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mandag

puls
info sendes til bergenpuls@bt.no 
Bergenpuls, boks 7240, 5020 Bergen 
Telefon: 55 21 38 30.
informasjon må sendes inn senest tre 
virkedager før trykkedato. listen er et 
redaksjonelt utvalg, komplett oversikt 
på bt.no/bergenpuls.

n konsert
Mads Berven - plateslipp Den aktive gitasristen 
slipper albumet «Mountains & The Sea», med 
egne, instrumentale jazzlåter. Victoria Café og 
Pub.
Columbi Egg: Utla Trioen Utla gjenoppstår. Håkon 
Høgemo (hardingfele), Terje Isungset (perkusjon) 
og Karl Seglem (saksofon, bukkehorn). Skriver-
gaarden, Augustin Hotel kl. 20.

n scene
Et bedre sted DNS Lille scene kl. 19.
Peder Påske DNS, Store Scene kl. 19.30.

n filmklubb
HUFF: Coffe and Cigarettes Regi: Jim Jarmusch, 
USA, 2003. Arr.:Hordaland Ung Filmforening. USF 
Verftet kl. 19.

n barn
Ablegøyer Familieaktivitetssenter. 

Fanatorget kl. 10 - 20.
Baluba Familieaktivitetssenter. 
Nyborg, Åsane kl. 10 - 20.
Frilek, samlingsstund og 
lunsj. Nykirken Åpen barne-
hage kl. 10 - 14.

Åpen hall for barn Barnefami-
lier, der hallen fylles med leker 

og annet utstyr. Fyllingsdalen 
Idrettshall kl. 10 - 13.

Blå jakt 5 år DNS Småscenen kl. 17.

n eldre
Ungdomshusets seniordans Fyllingsdalen ung-
domshus kl. 10.
Seniordans Nesttunhallen kl. 11 - 13.
Bergen Senior Bowlere Sandsli Bowling
 kl. 11 - 13.
Sangstund med Kari og Magnus Sandviken 
Seniorsenter kl. 11.30.
Viljen seniordans Ravnanger Ungd. skole kl. 14 
- 16.
Espeland Seniordans Alle velkommen! Friborg 
kl. 16.30 - 18.30.

n møter og foredrag
HK Pensjonistgruppe Kultur, debatt og foredrag. 
Domkirkehjemmet, Hoffsalen kl. 11.30 - 14.
Pensjonistforedrag Agnete Nesse: Bergenserne og 
språket. Bryggens Museum kl. 12.
Nar-Anon familiegruppe For familie og venner av 
rusmisbrukere. Ulriksdal 2 kl. 18.55 - 21.
Klosteret Al-Anon Selvhjelpsgruppe for familie 
og venner av alkoholikere. Wolffsgate 12, andre 
etasje. kl. 19.
Hageselskapet Laksevåg Pil og pilfletting v/Beate 
Totland. Speiderhuset, Loddefjord kl. 19.

n aktiv
Åpen svømmehall  Sentralbadet 9-17.30.
Iskanten Alle barn under 15 år må ha hjelm. Skøy-
ter og hjelm kan leies. Curling kl. 10 - 22. Iskanten 
kl. 10 - 16.
Fysak Allaktivitetshus for unge Slettebakken 
kl. 10 - 22.
Åpen hall: Vikinghallen kl. 14 - 16.
Bassengtrening Med instruktør fra Fibromyalgi-
forbundet. NB: Følger skoleruten. Landåshallen 
kl. 15 - 16.
Vannkanten Hverdager fra kl. 20-21 kun vok-
sensvømming. Barn under 10 år kun i følge med 
voksne. Loddefjord kl. 16 - 21.
Åpen hall Stemmemyren idrettshall kl. 16 - 20.
bassengtrening Med instruktør fra Bergen Bekhte-
revforening. Haukeland Universitetssjukehus  
kl. 17 - 18.

n annet
Akvariet Nordnesbakken 4 kl. 10 - 18.
Leksehjelp Videregående skole (eller fra 15 år). 
Bergen offentlige bibliotek kl. 16 - 19.
Håstein Pro 12-16 år. Dans, klatring m.m. Håstein 
skole kl. 18 - 22.
Kunst og håndarbeidskafe Steinsvikkroken 41, 
hver mandag. Karikroken kl. 18 - 21.
Åpent hus Biljard, playstation, musikkrom og 
sosialt. Elvetun Ungdomskulturhus kl. 18 - 22.
Kristen dyp meditasjon Pensjonert sogneprest 
Ragnvald Hemstad. Nykirken kl. 19.
Sahaja Yoga Vitalitetssenteret på Møhlenpris 
kl. 19 - 20.30.
Golem rollespill Hver mandag. Ungdomshuset i 
Fyllingsdalen kl. 19 - 22.
Mandagsquiz Med Jon Arne. Folk og Røvere kl. 
20.
GirlzQuiz Finnegan’s Irish Pub kl. 20.30.
Quiz Spørsmål om alt mellom himmel og jord. 
Café Opera kl. 21.

Teemu  ryymin

 
ANBEFALING:  

Den legendariske 
jazzfolk-trioen Utla tar en 
Lasarus - Håkon Høgemo, 

Terje isungset og Karl 
seglem er kveldens 
Columbi egg kl 20.

Kaleidoskopisk
bok dikt
Rune Christiansen 
«Jeg har tenkt meg til de elyseiske 
sletter» 
Oktober

Sterk poesi som tenker, sanser og 
erfarer

Det er ti år siden sist Rune Chris-
tiansen utgav en diktsamling. I 
mellomtiden har han skrevet tre 
kritikerroste romaner. Årets 
samling har undertittelen «Dikt 
2002-2011» og viser at diktene 
er spredt ut i, men også sprengt 
ut av tidsstrømmen. I diktene 
refereres det til mange kunst-
nere og forfattere, mediteres 
over overleverte utsagn og re-
flekteres over sitat. Slik blir dikt-
boken nesten til et notathefte: 
«… kladdeboken / med skrible-
riene ligger oppslått i karmen, 
den lille / kaktusen har veltet, 
og skyene – de glir over alt det / 
offentlige.» Men disse diktene 

besitter, til tross for sin tilsynela-
tende spredthet, en indre nød-
vendighet. 

Christiansen tenker med san-
sene og sanser med tankene. 
Strategien virker nødvendig, når 
verden, kroppen og språket skal 
overskrides innenfor språket. 
Det kan lyde sårt selv når det 
klinger klinisk: «Men jeg eier / 
ingenting, ikke engang et jeg i 
mitt sted.» 

Når en leser Christiansens 
dikt, skapes en følelse av at alt 
kunne vært annerledes, at ver-
den med sine etablerte struktu-
rer bare er en skjør, forbigående 
tilfeldighet, et blaff. Ved å sette 
ordet «heliosentrisk» foran 
«oppvåkning», aktiveres en 
rekke andre mulige oppvåknin-
ger. Poetene ivaretar slik tinge-
ne og ordene, lar dem løsne fra 
verden, gir dem potensialiteter 
uavhengig av menneskets grep 
og forståelse, et eget kretsløp.

Poeten skriver seg innpå sitt 
materiale, sine ord, sitt sen-
trum, fra en rekke ulike hold og 
etablerer dermed et poetisk ka-
leidoskop. «Vi reproduserer, 
bygger broer, henger opp pla-
kater, publiserer romaner, skif-
ter lyspærer, stiller klokken, 
overvåker grensene, tenker på 
våre barn, faller til ro, men «det 

evige» viser seg ikke.» Men det 
evige finnes bare i gjentakelsen 
og listeføringen av det forgjen-
gelige, en tråd som tas opp et 
helt annet sted i boken: «Evig-
het, eller det man kan kalle de-
terministisk gjentakelse.»

Christiansen dikt rommer er-
faring, innsikt, sansing og re-
fleksjon. Diktene tenker med og 
i språket, skarpt og klokt, men 
med et avgjørende tillegg: de 
besitter en fysisk og kroppslig 
gjenklang. Diktene stamper 
ikke i det tomme. Bare i det 
som virkelig kjennes tomt. 

sindre  eKrHeim

historikere som hadde etterlyst 
dette, Øystein Sørensen og Nils 
Johan Ringdal, var blant redak-
tørene av Norges krigsleksikon. 
Likevel ble de tidligere etablerte 
fremstillingene av NS-folk videre-
ført også her. Motstandsfolk, 
derimot, ble i leksikonet omtalt 
svært rosende. Dermed bidro 

leksikonet, i likhet med sine for-
gjengere, til en patriotisk fortel-
ling om krigen, som bygget opp 
under en forståelse av de som 
valgte rett side under krigen som 
rettelig norske. NSerne ble satt 
utenfor det gode selskap gjen-
nom skriften.

BOKEN ER EN  omarbeidet dok-
toravhandling, noe innledningen 
bærer preg av, men språket fly-
ter godt. En bok for alle med in-
teresse for krigshistorie!

FRIGJØRING: «Krigens ettertid» problematiserer fortellingene om okkupasjonsårene slik de fremtrer i tre sentrale bokverk utgitt etter krigen. FOTO: KiHle, sCanpiX


