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Bjørg Vik besøkte biblioteket 

Elevtekst
30. august 2002

En av de mest sentrale kvinnelige forfatterne fra 1970-tallet har vært på besøk på Tranby. 

Tranby skole, i samarbeid med Tranby bibliotek, tok hjertelig imot Bjørg Vik, som tok oss 

med tilbake til 70-åra og fortalte om livet som forfatter. 

Mari Tokheim var konferansier og ønsket Bjørg Vik velkommen. Biblioteket var fylt til randen av 

nysgjerrige 10.-klassinger, og det begynte med en velkomstforestilling. Nina Røineslien og lærer 

David Rivelsrud spilte ”Fly me to the moon” på trompet og piano. Etter det leste Leif Magnus 

Larsen et utdrag fra Bjørg Viks debutbok ”Søndag ettermiddag”. Så var det Eli-Trine Svorstøls tur 

til å lese fra ”Portrommene”. Før Nina og David avrundet underholdningen med en duett til, leste 

Emilie Ekeberg et utdrag fra romanen ”Roser i et sprukket krus”. 

Ville bli journalist 

Bjørg Vik startet med å takke for den flotte mottagelsen. Hun leste så fra trilogien om Elsi Lund 

som kom i 1994. Hun tar oss med tilbake til tidlig 50-tallet i Oslo, hvor vi følger Elsi Lund fra hun 

er 14 til 19 år. Et kvinneliv som ligger nær Bjørg sitt eget. 

”En stor glede da jeg kunne utgi novellene mine i en samling”. Men debutboka fikk skarpe 

kritikker. ”Det var ikke lett, jeg løp hulkende til senga første gangen, og det skjer ikke ofte”. 

En livsform å skrive 

Bjørg Vik fortalte ivrig fra sitt forfatterliv. Hun har skrevet 5 romaner, flere barnebøker og 

novellesamlinger og 2 skuespill. ”Det er en livsform å skrive”, sier Vik. Mottoet hennes er ”skriv og 

vær glad”. Hun liker ikke å tenke på seg selv som en kunstner, men en forteller. 

Engasjerte elever 

Til slutt er det elevene som får stille spørsmål. ”Hvor får de inspirasjonen din fra? Hvor lang tid 

bruker du på en bok? Går du noen gang tom for ideer? Finner man mye av deg som person i bøkene 

dine?” Elevene er nysgjerrige og følger aktivt med. Og Bjørg Vik forteller gjerne. Hun får 

inspirasjon fra en lukt, en lyd, en film eller mennesker på gata. Hun bruker 2-3 år på bøkene sine. 
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Og det er nok litt av henne selv i alle bøkene: ”For å få bøkene mine virkelighetstro, bruker jeg 

gjerne ting jeg selv har opplevd”. 

Ny bok 

”Blir du aldri lei av å skriv, da?” var det en som spurte til slutt. ”Nei”, svarer Vik kontant , 

”Skrivingen er som en del av meg – det er vanskelig å forklare”. Og hun er aktuell med en ny 

novellesamling i høst, ”Forholdene tatt i betraktning”. 

”Alt jeg skriver om, handler ganske enkelt om hva livet gjør med oss, og hva vi gjør med 

livet”, avslutter hun. Etterpå tok forfatteren seg god tid til å skrive autografer til de elevene som 

ønsket et minne fra forfatterbesøket. 


