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Pr.kg kr 132,00

Coop Marked Dale, Stanghelle,Vaksdal og Stamnes
Tilboda gjeld t.o.m. søndag 4. november. Atterhald om trykkfeil og utselt.

9900
Kalkunfilet
Prior. 750 g. Pr. pk.

Ananas
Pr. kg

Medlemskupp

990
Ikkje-medlem: 16,90

Store og søte ananas frå Costa Rica.

Miks fritt mellom over 

60 produkt 
i alle våre kje

der!

Medlemskuppet varer fram til 
4. november. Atterhald om utseld.

Vekas brød:
Tysk bondebrød
750 g

1790
Tilboda gjeld berre private hushaldningar.

Oksesteik
Coop. Surra, u/bein. Ca. 1,5 kg. Pr. kg

119  00 Fersk

Utvalde Freia sjokoladar
190/200 g.
Pr. kg ved kjøp av 1 stk. frå kr 151,50
Pr. kg ved kjøp av 2 stk. frå kr 87,50
Ordinær pris pr. stk. frå kr 30,30

Utvalde Freia sjokoladar 2for352for35

Ny bok frå forfattar
Siri M. Kvamme 
Siri M. Kvamme, opphaveleg frå Stanghelle, kom nyleg ut med
si tredje bok. Den har tittelen «Nattgjengar», og handlar om tap,
håp og attrå.

VP Pia Müller
pm@vaksdalposten.no

Siri M. Kvamme har ikkje budd på Stang-
helle sidan skuledagane sine, men har like-
vel god tilknyting til heimkommunen. Til
dømes hadde ho og familien fine dagar på
hytta  i Bergsdalen i haustferien. Forfatta-
ren har i mange år vore busett i Haugesund,
der ho livnærar seg som skribent, leiar for
«Litterær Salong» og forfattar.

Tredje bok
Debutboka «Raud og frå seg» kom i 2001.
Etter tre bøker tør Kvamme omsider å kalla
seg forfattar, om kanskje ikkje ein så veldig
erfaren forfattar enno. Rundt fire år har ho
brukt på den siste boka «Nattgjengar». 

– Eg brukar mykje tid på å tenkja, og å la
stoffet få modnast naturleg. Sjølve skri-
vinga er ikkje det som tek lengst tid, fortel
Kvamme.

Bok nummer to, «Vinterhjerte», sysla ho
med i nær sju år, så Kvamme håpar med
dette at skriveprosessen utviklar seg i riktig
retning i høve til tidsforbruk.

– Kven veit, kanskje eg kjem med ei ny
bok allereie om to år, ler Kvamme, og
avslører at tankeprosessen med denne aller-
eie er i gang. 

Kanskje noko påverka av barndomen på
Stanghelle, har ideen ho syslar med tatt
henne inn i eit fjordlandskap.

– Men det er framleis veldig tidleg i pro-
sessen, så det er ikkje godt å seia kva eg
endar opp med, seier Kvamme.

Alvorleg tematikk
Det er ikkje berre lystig lesing Kvamme
byr på i bøkene sine, heller ikkje i den siste
boka hennar «Nattgjengar». Den handlar
om å mista eit barn, og om feilplassert attrå
blant dei pårørande av ein slik katastrofen.
Også i tidlegare bøker har handling krinsa

rundt katastrofale menneskelege tap.
– Når eg skriv, så skriv eg hjarteblod! Eg

bestemmer meg ikkje for å skriva om mør-
ke og triste ting, om barn som blir borte
eller dør, men det blir visst slik likevel. Eg
har nok ein livleg fantasi, som ofte går mot
det mørke, vedgår Kvamme.

Forfattaren legg ikkje skjul på at det for
henne kanskje også kan handla om å skriva
seg gjennom angsten for det absolutt verst
tenkelege.

– Eg har barn sjølv, og tenkjer at å mista
eit barn må vera det verste eit menneske
kan oppleva. Det å skriva om slike mørke
emne, syns eg er viktig. Litteraturen skal
vera ein plass der ein kan ta opp ting det
kan vera vanskeleg å prata om. Elles i livet
er eg meir kjent for å vera ein lett og glad
person. Dessutan omhandlar ikkje den siste
boka mi berre tristesse og sorg, men
også ein spennande trekanthistorie og inter-
essante, mellommenneskelege relasjonar,
seier forfattar Siri M. Kvamme. 

Siri M. Kvamme kom nyleg ut med si tredje bok.


