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Som ung mann blir han en hyllet maler allerede med sin første utstilling. Han er den alle snakker om. I en ny
og ambisiøs utstilling selger han plutselig bare to bilder.
Da forlater han byen og menneskene, og trekker seg tilbake til barndomshjemmet nær fjellet. I år etter år er
søsteren den eneste han åpner døren for.
Til jul må han varme opp huset og gjøre klart til søsteren skal komme. Han maler hver dag, men har ikke
krefter som før. Kroppen er ikke lenger til å stole på - plutselig kan han besvime, og tenner kan løsne og falle
ut.
Hun kommer kjørende gjennom snøføyka og vil gjerne sette opp fotoapparatet sitt og ta et portrett av ham.

Den poetiske romanen Av jord fremviser hvilket arbeid det er å forsøke å overleve og skape noe varig.

Romanen forteller også om en livslang samtale mellom to søsken - og om ømheten mellom dem.
God jord er viktig for resultatet av beplantningen din, både innendørs, i hagen og på balkongen. Jorden er
plantenes spiskammer, tørsteslukker og apotek. Vår. Vi tar i mot jord og stein for lagring og gjenvinning.
Stein blir til pukk av ulike kvaliteter. Ved leveranse av masser, ta kontakt for nærmere avtale.
Middelhavsjord. Spesialgjødslet jord for lavendel, oliven, citrus og fiken. • En luftig og strukturstabil jord som
passer for litt større krukker. Nettstedet www.nijos.no er ikke lenger tilgjengelig. Fra og med juli 2006 ble
tidligere NIJOS og Skogforsk slått sammen til en ny organisasjon, Norsk institutt for. Terrengtransport AS
startet med pukkverksdrift i 1983 og har vokst jevnt siden den gang. Fra 1.1.
2012 ble pukkverksavdelingen skilt ut i eget selskap, TT Pukk. Eurofins leverer jordanalyser til
gjødslingsplanlegging. Jordanalyser gir grunnlag for en økonomisk og miljømessig riktig gjødsling. Ved å
tilpasse gjødsling og. HVORFOR? Kompostjord er et miljøvennlig, billig og effektivt alternativ til de
torvbaserte jordproduktene som i dag dominerer markedet. Verdifulle næringsstoffer i. Graminor AS har
ansvar for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å levere
nye plantesorter tilpasset norske. Hva skjer med gresset og bladene, tro? Foto: Mattis Eika. Jeg gikk ut med
klassen min nesten hver onsdag i tre skoleår. Som oftest var vi i det samme området. AS Feiring Bruk er en
betydelig leverandør innen Pukk, sand, grus, dekorprodukter, jord og bark, asfalt, geonett og fiberduk

