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Annet  

Hovedtema En reise til Iran 

Foredragsholder Anders Ole Hauglid 

Kort om foredraget Anders Ole Hauglid fortalte om en tur han sammen med andre 
hadde til Iran i oktober 2012. En venn fra Hamar som blant 
annet driver med import og salg av persiske tepper 
arrangerte turen og det var lagt til rette med egen buss og 
egen guide som fulgte gruppen på turen i Iran. 
De reiste til Shiraz og reiste oppover til Teheran før de 
reiste hjem. 
Anders Ole fortalte at det var en overgang å komme til Iran 
og et ganske strengt regime på flere måter. Blant annet 
fortalte han om opplevelser knyttet til det at landet er et 
kjønnsdelt samfunn. Det strenge regimet startet allerede før 
de reiste fra Norge. Før de kunne få innreisetillatelse, 
måtte pass sendes slik at Vokterrådet kunne avgjøre om de 
kunne få komme inn i landet. 
Når det er sagt så kunne Anders Ole fortelle om fine 
opplevelser i et flott land med veldig hyggelige og 
gjestfrie mennesker. Ett artig særtegn var at folk var 
veldig opptatt av å bli fotografert sammen med de norske 
gjestene. 
Alt som skjer i Iran skjer i Allahs navn og blant annet var 
det en interessant opplevelse når Immamen kalte til bønn. Et 
annet spesielt innslag var at bilder av de unge martyrene 
som omkom i Irak-krigen var satt opp på lyktestolper mange 
steder for å hedre de som måtte bøte med livet i krigen. Fra 
Shiraz kjørte gruppen 100 mil opp til Teheran og de var 
blant annet innom monumentet over Ayatollah Khomeini. Anders 
Ole beskrev Iran som et annerledes land i forhold til Norge, 
der den gule sandstenen er et gjennomgående ”bilde”. I 
tillegg har landet mye fjell. 
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