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Litterær Salong 
reiser fra Festiviteten 
til biblioteket. Her 
blir det rødvin. 

KULTUR
ROAR ESKILD JACOBSEN
roar.e.jacobsen@h-avis.no

Litterær Salong har de sis-
te årene blitt arrangert 
flere steder i Haugesund 

uten å sette seg fast.  
Café René, Lothe's Mat og 

Vinhus og det siste året i Festi-
vitetens Theatercafé.

Fra kommende høst flytter 
litteraturformidlingen til Hau-
gesund Folkebibliotek. 

Programmet er klart. 
Rødvin hører med.  
– Vi vil få skjenkebevilling. 

Det er en del av pakken, sier ar-
rangør  Siri Kvamme. 

Biblioteksjef Torill Borge 

Horneland har fått servere al-
kohol i Haugesund Folkebibli-
otek før. 

– Vi har søkt om skjenkebe-
villing for enkeltanledninger i 
forbindelse med Litterær Sa-
long. Vi har prosedyrer, og pu-
blikum kan få seg et glass rød-
vin, sier Borge Horneland. 

Komme hjem
Siri Kvamme føler det er som å 
komme hjem når Litterær Sa-
long blir en del av tilbudet til 
biblioteket. 

– En litterær kveld må være 

intim, og det er ikke enkelt å 
finne den rette plassen, men i 
biblioteket har de rammene, 
sier Kvamme. 

Biblioteksjefen er glad for at 
salongen kommer. 

– Bibliotekloven sier at vi må 
ha flere opplevelseskvelder. 
Det hjelper Litterær Salong oss 
med. Vi ønsker mer liv og røre, 
og dette ser jeg fram til med 
stor glede. 

Selv om biblioteket har om-
givelsene på plass, er ikke Hau-
gesund folkebibliotek laget for 
publikumsarrangement. 

– Vi er et utlånsbibliotek. Og 
på sikt må vi gjøre noe med 
denne biten. Vi trenger penger 
og entusiasme for å gjøre det. 
Entusiasme har vi, sier Borge 
Horneland. 

Solstad og Ragde 
Litterær Salong samarbeider 
med norske forlag om aktuelle 
forfattere. 

Her er høsten 2014:

Agnes Ravatn og Brit Bildø-
en.

Litterær Salong til Haugesund folkebibliotek

Litteraturformidling flytter «hjem»

LITTERATURHØST: Siri Kvamme og hennes Litterær Salong er klare med nytt program og nye lokaler fra høsten av.   FOTO: HARALD NORDBAKKEN


