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1 ANNE- sOPHIE ERICHsEN OG lARs vIK sOM EKTEPARET TEllMANN UNDER PRØvENE PÅ «REIsEN TIl vENEZIA» DENNE UKA.  2 sTYKKET BlIR 
BEsKREvET sOM EN vEMODIG KOMEDIE. DET ROMMER HUMOR, vARME OG MAssE KJÆRlIGHET, MEN DET lIGGER OGsÅ EN sTOR sORG BAKOM AlT.  
3 JOAKIM DAN JØRGENsEN INNTAR ROllEN sOM RØRlEGGER KRIsTOFFER.  4 lENA BARTH AARsTAD GEsTAlETER HJEMMEHJElPEN vIvIANN. 

Når det skorter på penger 

og krefter, legger Edith og 

Oskar ut på herlige reiser i 

sin egen stue.

Ekteparet er hovedpersonene i Bjørg 
Viks «Reisen til Venezia» som vant den 
prestisjetunge Ibsenprisen i 1992. 

Under festforestilling for forfatteren i 
Ælvespeilet førstkommende onsdag, 
skal Grenland Friteater vise et utdrag av 
stykket som beskrives som en vemodig 
komedie. 

For her inner man humor og kjærlig-
het i bøtter og spann, men det ligger 
også en dyp sorg bakom alt. 

– Personlig må jeg vedgå at jeg synes 
det er vanskelig med det komiske, ko-
miske. Jeg synes det er int når et stykke 
kan favne både latter og tårer, sier 

kunstnerisk leder Geddy Aniksdal. 
– Og det som også er inspirerende med 

dette stykket, er at kilden til karakterene 
Bjørg har skrevet om, befant seg førti 
meter fra hennes eget hus. 

Vik hentet nemlig inspirasjon fra to 
nydelige naboer på Moldhaugen. De 
hadde tidligere sett mye av verden, men 
da de ble gamle, kom de ikke lenger enn 
til sin egen stue. Der levde de i skjønn 
forening med omkring 40 katter. En dag 
forfatteren banket på døra, åpnet man-
nen kledd i nikkers og anorakk. 

– Skal dere på ski? spurte Vik. 
– Vi er allerede i Rondane, svarte man-

nen fornøyd. 

På et julebord sa engang direktøren i 
Cappelen forlag, Henrik Groth, at Bjørg 
Vik aldri måtte inne på å forlate Pors-
grunn. Han så nok at det lå noen fortel-
linger i reisen fra barndomsbyen Oslo til 

Porsgrunn. Både fra hovedstaden og 
småbyen, og om det å være underveis. 

– Det kan være at han også så det sær-
egne i Bjørgs karakterer. Samtidig kunne 
disse to selvsagt bo i en hvilken som 
helst by, men dette skjedde altså akku-
rat her i denne bittelille byen, i dette bit-
telille landet, langt, langt mot nord, smi-
ler Aniksdal.

Friteaterets Anne-Sophie Erichsen og 
Lars Vik innehar hovedrollene. Lena 
Barth Aarstad og Joakim Dan Jørgensen 
er hentet inn som henholdsvis hjemme-
hjelp og rørlegger. 

– Det er moro å jobbe i nye konstella-
sjoner og gi skuespillerne utfordringer. 
Aldersforskjellen mellom skuespillerne 
og karakterene de spiller i stykket, er en 
generasjon. Det ser ut som de synes det 
er moro, og drømmen hadde vært å set-
te opp hele «Reisen til Venezia», og ta 
det med på turné i hele Telemark. Vi får 

ønske oss en sponsor, humrer Aniksdal. 

utDraget er ett av omkring 20 inn-
slag som til sammen utgjør festforestil-
lingen «Fortellinger om frihet». 99 pro-
sent tar utgangspunkt i Viks arbeider. 
Likevel ligger det an til overraskelser for 
jubilanten. 

Blant de andre aktørene på scenen, er 
Porsgrunn Amatørteater med «Hurra, 
det ble en pike!». Et stykke Bjørg Vik 
spesialskrev for den samme teatergrup-
pa i 1974. Den gangen sto tenåringene 
Lars Vik, Tor Arne Ursin og Anders Van-
gen på scenen. 

I åpningsscenen kommer en sykeplei-
er på barselavdelingen ut med følgende 
beskjed til den spente faren på gangen: 

– Jeg håper De tar det med fatning, det 
kan gå bedre en annen gang. Det ble en 
pike.

Aniksdal forteller at dagens unge 

Dikter alderdommen
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- støtten til festforestil-
lingen og litteraturfestivalen 
er en anerkjennelse og stor 
takk til Bjørg Vik fra hele 
Porsgrunn, sier kultursjef 
Gina Winje. 

– Engasjementet og dug-
nadsinnsatsen vi nå ser blir 
lagt ned for å feire Bjørg, be-
krefter hennes betydning, 
både som forfatter og inn-
bygger av Porsgrunn. Vi 
opplever et felles ønske om 
å løfte henne fram, som rett 
og slett er bevegende, smiler 
hun. 

Bjørg Vik utgjør et viktig 
kapittel i norsk litteraturhis-
torie. Hun blir betegnet som 
en av landets beste novellis-
ter, men besitter et forfatter-
skap som også inneholder 
romaner, skuespill og barne-
bøker. 

Hun er oversatt til 30 
språk, tildelt en rekke priser, 
og i forbindelse med Grunn-
lovsjubileet ble hennes ar-
tikkel «Er det sant at kvinner 
er undertrykte?», fra det fe-
ministiske tidsskriftet Sire-
ne, plukket ut som en av de 
ti viktigste tekstene i na-
sjonsbyggingen. 

Til Porsgrunn kom hun 
med toget i 1956. Som fersk 
journalist, hadde Bjørg fått 
jobb i Porsgrunns Dagblad. 
Planen var å bli et par år og 
så reise tilbake til Oslo, men 
så traf hun mannen i sitt liv, 
Hans Jørgen, og Vestsida ble 
deres felles hjem. I 1963 de-
buterte hun med novelle-
samlingen «Søndag etter-
middag». 

– Bjørg har næret sin litte-
rære åre i Porsgrunn, og det 
er lott for byen å være en 
del av henne, sier Winje.

– Jeg vokste selv opp i 
Porsgrunn på 60- og 70-tal-
let, og for en kunst- og kul-
turinteressert jentunge var 

Bjørg en skatt. 
Kvinnekampen skjøt fart. 

Alt sto i brann. Vik ble en 
viktig stemme i den feminis-
tiske bevegelsen. 

– Bjørg var toneangivende 
på den tiden. Hun skapte de-
batt og satte spørsmål på 
dagsorden. At en kapasitet 
som henne fantes her i byen, 
var veldig viktig for meg, og 
jeg valgte å skrive særopp-
gave om henne i niende 
klasse, forteller kultursje-
fen. 

Hun minnes med lengsel i 
blikket hvordan hun som 
15-åring sykla forventnings-
full over brua for å intervjue 
forfatterinnen på Moldhau-
gen. 

– Å være så nær en person 
med en sentral rolle i samti-
den, det var et stort privile-
gium, men det er viktig å un-
derstreke at Bjørgs rolle ikke 
bare har vært viktig kvinne-
politisk. Hun er først og 
fremst dyktig litterært. 

Til festforestillingen bi-
drar Winje med en personlig 
tekst til programmet, og un-
der litteraturfestivalen leder 
hun dialogen mellom Pors-
grunns egen Fredrik Bratt-
berg og skienskvinnen Gyrid 
Axe Øvsteng. 

Dette er to spennende 
dramatikere og ressursper-
soner som skriver i en sjan-
ger som også Vik hadde suk-
sess med. 

– Det er spennende å lese 
dramatikk og morsomt å 
snakke om dramatikk. Det 
er en litterær sjanger som 
innbyr til releksjoner. Jeg 
gleder meg veldig til å delta 
og ikke minst høre på alle de 
gode forfatterne som kom-
mer hit. De to dagene festi-
valen varer, er blokka ut i 
kalenderen min, smiler kul-
tursjefen. 

BJØRG VIK- DAGENE

Byen takker 
Bjørg Vik
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mmen rik
skuespillere ikke tar den replikken godt 
opp. De blir rett og slett forbanna på det 
kvinnelige kjønns vegne. 

– Bjørg ble samme år berømt med «To 
akter for fem kvinner». Jeg er glad for å 
si at jeg opplever det stykket som litt ut-
datert nå. Det betyr at verden tross alt 
går framover. Selv om vi kvinner kunne 
ønske oss at det gikk litt fortere fram-
over. For vi har fortsatt ikke full likestil-
ling. Vi har for eksempel ikke likelønn i 
Norge, og det en skam, understreker 
Aniksdal.  

unDer førPremieren onsdag for-
middag, blir materialet testet ut på en 
sal stappfull av skoleelever. Det betyr at 
ungdommer som kanskje ikke vet hvem 
Bjørg Vik er, kan få en smak av den 
mangfoldige forfattergjerningen hen-
nes.  

– Hvis de unge skulle bli interessert, er 

det litt av hvert å forsyne seg av, og bi-
blioteket rett borti gata har en egen av-
deling med godt utvalg. 

aniksDal legger vekt på at forestil-
lingen har blitt til gjennom kollektiv kre-
asjon, og Bjørg Vik har gitt dem tillit og 
tillatelse. 

Selv har hun et todelt forhold til for-
fatterinnen, som fagmenneske og svi-
germor. 

– Når jeg har jobba med forestillingen, 
har det vært mest fagmennesket jeg har 
tenkt på. Det står veldig respekt av det 
livet Bjørg har levd og det forfatterska-
pet hun har bedrevet. At jeg var så hel-
dig at jeg ikk akkurat henne som sviger-
mor, det må vi ta som en bonus. Sviger-
mor er jeg glad i, smiler Aniksdal. 

TeksT og foTo: 

CharloTTe Nagell


