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Av J ENS HENRIK STEMLAND

Olav H- Hauge (72)
— europeeren fra
Ulvik — nar
siden
ha ns første diktsamling «Glør i oska» kom
i 1946, sendt ut nye
diktsamlinger
gjennomsnittlig hvert femte år .

Europeeren

Betegnelsen «euro peeren » er
ingen tilfeldighet. Ha ns diktning er mer europeisk orien¬

tert enn de fleste norske kollegers. Til tross for en nærmest auto didakt bakgrunn
nar det gjeld er språk , behersker han engelsk, tysk og
fransk på en så suveren
måte at han har oversatt så
vidt forskjellige diktere som
franske symboli ster og engelske og amerikanske symbolister. Han har også sendt
ut en samling gjendiktninger
«Utenlandske dikt».
Han fikk Kritiker prisen da
han var 60. Som få eller ingen annen norsk lyri ker er
han kjent utenfor landets
grenser , og han er også re¬

presentert i mange
landsk e antologier.

uten-

Vis mann

Da Hauge for to år siden fikk
Aschehougprisen, het det i
begrunnelsen fra Norsk Litteraturkritikerlag
«at
Hauge får prisen fordi han er
vår største nålevende lyriker , fordi han får ting til å
leve, men og fordi han — 70åringen —skal holde frem
med å være en ung mann i
sin undring, en vis mann i
sitt hard røynte liv.»

(48)
Idar Kristiansen
kommer fra Finnmark. Han debuterte
som lyriker i 1957 med
«Sanger fra en tun dra».
I 1961 kom en ny diktsamling «Alt du tr odde
glemt».

kene het «Svanevin ger i nord»
og «Den salte åker en» . Det
tredje binde t «Stiene fører til
havet» kom i høst , og har også
høstet mang e lovord.
I sin anmeldelse av boka skriver Jan Andrew Nilsen i VG at
— «hans romanseri e Kornet
og fiskerne» hører til noe av
For ti år siden kom så det det gledeligste på lenge her
halvd oku mentarisk e «Korst og hjemme. For det første har
mot Kaut okeino» , en skildring landsdelen der nord fått en
av det blod ige, religiøs e opprø- betydelig forteller. For det anret i Kaut okeino i 1952.
net nar han med sine tre bøker plassert seg sentralt 1
Arets Ascheh ougpris fikk han nordisk litte ratur» .

LEV LYSTIG

lg lengre og sosiale skilleliner er ikke i sag til hindre for
ij cerli ghet — enn si ekteskap.

mens du gj ør det

Blott til lyst
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Av ASTRID S L E T B A K K

STAVANGER (VG) — Tenk om vi kunne vøre
som dem og Ikke så kjedeli ge og pliktoppf yllende
som vi er , sa en Stavanger-frue 1 pausen pA «Du
kan Ikke ta det med deg» pa Rogaland Teater.

«DU KAN IKKE TA
DET MED DEG»
av MOSS HAK T og
GEORGE S.
KAUFMAN.
Regii Bentein Boordson.
Scenografi Het øe Hoff Mon-

•øn.

Mosker * Hofcan Mode
Skuesp ilerø: Gunnar Simen
stod, Gfwt* Noraro, Alf
Nordvang, Ingrid VaMk, Bir
gitt© Svendsen, K«til Egg» ,
Britt OMfcjt, Arm Langcwj ,
r
Thor Ing* Krkfianmn . Eik
SvnkW, Arnt Dahl, Ibe
Kramm, Morten ftøhrt, Thro
Hfo rt-Jenssen, Stine Ram«w » Rj rsfs n rwfM>< er*
Hfvki og Anl Mortimmi

Da hadde hun nettopp sett
avslutningen på 1. akt hvor familien Vanderhof utfoldet sitt
hverdagsliv:
Mor malte iført kunstner k it tel og rød alpelue modellen
var familiens fyrverkertasalstent Iført gresk tunika og en
kjempet» 1 mange l av fakkel ,
datteren trente ballett i pavlovakostym e sammen med sin
russ iske dwnsfi løj r or. øvigerflennen i ajokol ade guttun lform
di rigerte grammofonen.
De
eneste rolige i forsamlingen
var an full skuespill erinne
som sov rusen ut på sof Aen og
beatepappa som studerte frimerker gjennom lupe. Kort
sagt: Dagligliv og ikke noe
spesielt.

Ellevilt

Latteren står i taket på Ro
Kland Teater * hovedscehe.
gløsøren Bentein Baard j on
har nektet meg Ute av gégVog

for et romanverk som ble påbegynt i 1978. De to første bø-

mmr *
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Storfyrs tinnen i Kirsten Hofacts skikkelse (i forgrunnen) lar
seg ikke affisere av en liten eksplosjon i stekepannen. Slik t er
dagligdags hos familien Vanderhof.
elleville påfunn i døn ellers
noe gammelmodige komedien
«Du Ran ikke ta det med deg» .
Den gang den hadde ur-premiere 1 1986, var det utvilsomt
en komedie med brodd og bud skap: Bestepappa Vanderhof
snudde en dag for 80 år siden
foran kontordøren. Han kunne
utvils omt blitt en rik mann ,
men det ville ta for lang tid å

b!!.*&{&*& ?T» ISftø f hf"
ville heU«r bruke <fct .W «Jf

* Sire ting han hadde lyst fli.

den gjorde han — og hele hans
famflie dette. Problemet opp
står når familiens dat te r dat
ter som en annen Askep ott
står 1 ferd med A gifte søg mod
prinsen — sjefens sønn. Møtet
mellom den bornerte, borg eli
ge Og kjedelige sjef «familien
og den elleville Vanderhof
gj engen skaper kødannelse i

Men om «budskapet»
er
m a kter
uholdbart
uaktuelt,
man likevel å skape godt
teater blott til lyst av stykket.
Spillet starter i uforsvarlig
høyt tempo, med burleske pA
funn så tet t at teksten ikke
kommer fram mellom lattersalvene fra salen. Men etterhvert legger komedien «eg på
en jevn ry tme mellom løsslup
penhet og roliger epartier.
18 skuespiller e tråkler seg
behendig
gjennom
løyene.
Kremen av oppt rinnene er
Kristen Hofseta entrett brød
som oppv askerake på damp
kjøkkenet. Grete Nord rå og
Alf Nordvang er vannvittig
Inntag ende som ekteparet og
Gunnar Simenøtad bører støt t
og atilifarent fr am familiens
livsfilosofi i rollen am best epa ppaen. Birgitte Svendsen
og Morten Røhyt har den vanskelige oppgaven å spill» ut en
romantis k kjærli ghets historie
midt 1 galskape n. Det utfører
de med en naiv oppriktighet
som gjør at den blir trov erdig
midt 1 all uflannaynli gheten -

AUe de øvrige rollene blir

godt turnert av et velopplaj tt
ensemble — og det enkle bud
skJhpet om A leve mens du
gjør det. ble utspilt I f ajnlUena
•kipt av soejDM»fx*4enHelge

