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Kanskje hadde vi den 
siste resten av som-
mer denne helgen. 
Ikke rart folk ville 
oppleve litt gårdsliv 
på Lågdalsmuseet.

HAPPY DAYS

IRENE MJØSENG

irene.mjoseng@laagendalsposten.no

S
øndag skjedde det noe i 
hver lille krok på museet. 
Det var varmt og strålen-

de sol, og barn og voksne had-
de en superdag sammen med 
dyrene rundt omkring på mu-
seet.

Ett av dagens høydepunkter 
var saueklipping på den lille 
utescenen. Det var nesten fullt 
på sitteplassene rundt scenen  
av store og små som ville se at 
sausen ble klippet på ordentlig. 
Etterpå ikk barna kjenne på 
ulla, og de kunne være med på 
karding, spinning og veving et-
terpå, hvis de ville det. Det var 
Kongsberg huslidslag som sør-
get for at vevstua var åpen.

En av dem som ikk med seg 
litt ull var Nora Ågren (4).

- Fin ull, mamma. Lage gen-
ser? sa hun fornøyd og viste 
det til moren sin, Luana.

– Jeg tror det er litt for lite til 
en genser, men kanskje vi kan 
lage sokker, sa hun og lo.

Mange gikk  også innfor å se 
forestillingen «Rødhette og ul-
ven» spilt av Dårekisten teater.

Det var også brødbaking og 
salg av nybakt brød. I tillegg 
sørget Lågdalsmuseets venner 
for servering av krisemat fra 
krigens dager. Og selvfølgelig 
var det mulig å kjøre hest og 
vogn. Det var hingsten Most-
jernar, som blir kalt Norges 
snilleste hingst, som sørget for 
at barna ikk oppleve det den-
ne dagen også. Han gjorde job-
ben like rolig, som alltid. Etter 
36 forestillinger av Carmen på 
Den Norske Opera, er han vant 
til et stort publikum.

● Barnas gårsdag på Lågdalsmuseet ● Alle ville ut i det ine været

Poppis med gårdsliv

NESTEN KØ: Det var veldig mye folk på Lågdalsmuseet søndag. KLIPPE, KLIPPE: Sauen var nesten helt rolig mens den ble klippet 
foran et stort publikum.

FIN ULL:  Barna syntes det var gøy å få kjenne på ordentlig ull som kom rett fra sauen. En av dem var Nora Ågren (4).   
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Kongsberg-teknologi med på Space Expo
Fredag åpnet utstillingen 
European Space Expo på 
Youngstorget i Oslo. Den 
viser alt satellitter kan 
brukes til.

CATO MARTINSEN

cato.martinsen@laagendalsposten.no

Kongsberg Satellite Services 
(KSAT), Kongsberg Norspace, 
Kongsberg Defence & Aerospa-
ce (KDA) er sammen med Te-
lenor Satellite Broadcasting og 
Nammo fremtredende virk-
somheter i utstillingen. 

Så langt har utstillingen vært 

vist i 26 europeiske byer og er 
sett av 800 000. Nå er det Oslos 
tur, ogt utstillingen blir ståen-
de fram til neste søndag. 

I tillegg til utstillingen er det 
daglige gratisforedrag om sa-
tellitter, bruk av data fra rom-
met og hva Norge driver med i 
verdensrommet.

En del av hverdagen
Norsk Romsenter skriver på 

sine nettsider at data fra satel-
litter er blitt så innvevd i dag-
liglivet at det meste ville stop-
pet opp hvis alle satellittene 

ble slått av. Det er dette utstil-
lingen Space Expo viser.

Satellitter gir oss nøyaktig 
GPS-posisjon, direktesendte 
TV-reportasjer, avdekking av 
oljeutslipp til havs, tidfesting 
alle betalingstransaksjoner og 
muligheter for å komme på 
nett i grisgrendte strøk. 

Over 1,5 mrd. 
Norsk romrelatert nærings-

liv omsetter for over 6 milliar-
der kroner i året og har en ek-
sportandel på rundt 70 pro-
sent.  Norges deltar i  EUs rom-

programmer. Deltakelsen gjør 
det mulig for norsk næringsliv 
å konkurrere om kontrakter til 
utbyggingen og driften av disse 
programmene. 

Norske aktører har hittil 
vunnet kontrakter for over 1,5 
milliarder kroner til de to pro-
grammene.
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