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Ivar Keiserås fraMelhus debuterte som
romanforfatter i fjor medboka «Ipeisildens
glød». Nå følger pensjonistenopp med «Glø-
den lever»,der odelsguttenAndersLia bry-
ter opp fra odelsgården og starteret nytt liv
som bankmann.

Oppfølger fra Keiserås
«Petrusjka» ernavnetpåen seriemed russisksam-
tidskulturfra Cappelen Damm.Nåerden utvidetmed
tre nyeromaner, Dina Rubinas «På solsiden av ga-
ten» omen ungkunstneriUsbekistan. Zakhar Prile-
pins «Støvler fulle av varm vodka» fra rocka liv i
Tsjetsjenia og Eduard Kotsjergins «Med Stalin som
gudfar» om fluktfra at barnehjemiSibir.

Russisk samtid

BOK

Lily Bandehy
En slette
av valmuer
Communicatio
Forlag

Kvinnelivunderpisken
Fin debut fra eksotisk miljø.

Denunge persiske nomade-
jenta Jasi blir giftet bort til den
mye eldre og svært rike Kam-
rankhan.Overgangen fra det
frie livet på slettene til en til-
værelse bak lås og slå i palasset
«De førti søyler» er stor, og Jasi
finner seg aldri til rette. Den
eneste gangen hun gjør et selv-
stendig valg, får det fatale føl-
ger.For sin ulydighetmå hun
dø.Tomannsaldre senere er det
Kamrankhans grandnevøDavid
somovertar palasset, og under
oppussingen kommer Jasis
sørgelige skjebne for en dag.
Historien gjør dypt inntrykk på
Davids koneHenna,og etter
hvert somhennes arrangerte

ekteskap blir stadig vanske-
ligere finner hun trøst og styrke
i Jasis kompromissløse valg.
På tross av avstanden i tid

sliter Jasi ogHennamedmange
av de sammeproblemene.De
store politiske omveltningene i
Iran fra århundreskiftet til Kho-
meinis revolusjon i1979 førte
ikke til noen større endring for
kvinnene.Fortsatt skulle de
være usynlige,uten stemme og
uten rett til å bestemme over sitt
eget liv.
Av de to delene er det første

bolk om Jasi som virkermest
gjennomarbeidet,men i sum
danner historiene til Jasi og
Henna en fin helhet.Bandehy
skriver enkelt og tilgjengelig,
med innslag av poetiske vendin-

ger.Forfatteren har et roman-
tiskmenneskesyn,noe som
kommer tydelig til uttrykk i
skildringen av de to heltinnene.
Kampen for frihet er ikke et
maktspill for personlig gevinst,
men for kjærlighet;kjærlig-
heten sombåde veien ogmålet.
Persongalleriet for øvrig er
spennende,men blir lite ut-
nyttet av forfatteren.For eksem-
pelHennas søster, somhar tålt
langvarig tortur i fengsel for sin
overbevisnings skyld,men som
ikke tør eller vil ta en konflikt
med sinmann.Henne skulle jeg
gjerne visstmer om.

Anmeldt av
MARIA ÅROLILJA RØ

Det tok ikke lang tid fra publi-
seringen avOlavH.Hauges
dagbøker i år 2000, før fem-
bindsverket fikk kultstatus. Det

ble et populært
skrift å briljere
med sitater fra,
og endamer
populært som
litterært re-
feranseverk.
Nå er det ikke

gud og hver-
mann gitt å
kaste seg over
3700 boksider.
Dette har Sam-
laget gjort noe
med.
Ettbindsut-

gaven på 300 sider er også full-
god somkildeskrift for den som
søker en veiviser inn til de bø-
kene,diktene, forfatterne, ten-
kerne somgamening til OlavH.
Hauges ensomme år, og som
fortsatte å gjøre det etter at
tekstilkunstnerenBodil Cappe-
len –megetmålrettet – kapret
hampå hans eldre dager.
Dette utvalget av dagboken

han førte,nesten sammenhen-
gende fra han var femten år til
han gikk bort i en alder av 86, er
dessuten også egnet for den
som søker smarte onelinere til
bruk i elevert selskapsliv.
Somdenne:«Skogen stend,

men han skiftar sine tre».
Eller denne:«Du skal ikkje

laga degmaurtuvor å sjå upp til
når du har fjelli rundt deg».
Ogdenne:«Den som ikkje tek

imot dropen, tek ikkje imot elvi
heller».
I tillegg til dagbokbladenes

opplagt aforistiske verdi, er den
også en veiviser til store deler av
den lesning somutgjør reisver-
ket i vestlig kultur, og somaltså
også fant veien til Ulvik iHard-
anger.
Men bokens virkelige verdi

ligger i innsikten den gir om en
av de underligste dikterne i det
tjuende århundresNorge.
Anmeldt av FARTEIN HORGAR
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Olav H. Hauge:
Dagbøker
1924–1994
i utvalg
Samlaget

Enlitterær
ønskebrønn
Et kultobjekt tilgjengelig for
gud og hvermann.

Jordnært: «Skogen stend,
men han skiftar sine tre». Dette
utvalget av dagboken til Olav H.
Hauge er fullt av sitater som kan
brukes til å briljere med, ifølge vår
anmelder. Foto: NTB scanpix

Tøft og fargerikt liv: Iransknorske Lily Bandehy har skrevet en roman som er inspirert av hennes eget liv. Foto: PRIVAT

«Kampen
for frihet er
ikke et
maktspill
for person-
lig gevinst,
men for
kjærlighet;
kjærlig-
heten som
både veien
og målet»


