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Sânn var det a

Steinrøysa nedi bakken

len postkortserie fra Kodal 1910
dukket dette bildet opp for noen
år siden. Vi vet ikke nøyaktig
hvor dette er, men det er et me

get fint bilde fra en svunnen tid.
Bonden som pløyer ekra har
tatt oppstilhirig for fotografen
med sitt tospann foran hoved

huset med fire bikuber i haven,
I bakgrunnen sees låven med
utedo på hjørnet i forbindelse
med gjødseldynga. Gluggene i

andre etasje står åpne for luf
ting kanskje i forbindelse med
støvføyka etter tresking. Helt
foran har plogen dratt opp en

dugelig stein som nok må gra
ves rein for hånd, og kjøres bort
i steinrøysa nedi bakken.
TEKST OG FOTO: SANDEFJORD
LOKALHISTORISKE SENTER

Sandefjord lokalhlstoriske senter vil levere bildegilint hver uke til Vestfold Blad, i samarbeid medfiere lokalhistoriske sentre ifylket.
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Widere har flest innenriks avganger til og fra Tom, over i6o hver uke.

Det gir ikke bare mest å velge mellom når du bestiller reisen. Like viktig er
muligheten for å bytte fly, når dagen din blir lengre eller kortere enn planlagt.
wideroe.rio
Tidtabell er basert på tirsdager i september og oktober 2052. Med forbehold om endringer. Prisen gjelder ved bestilling på wideroeno

wlderoe

Lørdag 3 november kl 11.0016.00 kan du få med deg
smørekurs, foredrag av An
ders Aukland, og se svensk
russeren Leonid Kuzmin
demonstrere den nye måten
“å smøre” ski på uten gli
voks!
Det loves mange messe
tilbud, og du vil kunne få
med deg de aller siste nyhe
tene for å få maksimal skiglede! Arrangøren henven
der seg til skikiubber,
langrennsteam og lang
rennsiøpere med den inspi
rerende skimessen.
For å få med seg smøre
kurs og foredrag bør du
melde deg på, det skjer ifi
sport@skaugsport.no.

Hele Norge
Hele tiden.
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