
BOK

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

RO MAN: Mar ta går i ring på 
kjøk ke net og ven ter på Jon 
mens hun klam rer seg til hånd-
ves ka. Det enes te hun har nær-
kon takt med er strik ke tøy et og 
krak ken. Her på Jons saue gård, 
Nede i Bak ken, har hun bodd si-
den hun for fem ti år si den ble 
kas tet inn sam men med ba ga-
sjen. Den nye gårds kjer rin ga! 
Si den har Jon vært ute, hun 
inne. Da ge ne har vært fylt med 
det sam me i fem ti år: Gå ned på 
vei en, hen te pos ten. Så kom mer 
mid da gen og så kaf fen, og så er 
det mørkt. En som he ten dri ver 
hen ne fram og til ba ke mel lom 
klok ka, krak ken og yt ter dø ra, 
mens hun ven ter på Jon som 
er i fjø set. Til fjøs dø ra kom mer 
hun ald ri. Ut går hun sjel den, 
bare til Gud run som bor på går-
den Oppe i Bak ken og selv føl-
ge lig er mye mer vel lyk ket enn 
Mar ta, fø ler Mar ta. 

Både tan ker og hand lin ger 
sy nes be satt av tvang. Et san se-
lig og nai vis tisk språk for mid ler 
et ube hag og en des pe ra sjon som 
vip per over i en nes ten sy ke lig, 
re pe te ren de hand lings- og tan-
ke møns ter. Det kjen nes fak tisk 
fy sisk!

Guri Hjul stad

Går i ring
Kris tin Friis
«Fjø set»
(Ok to ber)

KRIM: Han er dyk tig på far ge-
leg gin gen av per son gal le ri et og 
mil jø skild rin ge ne. John Hart 
lyk kes ikke like mye på rea lis-
men i plot tet. I sum er hans tred-
je krim ro man uan sett lesverdig 
nok til å kun ne an be fa les. At for-
fat te ren har en for kjær lig het for 
for ti das hen del ser som ut gangs-
punkt for nå ti das dra ma tikk, er 
åpen bart.

Den ne gang hand ler det 
om gjen for en in gen mel lom to 
brød re som voks te opp på bar-
ne hjem met Iron House. Der var 
det Mic hael som pas set på Ju li-
an og sør get for at han kom seg 
hel skin net gjen nom da ge ne. 
Ak ku rat det sam me skjer i nå-
tid. Mic hael ble tid lig tatt inn i 
ma fia mil jø et i New York mens 
Ju li an blir adop tert av en fa mi-
lie. Et ter hvert blir det klart at 
det er en for bin del se som tru er 
Ju li an nok en gang. 

Det er forfattererens krea ti-
ve og ma le ris ke penn som ber-
ger le se opp le vel sen. Vol den og 
trau me ne tar litt for mye av.  

Per-Mag ne Mid jo

Litt for tøft
John Hart
«Brød re ne fra Iron 
House»
(Font)

HIS TO RIE: Skrib let i mar gen i en 
an gel sak sisk bøn ne bok står det: 
«A fu ro re normannorum, li be ra 
nos, do mi ne» – Her re, fri oss fra 
nord men ne nes ra se ri.

«Vi kin ger i krig» set ter et kri-
tisk lys på alle de his to ri er vi har 
fått ser vert om vi kin ger og vikin-
getiden. Med so li de re fe ran ser og 
forsk ning til grunn får le se ren et 
langt mer ba lan sert bil de av den-
ne voldomme pe ri oden i Nor ges 
his to rie. I før s te om hand ler boka 
bak grun nen for vikingetiden. 
Der et ter gis vi et godt inn blikk i 
vi kin ge nes krigs kunst og tak tik-
ker. Så føl ger gjen nom gang av de 
mi li tæ re an legg, ski pe ne og våp-
ne ne. Sis te halv del tar for seg de 
for skjel li ge ter ri to ri ene vi kin ge-
ne var ak ti ve i. 

Det jeg li ker spe si elt med den-
ne bo ken er at for fat ter ne fram-
står som uhil de de og ba lan ser te. 
De blan der so lid his to risk forsk-
ning med lo gikk. Et eks em pel er 
at vi kin ge ne ofte ble be skyldt for 
å uhem met vold ta, mens forfatte-
rene til ba ke vi ser det te i stor grad, 
ba sert på skrif ter og de mo ral ske 
grunn prin sipp som vi kin ge ne had-
de. Bo ken er et vell av un der hol-
den de og opp ly sen de in for ma sjon.

Tom my Leon hard sen

Balansert
Kim Hjar dar og 
Ve gard Vike
«Vi kin ger i krig»
(Spar ta cus)

RO MAN: Rundt for ri ge år hund re-
skif te blir den 16 år gam le per sis-
ke no ma de jen ta Jasi gif tet bort 
med den vel stå en de og mye eld re 
Kamrankhan. Over gan gen til li-
vet bak steng te por ter i pa las set er 
stor for Jasi. Hen nes enes te selv-
sten di ge valg får fa ta le føl ger. Hun 
en der li vet murt inne i en vegg i 
pa las set. To ge ne ra sjo ner se ne re 
ar ver Da vid pa las set. Gjen nom ei-
en dom mens gam le gart ner kom-
mer Jasis tris te skjeb ne for da gen. 
His to ri en gjør sterkt inn trykk på 
Da vids kone, Hen na. Hennas ar-
ran ger te ek te skap blir sta dig van-
ske li ge re, og hun fin ner trøst og 
på gangs mot gjen nom Jasis his to-
rie til å fri gjø re seg, og flyk ter fra 
et land som har fra tatt kvin ner de 
fles te ret tig he ter. 

His to ri en om de to kvin ne ne 
skild rer kamp for selv sten dig het 
og fri het, sam ti dig som kjær-
lig he ten er en sterk driv kraft. 
Grand Prix-vin ner Toodjis mor, 
Lily Bandehy, teg ner et sterkt 
kul tur his to risk bil de av hvor-
dan kvin ner har levd i Iran. En 
lett lest og god de but!

Eva Hil de Mur vold

Kamp for frihet
Lily Bandehy
«En slet te 
av val mu er»
(Communicato) 
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Den fa sci ne ren de his to ri en om 
Olavsteinen kom mer nå som 
bok. Ver den skal få høre helbre-
delseshistorier og rø ver his to ri er 
om stei nen i Ver dal som hel bre-
det, som ble gjemt av byg de fol ket 
un der re for ma sjo nen og si den 
stjå let både av en prost og en 
Dag bla det-jour na list. Om stei-
nen som til slutt end te opp som 
lov fes tet re lik vie i den evan ge-
lisk lu thers ke kir ke – der re lik-
vi er per de fi ni sjon ikke fin nes! 

Men de fin nes li ke vel, som en 

del av fol ke tro en, i en slags trass 
mot det to ne an gi ven de, ra sjo nel-
le Kir ke-Nor ge.

– Vi har al le re de hel ge ner og 
vi har re lik vi er i Nor ge. Men vi 
tren ger en lære. Vi mang ler læ-
ren rundt slik at vi kan bru ke 
det te til noe, sier Kjøls vik.

Trøn der tro en
Hva er det med Olavsteinen? Vi 
må spør re et ter at Idar Kjøls vik 
har brukt sto re de ler av sitt pro-
fessorstipend på å ut fors ke og 
sys te ma ti se re vi ten og per spek-
ti ver på stei nen som nå lig ger i 
Stik le stad kir ke. 

– Olavsteinen ut tryk ker trøn-
der tro en, og trøn der tro en gir 
blaf fen i hva kul tur eli ten el ler 
den teo lo gis ke eli ten i Oslo me-
ner. Det er et ter mitt hjer te, sier 
Kjøls vik.

Han har brukt fors ker ut-
dan nel sen til sy ste ma tisk å 
re flek te re og ana ly se re rundt 
Olavsteinen. Per spek ti ve ne er 
det his to ris ke, det so sio lo gis ke 
og det mys tis ke. Og når det gjel-
der his to ri en så kan vi i hvert 
fall slå fast at den Olavsteinen 
Snor re snak ker om, den fin nes. 
Man ge his to ris ke kil der be kref-
ter det te. 

– Det mest in ter es san te er 
his to ri en som står i Passio Olav 
om kon gen som ble hel bre det 
den da gen stein kir ken på Stik-
le stad ble inn vi et. Kon gen la sitt 
øde lag te kne på stei nen, og ble 
frisk, for tel ler Kjøls vik.

Om det er sant at Olav Har-
ald son len te seg på den på 

Taler kultureliten 
Idar Kjøls vik vil åpne for hel ge ner, 
re lik vi er og an nen fa sci ne ren de 
trøn der tro. Det er å snak ke kul tur-
eli ten midt imot.  

MYSTIKK OG MOTSTAND: Idar Kjølsvik sørger for at historier, teologi og mystikk rundt Olavsteinen blir kjent. Boka kommer  
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