Ovnsplatevev
Vi hadde hlilrt 0111 ovnsplala SOI11 ble Iii
vevnad, og haclele el hfip 0111 at vi sku lie ha lid
nok Iii fi la en tur innol11 pfi vei til NAGSlandsl11lillel i Horten. Og del gikk greillil
Iross for ubrlilylel riksvei 35 langsl11ed Eikereno Del var ikke mye fi se Iii hverken asfalt
eller ekeritt, l11en Thorud Brukskunsl var grei
fi finne.
Forall peisell i mill bamdomshjem pa EidsJoss ligger ei jemplare hvor kOllg Chrisliall
dell V Iii hesl omgill 01' kOllgelige palmer er
skildrel i Sl(~pjem.
Sfi det gjorde inntrykk.
Ja,jeg hllsker 01 jeg som bam syll/es delllle
ryllerell wlr b{!?(e floll og sraselig, sa del Jail
l1aturlig a velge delle som moti" tif mill hanc/vewle damask pa Jacqllard. Valgel ble allsa
dell oller JfJrsle jemplalell Jra Verkel, - 300 (Ir
i fjOl: Ellers S(I har jeg SOIlI IIl1dermoliv veI'{l
illll el kjell/ hilS pa EidsJoss, - Del er Bel/lIlJl-

Laila E. TllOrud ved vevell.

verksledel, - el sled hvor kllllslllere ("Iliellwr
holcll Iii, slik er del ogsa i dog. Mell detleJa,.
dere se Iii somlllerell 1I(lr all SOIll kall krype og
ga 01' sleinfolk kommer Iii EidsJoss, - og S(I er
selvsagl aile velkollllllell Iii a 10 ell litl her i
vevs/ltG.
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Henriette
Her sees tydelig den horisontale oppbenkingen i Ekeriucn.
Men hvordan har del seg egenllig

mcd delle? Denne spra.kforma
Leks. den er ikke (akal, - men

~i'

den er jo del pfi sell og vis. Og
hun Henriette, er hUll objekici her
eller er det hun som hal' underlcg-

net? Nei, hun er l10k lengslenes

Illfil, for slAr del ikke T.M. eller
Iloe sAnt pfl hjijykant rell under 17

Da er kanskje T.M. = l. Lurer pfi
hvordan delle prosjeklel gikk. Er
del Illulig Agjl!lre tilslrekkelig (til
hva?) innlrykk pfi noen ved hjelp
av hvitmaling pA. ekeritt? Og

hvordan har de del nfi? la, for del
kan ha skjedd eksistensielle endringer med de
involverte cUer malingen pA stein. STEIN hflper
de stiller 0PP pi\. mcssa slik at de fAr «stAtt fram».
Vi har tittelen klar:
Henriette: Mill liv p1i og utenfor Ekeritten. De
kalte meg hu derre jent3 p<\ den grove granitten, -

det ble helt feil for meg assfi, det er jo ekeritt (se
kart side 16).
Tips ass i denne saken eUer noe helt annet, ag

du ffir noen gamle STEIN, eller hvis denne hislOrien er lill saflig, en skikkelig <.egirin!
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