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– Det begynte med en idé jeg ikk på en togtur, 
forteller Litteraturgarasjens kvinnelige halvdel, 
Astrid Borchgrevink Lund. 

Garasjeduoen produserte allerede litteraturma-
gasin på nett og papir og arrangerte skrivekurs, 
men sammen med Per Erik Buchanan Andersen 
var hun likevel på konstant utkikk etter lere initia-
tiver som kunne stimulere til økt lese- og skrivelyst 
blant folk i Grenland. Og ikke minst: Løfte fram in-
teressante stemmer. 

– Hva og hvem er det folk i Porsgrunn har et spe-
sielt forhold til, tenkte jeg. 

Og da slo det henne: Bjørg Vik. Selvfølgelig!
– Det høres kanskje ut som en loskel, men Bjørg 

er virkelig en forfatterdronning. Bare se på den so-
lide produksjonen hun har bak seg, og hvilken po-
sisjonen hun har opparbeidet seg i samtidslittera-
turen. Hvis ikke byen hennes skal gjøre noe for å 
løfte henne fram, hvem skal gjøre det da?

iDeen ble i første omgang til en markering av 50- 
års jubileet for Viks forfatterskap i 2013. Men et frø 
var planta, og tankene ikk næring. Snart spirte for-
slaget om en årlig novelle- og poesifestival i forfat-
terinnens navn. 

Bjørg Vik svarte ja, og Litteraturgarasjen inviter-
te med seg biblioteket, fylkeskommunen, kommu-
nen, kulturhuset, lokalavisa, friteateret, PP, Spare-
banken Sør, reklamefolk, bokhandelen, Diktets 
venner, Kvindernes Læseforening og Catrine Orr 
Danielsen. 

Så når historiens første Bjørg Vik- dager går av 
stabelen i slutten av neste uke, er det resultat av en 
omfattende lokal dugnadsinnsats med to littera-
turelskende ildsjeler i spissen. 

Festivalen blir også en naturlige forlengelse av 
festforestillingen «Fortellinger om frihet», som 
skal feire Viks 80- års jubileum i Ælvespeilet 30. 
september. 

– Dette er ikke en helt vanlig litteraturfestival. 
Sammen med biblioteket har vi tatt initiativet til å 
etablere en nasjonal novelle- og poesifestival. Som 
mange andre forfattere, begynte Bjørg å skrive i 
novelleform, og med festivalen ønsker vi nettopp å 
løfte fram spennende strømninger innenfor kort-
formen i norsk litteratur, forklarer Andersen. 

– Porsgrunn er jo litt annerledes, og det er byens 
pre, tilføyer Lund. 

– Vi er glade i byen og en annen dimensjon av 
festivalen er at vi ønsker å vise den fram ved å ta i 
bruk sentrum. Biblioteket er festivalens hjerte, 
men vi har også arrangementer på Kafe & Thespe-
sialen, Pohlmanns, Ett Fedd og Ælvespeilet. Det 

håper vi kan innby til en litterær vandring langs 
elva. 

nå har Litteraturgarasjen inntatt kulturavdelin-
gens tidligere lokaler i Rådhusgata 4, vis-a-vis bi-
blioteket, og gjort dem om til festivalkontor. 

Bordet er dekket med bøker fra festivalforfatter-
ne. Festivalplakaten, med portrett av Vik, dekorer 
veggene, og vannkokeren står klar. Duoen håper 
folk vil stikke innom for å slå av en prat, ta en kopp 
kafe eller hente festivalprogrammet. 

– Det blir høytidelig åpning av festivalen på bi-
blioteket fredag ettermiddag, og vi har vært så hel-
dige å få kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
til å stå for den, smiler Lund. 

Deretter er det klart for to dager fullspekka 
med forfattersamtaler, kjentfolk som deler sine 
beste leseropplevelser, klaverkonsert, rapping, lo-
kal mat og litterære måltid (se program neste side). 

Det er tekstformidling over et bredt spekter, og 
selve prikken over i-en blir utdelingen av Bjørg Vik- 
prisen, formelt kalt Sparebanken Sør og Littera-
turgarasjens forfatterstipend, på 30.000 kroner 
sammen med en gave fra PP til en heldig forfatter. 

De nominerte for 2015 er Torgeir Rebolledo Pe-
dersen, Pedro Carmona- Alvarez, Laila Stien, Ing-
vild H. Rishøi og Ruth Lillegraven. 

I juryen sitter foruten Litteraturgarasjens to 
medlemmer, Margit Kiland og Astrid Aase Thor-
stensen fra Porsgrunn bibliotek, Monika Lønne-
bakke fra Sparebanken Sør og Geddy Aniksdal fra 
Grenland Friteater. 

– Det har vært et intenst juryarbeid og elimine-
ringsprosessen har vært krevende, men vinneren 
er klar, avslører Andersen. 

allereDe før den først prisen er utdelt, har de 
merka stor nysgjerrighet fra forfattere og forlags-
bransjen. Det er tydelig at Vik har en solid forfat-
terpondus.

– Under årets festival kommer vi ikke til å pre-
sentere Bjørgs arbeider, men dagene vil alltid være 
i hennes ånd og er en hyllest til henne. Vi håper 
imidlertid oppmerksomheten rundt festivalen vil 
bidra til økt interesse for Viks forfatterskap. Det er 
vel fortjent, understreker Andersen.  

litteraturgarasjen lar tittelen på Viks no-
vellesamling «Den lange reisen til et annet men-
neske» oppsummere hva de ser etter når de inviter 
forfattere og leiter etter priskandidater. 

– Jeg er også veldig glad i «Reisen til Venezia», til-
føyer Lund. 

– Den handler blant annet om å aldri gi slipp på 
drømmer og fantasier. Det er viktig for oss også, 
smiler hun. 

for «it all started with a kiss», medgir de to. 
Under kulturnatta i 2011 leste nemlig Astrid og 

Per Erik opp egne tekster. Da hadde hun jobba som 
journalist i lokalpressa i 20 år, men utrolig nok aldri 
dumpa borti Per Erik som drev byggeirmaet Norsk 
Tre på Vestsida. 

– Du blei vel litt overrumpla av det kysset, ler An-
dersen. 

– Veldig, smiler Lund. 
Paret stopper opp der. De vil raskt tilbake til bu-

siness. 
– Fellesnevneren vår er at vi alltid har skrevet. 

Alltid har lest mye og blitt fora med bøker. Så alt 
falt liksom naturlig på plass når vi møttes, opp-
summerer Lund kjapt. 

garasjen har nå eksistert i ire år og gradvis 
vokst i omfang. Sist november inntok de Høyers 
hotell med en ny krimfestival, og torsdag lanseres 
deres første bok, «Et måltid er mer enn mat. Spise-
lige røverhistorier fra Grenland», på eget forlag. 

I løpet av året inviterer paret intet mindre enn 15 
forfattere til Porsgrunn for å snakke om hva som 
beinner seg mellom linjene. 

De gir sitt for at litteraturen skal blomstre i Gren-
land, men trenger publikum.  

– Vi har ikke noen økonomisk gevinst i prosjek-
tene våre og er avhengig av støttespillere og billett-
inntekter. Noen ganger har vi sagt at det er en hob-
by, for vi har jobber ved siden av, men det har utvi-
kla seg mer til å bli en livsstil og en drivkraft som 
gir overskudd, forklarer Andersen. 

Han kjørte for eksempel i ens ærend til Lilleham-
mer for å hente Ingvar Ambjørnsen til Porsgrunn 
og lytta over halve stua si til kulturhuset for å ska-
pe en lun atmosfære på scenen. Og Ambjørnsen 
han stortrivdes i godstolen, og serverte publikum 
en legendarisk aften. 

nå fortærer garasjefolket bøker til frokost, 
middag og kvelds for å stille godt forberedt til festi-
valen. 

– Vi har det veldig moro, og det er selve grunn-
fundamentet i alt vi holder på med. Så tar vi oss 
gjerne litt vin og en pipe og kommer oss aldri i 
seng, for det er stadig nye ideer som popper opp, 
og den ene blir mer gira enn den andre. Og da er det 
jo umulig å slutte, smiler Lund. 
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Litteratursprederne
Bjørg Vik-dagene er et resultat av 

Litteraturgarasjens store kjærlighet til bøker og byen. 
Og en solid dugnadsinnsats.

– Jeg er glad og takknemlig

Bjørg Vik sier hun opplever det som en stor ære, at så mange gode krefter nå har gått sammen 
for å lage festforestilling og en novelle- og poesifestival i hennes navn.

– Når det gjelder innholdet i forestillingen, har de vært nokså hemmelighetsfulle, men jeg gle-
der meg og håper det blir en morsom kveld. Jeg er glad for at Litteraturgarasjen har tatt initiativ 
til festivalen, og synes det er viktig at det er noe som skal gjentas. Ikke kun blir hengende som et 
engangsfenomen. Det gir meg en følelse av at noen av bøkene mine lever fortsatt. Kanskje kan 
arrangementer som dette også trekke til seg nye lesere. 

Hun forteller at 80- årsdagen ble enkelt markert hjemme på Moldhaugen, men dagen etter var 
det full familiefeiring på Michel Seylmager hus. 

– Det var god stemning og mange ine taler. Til og med mitt første oldebarn på 10 år holdt tale. 
Han fortalte stolt at han er den eneste i klasse som har en oldemor. Under forestillingen skal han 
stå på scenen og lese fra Jørgen Bombasta, og det tror jeg han gleder seg til, avslutter Vik. 
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FESTIVALKLARE: Garasjeparet Astrid Borchgrevink Lund og Per Erik B. Andersen foran veggmaleriet av Bjørg Vik som er utført av Anna Vik Aniksdal og Sindre Wam. 


