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30. september Ælvespeilet:
12.30 og 19.00 «Fortellinger om frihet».
2. oktober Biblioteket:
17.00 Åpning av festivalen ved 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
17.20 Utdeling av Bjørg Vik- prisen.  
18.00 Ruth Lillegraven og Ingvild H. Rishøi i 
samtale med Astrid Borchgrevink Lund.
19.00 Stian Johansen i samtale med Per Erik 
Buchanan Andersen. 
20.00 Litterært måltid på Ett Fedd.
3.oktober:
13.30 Kaffe & Thespesialen: Kafédikt ved 
Jan Køppen Petersen og Arne Olav Lunde 
Hageberg. 
15.00 Ælvespeilet: Perler ved bredden med 
Merete Junker, Lars Vik, Anne Spånem, Torodd 
Eriksen, Tor Arne Ursin, Erik Enger, Knut Inge 
Solbu og Anne Sophie Erichsen. Konsert med 
Gunnar Dale. 
17.00 Biblioteket: Fredrik Brattberg og Gyrid 
Axe Øvsteng i samtale med Gina Winje.
18.00 Nils-Øivind Haagensen i samtale med 
Arne Olav Lunde Hageberg.
19.00 Torgeir Rebolledo Pedersen i samtale 
med Marie Edholm Andresen. 
19.45 Avslutningstale v/kultursjef Gina Winje.
20.00 Litterært måltid på Ett Fedd.
21.00 Pohlmanns: Freestyle rapbattle med 
Nils m/Skills og venner. 

FESTIVALPROGRAM

 – På programmet er det garantert noe 
for alle og enhver, lover Margit Kiland og 
Astrid Aase Thorstensen ved biblioteket 
i Porsgrunn. 

Engasjementet formelig gløder av de 
to damene, som langt fra legger skjul på 
at de er stolte over at biblioteket denne 
uka skal være hovedarena for byens ry-
kende ferske novelle- og poesifestival. 

Duoen synes det er stor stas å nå kun-
ne kalle seg festivalbibliotek. Og det 
med god grunn. 

– Biblioteket er kommunens littera-

turhus. Siden Litteraturgarasjen kom 
med initiativet til festivalen, har vi hatt 
et veldig godt samarbeid. Det har vært 
rom for ideer og innspill. Vi har dessuten 
vært så heldige å få sitte i juryen for 
Bjørg Vik- prisen og være med på å på-
virke hvem som er nominert, forteller 
Kiland. 

– Og alle hus trenger jo en garasje og 
vice versa, smiler Thorstensen. 

Folk i Porsgrunn vet at biblioteket er et 
godt sted å være. Når startskuddet for 

festivalen går førstkommende fredag, 
står huset i tillegg klart med et profesjo-
nelt apparat som har erfaring med å ar-
rangere ulike eventer. 

– Vi har oppgradert lys- og lydanleg-
get, og tilbakemeldinger fra publikum 
tyder på at det er god akustikk i rommet, 
forteller Kiland og tilføyer at biblioteket 
har skjenkebevilling. 

Det blir dessuten tilbud om kortreist 
festivalmat fra Rent mel i posen og Ose-
bakken andelsgård. 

Så alt ligger til rette for god atmosfæ-

ren i byens bokeldorado, men like viktig 
er selvsagt deltakerne på plakaten og 
kvinnen bak navnet. 

bibliotekarene utneVner herved 
Bjørg Vik til litteraturens porselen. 

– Det er lott at vi starter opp samme år 
som Bjørg Vik runder 80 år. Jeg håper 
hun kan nyte oppmerksomheten og se 
at det fortsetter å gro, selv om hun har 
pensjonert seg fra skrivemaskinen, smi-
ler Thorstensen. 

– Skien har Ibsen. Vi har Bjørg Vik, 

Festivalbiblioteket 
Biblioteket oppfordrer folk til å benytte seg av sjansen til å bli kjent                                              
med et knippe svært spennende forfattere under Bjørg Vik- dagene.
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1 Astrid AAse thorstensen og 

MArgit KilAnd ved Porsgrunn 

biblioteK er stolte over At 

biblioteKet er hovedArenA 
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2 ingvild h. rishøi.  3 torgeir 

rebolledo Pedersen.  4 nils-

øivind hAAgensen.  5 fredriK 

brAttberg.  6 stiAn johAnsen.  

7 gyrid Axe øvsteng.  8 ruth 

lillegrAven. 

8

6 7 

konstaterer Kiland.
– Det er betydningsfullt at Porsgrunn 

har vært med på å fostre en så viktig for-
fatter som Vik er. Hun er blitt en del av 
byens identitet, og det bringer positive 
vibrasjoner ikke bare lokalt, men også 
nasjonalt. Vi ser at det er et utprøvende 
og spennende kulturmiljø her i byen. 
Det kan spores tilbake til det opprørske 
og uredde Vik står for i sitt forfatterskap. 
Det er overført til Porsgrunns sjel. 

Å knytte festivalen til Bjørg Viks navn, 
mener bibliotekfolket borger for kvali-
tet, aktualitet og debatt, og forfatterne 
som gjester festivalen, følger i jubilan-
tens fotspor. De har en fellesnevner i 
samfunnsengasjement og er ikke redde 
for å berøre vanskelige temaer i sine kor-
te tekster. 

– Her presenterer vi litterære former 
som burde appellere til mange. Folk i 
dag er travle. Det å lese en roman på 500 
sider tar tid, men du kan rekke å lese en 

novelle mens du sitter på bussen, eller 
før du skal legge deg, sier Thorstensen.

– Det tar kanskje bare ti minutter, men 
likevel har du fått en stor opplevelse, 
ikke bare litterært, men også følelses-
messig. I dag leste jeg om igjen en no-
velle av Ingvild Rishøi, som kommer til 
festivalen, og den slo meg rett i magen! 

sammen meD sistnevnte, bokbades 
Bragepris-vinner Ruth Lillegraven fre-
dag kveld. Før dem inntar skiensman-
nen Stian Johansen mikrofonen. Han 
har tidligere gitt ut diktbok om fotball-
klubben Odd og er nå aktuell med en 
samling om tettstedet Vold. Den har fått 
tittelen «Feltet. I knehasene til Pors-
grunn og Skien siden 1981». 

Og lørdag kan man møte Gyrid Axe 
Øvsteng og Fredrik Brattberg i samtale, 
før Nils- Øivind Haagensen og norges-
mester i slampoesi, Torgeir Rebolledo 
Pedersen, dukker opp. 

Men det er bare på biblioteket. I byen 

for øvrig foregår andre arrangementer, 
men ingen kolliderer. Det er lagt opp til 
at man rolig kan vandre fra sted til sted, 
uten å gå glipp av noe. 

– Dette er en gavepakke til biblioteket, 
og det kan absolutt ligge utviklingspo-
tensial i samarbeidet vi nå er med på. Vi 
ser en felles positiv front i kommunen i 
forhold til festivalen. Så dette vil vi la 
vokse og gro, fastslår Kiland. 

For det er ingenting som er traust og 
kjedelig med biblioteket i Porsgrunn. 
Som svar på spørsmålet om hvordan de 
kan bruke festivalen i videre formid-
lingsarbeid, går Kiland og Thorstensen 
umiddelbart i gang med å drodle inno-
vativt. 

Hjørnet aV biblioteket som i dag er 
tilegna Bjørg Vik, kan utvilsomt utvi-
kles, og Kiland ilosoferer seg usensu-
rert fram til en slags «Hall of Fame» med 
bilder av framtidige prisvinnerne. For 

eksempel.  
– I disse dager inngår vi i et nytt sam-

arbeid med norskseksjonen ved Pors-
grunn videregående skole. Vi skal blant 
annet snakke om aktuelle særemne bø-
ker. Det er klart at vi kan løfte fram Bjørg 
Vik. Med utgangspunkt i hennes forfat-
terskap, er det mange spennende pro-
blemstillinger å gripe fatt i. Så her ligger 
det mange muligheter. 

men først vil de rette en innstendig 
oppfordring til hele byens befolkning. 
På tvers av alder, kjønn, bosted og bak-
grunn. Det vil si samtlige. 

– Kom! Kom! Kom på festival! Benytt 
denne anledningen til å oppdage spen-
nende forfattere. Vi her på biblioteket 
ønsker alle hjertelig velkommen og skal 
gjøre vårt beste for å skape god stem-
ning.

                                                           teKst og foto: 

ChArlotte nAgell


