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Knut og Sissel flyttar frå byen til eit småbruk på Vestlandet for å starte eit nytt liv. Dei kjøper ein fjording og
nokre sauer, og Knut vil drive garden på den gamle måten. Han prøver å lære seg alt som må til for å drive
bruket, som slakting og lamming, vedlikehald og vedhogst. Han er også oppteken å stelle godt med både dyra
og jorda.
Sissel ønskjer seg barn, men ho snart for gammal og innser at adopsjon er løysinga.
Etter månadar med berrfrost frys vatnet.
«Med spaden skuflar han vekk snøen. Deretter tek han øksa og hakkar seg nedover. Fliser av is fyk rundt beina
på han. Bitar treffer han i ansiktet, og han myser for å verne auga. For kvart hogg håpar han å sjå at det piplar
vatn inn i hogg-gropa. Men ingenting skjer, stålisen er kompakt heilt ned, og i det vesle hòlrommet nedst,
mellom is og elvebotn, er det tørt. Ytste delen av slangen i hardplast med diameter på sytti millimeter, er fylt
med is. Klaka tvers igjennom. Ingenting å gjere anna enn å vente på våren.
Han held fram med å hogge, sjølv om han veit det er fåfengt. Han høgg av all kraft så is haglar rundt han.

Egga treffer granitten med ein vond lyd.»
Tips. Det er mye isbrann på plenen iår. Bruk jernriva og fjern dødt gras. Kast i litt nytt plenfrø, ev. ha på litt ny
jord før du sår. Fint å gjøre det nå. Er prisene inklusive mva? Ja, prisene er inklusive mva. Må jeg bestille på
nettet? Vi ønsker at alle skal bestille gjennom våres nettside, men det er selvfølgel Mange plener har nå tittet
frem fra snøen, men de fleste av dem er i ganske miserabel forfatning. Så hva gjør man for å få liv i plenen
tidsnok til. Etter to suksess-sesonger er det klart for en nye runde med «Brøyt i vei» på NRK. Nå blir det også
by-brøyting. FINNSNES: Men det blir ikke gjensyn. Dekker Troms fylke. Nyheter, sport, data & nett, bil &
trafikk og diskusjonsforum. Ta med deg vennegjengen og meld deg på årets mest uformelle og uhøytidelige
turnering! Her er det muligheter for veldig lav score :) Gjødsling og ikke for hard klipping av plenen, hjelper
mot mose.

