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Rødt i Parken
1. MAI:
Rød Valgallianse i Stavanger har tatt initiativet til en
samling i Parken 1. mai. Her skal Margaret Sanner
være hovedtaler før de som møter fram i samlet flokk
vil marsjere til Løkkeveien og slutte seg til 1. mai
toget.

Basar for ungdomsprosjekt i Palestina
FOLKETS HUS

1. mai blir det god, gammeldags basar på Folkets
Hus. Det er Framfylkingen som forsøker å blåse ny
giv i organisasjonen og samtidig samle penger og
støtte til et ungdomsprosjekt i Palestina.

Førstkommende lørdag inviteres barn og familier
til Folkets Hus for å være med og lage gevinster. Det
fristes også med varier, brus og kaffe.

Det har vært liten aktivitet i Framfylkingen i Ro
galand i flere år. En ny gruppe forsøker å endre dette.
Gruppen har definert «lokal og global solidaritet,
mot fattigdom og rasisme» som lagets formål.

Hjelper barn i uland
KANNIK:

Dersom du i morgen får besøk av unge med inn
samlingsbøsser, er det elever ved Kannik skole som
samler inn penger til aksjonen «Hei verden».

Pengene som elevene samler inn skal gå til driften
av et barnehjem i Brasil.

Skoleaksjonen «Hei verden» er en videreføring av
skolenes u-landsaksjon som Kannik i sin tid var med
og dro i gang. Organisasjonen er i dag lands
dekkende med prosjekter i Brasil, Kamerun, Peru,
Thailand og Vietnam.

Gratis parkering
SENTRUM:

En innbruddstyv har
spart bilister for mange
penger de siste ukene.
Men vedkommende har
tatt mange mynter fra
Stavanger Parkering.

Tyven har nemlig
klart å ødelegge parko
metrene, og det tar tid å
skaffe reservedeler. I
mellomtiden får parko
metere hette av plast og
du kan parkere ut mak
simaltiden uten å beta
le.

reservedeler, vet ingen. Så det kan gå både vår og

Gratis parkering enn
så lenge. De hvite
posene skyldes
innbrudd og
ødeleggelser. (Foto:
Egil Eriksson)

Kolliderte og stakk av

STORHAUG.
Etter en kollisjon på Storhaug ved 11-tiden i går

mellom to personbiler, kjørte den ene bilføreren
umiddelbart videre. Kollisjonen skjedde i krysset
Nylundgata/Nymannsveien.

En blå Mercedes personbil kom ut i Nylundgata og
ble påkjørt av en hvit Volvo stasjonsvogn. Stasjons
vognen kjørte nordover Nymannsveien og hadde vi
keplikt for den andre bilen.

Volvoen holdt før kollisjonen høy fart, tross 30 km/
t-sone i området. Etter sammenstøtet ga føreren av
Volvoen gass, og fortsatte i stor fart, ifølge føreren av
Mercedesen.

Nummeret på fluktbilen ble notert og levert til po
litiet, som ble tilkalt til kollisjonsstedet. Føreren av
Mercedesen kom fra kollisjonen uten synlige skader.
Tross sjokket, klarte hun å summe seg til å ta num
meret på den andre bilen og notere det. Flere vitner
så det som skjedde.

Denne bilen ble påkjørt fra venstre i krysset
Nymannsveien/Nylundgata av en hvit Volvo
stasjonsvogn, som kjørte videre i høy fart etter
sammenstøtet. (Foto: Knut S. Vindfallet)

Havnen
Åmøyforden:
«West Epsilon» og
kranskipet «Uglen».
Dusavik:
«Skandi Navica»,
«Havila
Crown» og
«Far Sovereign».
Randaberg sveis:
«Rigmar 301»
Skogstø-Møkster:
• Stril Safety»
GMC Kalhammeren:
«Havila Charmer»
og «Havila Clever»
Skagenkaien:
«Lysefjord-,
«Clippercruise».
«Preikestolen»,
«Gamle Rogaland»
og «Gamle Salten»
Kysterminalen:
«Utstein»
Kullimport:
«Bibby Gøteborg»
i opplag.

Jorenholmen:
«Nøkk» og «Gamma»
Rosenberg:
Lekterne «Kogas 1»,
«Kogas 2»,
«Castoroll» og
«Petrojarl» i dokk.
Tømmerodden:
«Gann»
Skjæret:
«Forsand» og «Frafjord
Strømsteinen
Lekteren «H851»
i opplagi Pinå<EP>
Hinnavågen:
Flotellet «Bibby Kal
mar» og «Boabarge 17»
Phillips
«Viking Troll»
Sola havn:
«Seaway Kestrel»
og «Seaway Ospery»
Tananger:
«Brønnes»

Ny visebølge er over oss
Glem digital
kling-klang i knollen.
Ungdommen vil høre
mann med gitar, for
eksempel Tønes.

Av Ludvig Lorentzen
og Jan Inge Haga (foto)

STAVANGER: -Vi vil ikke ha
techno. Vi vil lytte og le sam
men med folk i alle aldre, lyder
det samstemt fra bordet på
Sting Nere. Stavanger vise- og
lyrikklubb har igjen samlet
stinn brakke etter gjenopp
standelsen i januar, og hu
moren til Tønes slår gnister i
en vennegjeng i 20-årene.

-Bare så vidt du vet det,
hvert kyss var et mareritt, syn
ger Frank «Tønes» Tønnesen
til den gamle kjæresten. San
geren gjør oppmerksom på at
han er naseforkjøla, men det
turde være en helt unødven
dig opplysning. Tønes er jo
Sokndals svar på Bob Dylan,
han har ilmenitt, og ikke sølv i
strupen, men gullkorn i teks
tene.

Se rundt deg!
- Ny visebølge? Javisst, bare

se rundt deg! Oppfordringen
kommer fra bordet til Janet
Seppola Larsen, 27 år og stu
dent fra Borhaug på Lista, To
re Buch, 26 år og student fra
Farsund, Karl Hugo van der
Hagen, 27 år og student fra
Farsund, Elisabeth Aarthun,
30 år og student fra Stavanger,
Sissel Isaksen, 23 år og stu
dent fra Farsund og Vidar Tor
søe, statsautorisert revisor fra
Lyngdal.

- Når vinterhosten går over i
vårhoste, da er det vår her
vest, deklamerer Kolbjørn
Hauge. Krimromanforfatteren
stiller med dikt og korttekster.

Visene har fast følge med lyrik
ken, slik har det alltid vært.

tad, på grunn
av sin solide
organisa-
sjonserfaring
fra Bon
deungdoms-
laget, blir
valert til den
første for
mann i Stav
anger vise- og lyrikklubb, som
var landets største i tre år.

Mer enn fullt
-Noen ganger var det ikke

plass til alle som ville inn i
klubblokalet Gasellen, i andre

etasje der Villa Inge nå holder
til, forteller Vallestad. En

Og nå skrur vi klokka til- gjeng fra Norges Kommunis
bake til høsten 1969, da en 17 tiske Parti, med Gro Jarto i
år gammel spissen, hadde
Terje Valles- begynt med vi-

Når vinterhosten
går over i vårhoste,

da er det vår
her vest

;;eklubb på
partikontoret,
men gikk snart
offentlig ut.

Lillebjørn
Nilsen, Ole
Paus, Øystein
Sunde, Kari
Svendsen, Alf
Cranner, Cor

nelis Vreeswijk, Lars Klev
strand, Hege Tunaal, Erik Bye,
Goran Fristorp, Ralph «Stre
ets of London» McTell, The
Johnstons. De var der alle
sammen, og særlig av de siste,
en irsk gruppe, blir Astrid Er

sammen under navnet Kalle &
Valle.

land ekstra blank i brillene.
Hun ble så betatt av dem at
hun har lagt igjen mye ferie -
penger i Irland siden den
gang.

Busserull og cord
Visebølgen skyllet over Nor

ge med akustiske helter, og de
brakte med seg busseruller og
cordbukser, pledd og sjal,
skjegg og stearinlys og lilla
skjerf, skulderveske og duffel
coat, langt og kanskje en an
ing fett hår, lite sminke og mye
entusiasme, samt «Nei til
EEC»-buttons. Det fantes lo
kale helter også: Otto Olsen,
Bjørn Aslaksen i tonefølge
med sin far, Kåre, Gunnar
Roalkvam, Svein Tang Wa,
Bjørn Kallevig og Terje Valles
tad, som etter hvert slo seg

Publikum var fra 18-19 år og
oppover, erindrer Astrid, men
uten det minste vemod i stem
men. For denne 52-åringen er
begeistret over det hun ser på
Sting Nere: en ny visebølge er
over oss. Kings of Convenien
ce. Sondre Lerche fører an. Og
Terje Vallestad følger på:

Historie i spiraler
- Filosofen Hegel sier at na

turen går i sirkler og historien i
spiraler.
Folk vil
igjen ha det
enkle, et
menneske
med et in
strument
som fortel
ler historier.
Tønes tar
hverdagsli
ge fenome-
ner og gir
dem en ørliten vri. Flott, sier
Vallestad.

-He du hørt at ungane te
Svendsen har fått lus, synger
Tønes. Hodet på skakke, halv
langt hår, lav gitarføring, kort
kropp, øynene igjen, rosa t
skjorte, ingen kraftrocker, en
poetisk pjokk som har ordet
og publikum i sin makt. Ukul,
men kul.

Han syngeforteller om kun-

Jlekort på NSB, kroneautoma
er, svarte kjærester, skilsmis
er, lusekjøring, sankthansbål

med mopeder i, handleturer til
Kvadrat, ei nabodame som
skal kjøre klokken 11 og knep
per den siste knappen i kåpa
klokken halv åtte, for sikker
hets skyld, nabofeider, våte
flekker på et teppe som tren
ger potetmel og naturligvis
«Det så e inne i krabben», tit
telsporet fra den siste cd-en.

Ingen busserull å se så langt
øyet rekker blant publikum,

ikke antydning

Iil cordrumpe

led heng, men
erimot marius
enser, høyhal
et genser, dyp
tringning med
inringning på
lobilen, ola

bukser og t
skjorter og kaf-

Folk vil igjen ha
det enkle, et

menneske med
et instrument som
fortelter historier

fekopper og øl
og vin og stea

rinlys og alt det fører med seg
av dype blikk.

Dette er en ny visebølge,
med nytt utstyr, Tønes ble
født i 1972, tre år etter at den
første visebølgen ble født i
Stavanger. Og nå sier han:

-Me tar en rockelåt, den
passer ikke på viseklubb, men
det dride me i.

ludvig.lorentzen(«
stavanger-aftenblad.no

120 mennesker hørte Tønes og kontrabassist Gaute Tengesdal i Stavanger vise- og lyrikklubb

De koste seg stort: Fra venstre Sissel Isaksen, Astrid Erland, Elisabeth Aarthun,
Karl Hugo van der Hagen og Tore Buch.

Drøset

Miljøvennlige
hoteller?

Nå for tida gjør de norskehotellene et desperat
forsøg på å framstå som mil
jøvennlige. Med vekslande
hell.

De fleste hotellrommå ska
nå ver røykfrie. Hvis du e så
uheldige at du e nikotinsla
ve, og har behov for askebe
ger, då e du flaksen hvis du
får et standard hotellrom.
Du må belaga deg på et
kott, i den delen av hotellet
så ikkje e restaurert siden
1929. toalettet ditt ligge i
enden av gangen, og udsik
ten e te fira illeluktande
conteinare i baggården.

Hvis du e så heldige at du
har dusj på rommet, då hen
ge der gjema ein lapp i du
sjen, med ordre om at du
ska synga Gøy på landet. Eg
kan ikkje heilt forstå at
dette ska ver så spesielt mil
jøvennligt, eg tror merr det
e for å prøva og innbilla deg
sjøl at du har det kjekt på
dette hersens hotellet, og

for å øvedøva lydane fra pa
ret i dobbeltsengå på andra
sida av pappveggen.

På veggen i dusjen e der i
tillegg ein miljøvennlige
skrivelse, på et plastbelagt
ark så ikkje kan resirkule
ras, så ber deg om ikkje å hi
va handkleet te vask, men
bruga det flerne dagar i
trekk. Eg e litt i tvil om kor

miljøvennligt dette e. men
eg e sikker på at hotellet
spare møje på vaskeriudgif
tene. Det føre te at du føle
deg som ein kriminelle
driddsekk hvis du ber om et
reint handkle, og derfor bru
ge du den brun-grønne teks
tilklumpen te han krybe te
vaskeriet av seg sjøl.

Før va der såbestykker på
hotellene. Små, praktiske,
uskyldige såbestykker. Og
hvis du ikkje brukte opp
heila såbå, så tog du resten
med deg hjem og brukte det
der. Eller gav det som ein

festlige presang te jublan
des ungar.

Nå har hotellene blitt mil
jøvennlige, så derfor har de
hengt et torturinstrument
på veggen. Ein slags innret
ning med ein plastpåse, og
hotellet påstår at inni her
ska der ver såba. Frydandes
såba. Du ska liksom trykka
på ein knott, og få såba i ne
ven. Det e muligt at dette
kan fungera hvis du e ver
densmester i styrkepress,
men det mest sannsynliga e
at du trykke innretningen
tvers igjønå veggen.

Der går uverifiserte rykter

om at ein mann. i 1996, heilt
plutseligt. og uden at han
forstod det sjøl, fekk ud så
ba av ein sånnein dispenser.
Og at der då kom ud nok
såba te å vaska den norske
marinen, inkludert bådane.
Men vanligvis e systemet
ekstremt miljøvennligt, i
den forstand at du ikkje får
ud ein dråbe av den foruren
sande såbå.

De miljøvennlige hotelle
ne va møje merr miljøvenn
lige før de blei miljøvennlige.

Per Inge

Dylan feires
STAVANGER: Vise- og lyrikklub
ben markerer Bob Dylans 60
-årsdag. 22. mai snakker for
fatteren Håvard Rem om Dy
lan som poet, og kollega Jart
Erik Vold kaster et kritisk
blikk på den amerikanske roc
kehelten. Håvard Rem skal
dessuten lese egne Dylan
oversettelser, og det blir kon-

sert med Jan Erik Vold og Kå
re Virud. 23. mai spiller Bjørn
Kallevig, Frank Eriksen og
Kjetil Ottesen med venner Dy
lan på sin måte. Arnt Birkedal
leser egne Dylan-oversettel
ser. Det blir dessuten apen
scene der hvem som vil får
fremføre Dylan på stav
angersk.
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