir riktig mange i år ! 

 

 

 
 

 

Høstfristelser fra skogen, - fra Vera 

 
Villmarkskokken Kirsten Winge lagde godbiter fra skogen hos 

God morgen Norge Wenche i høst. 

Winge er biolog, jeger og en anerkjent villmarkskokk, som 

bruker råvarer fra naturens spiskammers, spesielt vilt og bær. 

 
Oppskriftene er hentet fra "Den store høstboka" av Winge. 

 

«Vettekrem» 
En blåbærvariant av trollkrem, som lages med tyttebær. 

Desserten er melk og glutenfri 

 3 dl blåbær (ferske eller halvtinte fryste bær) 

 125 g sukker 

 1 ts vaniljesukker (kan sløyfes) 

 1 eggehvite 

Du trenger en kjøkkenmaskin med visp. 

Ha eggehvite, sukker, vaniljesukker og blåbær i arbeidsbollen 

til kjøkkenmaskinen. Visp på full styrke til en skummende, 

luftig masse (ca.10-15 min). 

Server med vaniljeyoghurt. 

 

Salat med skogsbær og fenalår 
Anrett blandet salat, skiver av chèvre, skogsbær og fenalår på 

en tallerken. Visp sammen like deler olivenolje og 

bringebæreddik, og smak til med salat og pepper. Fordel over 

salaten. 

 
Tyttebærgløgg 

 ½ l tyttebær (friske eller halvtinte frosne) 

Kan byttes ut med rognebær eller krekling 

 1 ½ l vann 

 3-4 nellikspiker 

 3 kardemommekjerner 

 3-4 kardemommefrø 

 ½ stjerneanis (hel anis delt i to) 

 Ca. 600 g sukker 

Bland sammen bær, vann og krydder. Kok opp og la trekke i 10-15 

min. Sil vekk bærene og smak deg til med sukker. Kok opp og rør til 

sukkeret har løst seg opp. 

Dette blir et konsentrat som skal spes ut med rødvin, hvitvin eller 

sterkere ”saker” ved servering. 

Hell på rene flasker, oppbevar kjølig. Tyttebærgløgg har lang 

holdbarhet. 

 

 

Rognebærsirup 
Denne er god å smaksette viltsaus, dressinger og marinader, eller som 

tilbehør til ost. 

 1 l rognebær 

 1 eple 

 9 dl vann 

 475 g sukker 

Skyll bærene i kaldt vann og fjern stilkene. Kok opp sammen med 

eple delt i båter, og la trekke til rognebærene har mistet farge. 

Sil av saften, finmasket sil eller i en «saftpose». Mål opp saften til 5 

dl. Tilsett 475g sukker. 

Kok opp, skum av og la småkoke til sirupsaktig konsistens. Full på 

små flasker/glass. 

Husk at rognebær inneholder pektin, som gjør at den vil tykne noe 

når det avkjøles. 
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