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Jack Kerouac født
e Forfatteren Jack Kerouac
ble født i Massachusetts. Ved siden
av Allen Ginsberg og William S.
Burroughs blir han regnet som det
største navnet i den såkalte beatgenerasjonen som satte preg på amerikansk litteratur i 1950-årene. Kerouac
debuterte med romanen «The Town
and the City» i 1950, men det skulle
bli hans andre roman som sikret
ham udødelighet. «On the Road»
(1957) skildret to vagabonder på reise
gjennom USA, drevet av jazzmusikk,
poesi, dop og lengsel etter mening med livet. Kerouac hevdet
å ha skrevet romanen i løpet av en tre ukers raptus. Han rakk
å utgi ytterligere et tyvetall romaner, novelle- og diktsamlinger i løpet av sin levetid, men ingen av dem har oppnådd
samme berømmelse som «On the Road». Jack Kerouac døde
av skrumplever i 1969, 47 år gammel.

1922:

80 ÅR

at min legeoppgave i denne sammenheng blir å plastre sår som andre leger hadde
avsluttet behandlingen med mulig ny ME-medisin på Haukeland.
– Har du fortsatt kontakt med
ME-foreningen og andre MEsyke?
– Jeg har daglig kontakt med
ME-syke og har fått hundrevis av
henvendelser. Det er ikke nødvendigvis så mye jeg kan gjøre,

annet enn å høre på og komme
med råd. Noen ganger føler jeg
at min legeoppgave i denne
sammenheng blir å plastre sår
som andre leger hadde laget.
ME er den mest kontroversielle
sykdommen vi har i Norge.

Sjur Atle Sæverud fyller
80 år i dag.
Sæverud
er
født i Bergen
og tok sin
ingeniørutdannelse der. Året etter
studerte han støperiteknikk
ved Teknologisk Institutt
i Oslo. Det ga ham tittelen
støperimester.
Høsten 1962 tiltrådte
han stillingen som ingeniør
i rasjonaliseringsavdelingen ved Electric Furnace
Company i Sauda. Der ledet
han installasjonen av UMS
i vedlikeholdsavdelingen. I
Sauda etablerte han familie
og bodde der i fem år.
Sommeren 1967 flyttet
han sammen med sin kone
og to små sønner til Sørlandet, nærmere bestemt
Mandal. Der begynte han i

stillingen som markedssjef
ved Mandal Støperi. I årene
som fulgte hadde Sæverud
ulike stillinger ved bedriften. Etter ca. 18 år i bedriften
startet han egen konsulentvirksomhet. Et par år senere
gikk daværende Mandal
Jern- og Metallstøperi konkurs, og Sæverud var blant
dem som startet opp igjen
på nytt da under navnet
Mandal Castings. Sæverud
var da daglig leder, styreleder og hovedaksjonær. Han
ble i selskapet inntil han i
2003 solgte sin eierandel
i bedriften til noen av de
yngre ansatte.
Sæverud var veldig glad
for å sikre videre drift på
denne måten, og bedriften
lever fortsatt i beste velgående.
FOR FAMILIEN,
PER OLE SÆVERUD

Kunststipendiat
Patrik
Entian disputerer 14. mars
2014
Patrik
Entian,
stipendiat ved Kunst- og
designhøgskolen i Bergen,
disputerer med det kunstneriske utviklingsprosjektet
«Looking for Painting»
I sitt treårige stipendiatprosjekt har Patrik Entian
befunnet seg i Bergen og
malt med utgangspunkt i
bilder fra et webkamera som
står plassert i Atka Bay på
Antarktis. Kameraet laster
opp et nytt stillbilde hvert
tiende minutt. Formålet
med å male dette landskapet på så lang avstand har
vært å undersøke hvordan
maleriet fungerer som en
måte å dokumentere og vise
frem verden slik den i stor
grad fremtrer for oss i dag,
gjennom
dataskjermens
utsnitt av landskapet.
Entian undersøker blikket på landskapet, avstanden, tiden og nærheten
gjennom
webkamerabildene – primært gjennom
maleriet og dets materialitet. Prosjektet reflekterer
over observasjonen av webkamerabildene og hvordan
tolkningen av disse fungerer
som en interessant måte å
vise frem og oppdage de digitale bildene av klare dager,
tåke og ikke minst tekniske
forstyrrelser, gjennom å eksponere dem i et tradisjonelt
medium som maleri.
Disputasen
markerer
avslutningen på tre år som
stipendiat i Stipendiatprogrammet i regi av Program
for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Patrik Entian er født
1966, i Karlstad, Sverige.
Han er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU
og fra Bildkonstakademin i
Helsingfors.
Disputasen finner sted
klokken 14-17.00 i Kunst- og
designhøgskolen i Bergen,
C. Sundts gate 53, 6. et.

MERKEDAG
I dag er det Gregorsmesse.
Pave Gregor den stores (590
– 604) messedag. Gregor er
far til den gregorianske kalender og kjent som en av de
store kirkefedrene. Dagen
var en viktig merkedag for
bøndene om våren. Hvis det
var tøvær denne dagen, ville
det bli et godt og fruktbart
år.

