29

Stavanger aftenblad · torSdag 10. juli 2014

Jæren/Dalane/ryfylke

Samferdsel Ferjeproblemene

Musikkfestival Ranglerock

Denne uka ble gassferja «Hardanger» satt inn i Tau-sambandet. Norledsjefen tror at de nye ferjene fører til at enda flere vil reise mellom Stavanger og Tau. Foto: Jarle aasland

Ørkenblues
fra Sahara

MF «Hardanger»
i rute igjen torsdag

hRanglerock
h
har bydd på artister både fra Japan, USA
og Australia. I år kan festivalen skilte med et nytt land
og en ny verdensdel når Tamikrest fra Mali i Afrika
står på scenen.

Tau-samBaNdET

BRYNE

Gassferja kan settes i trafikk igjen torsdag, etter
blackouten som sendte
ferja inn i kaianlegget forrige uke.
– MF «Hardanger» har vært
ute på sjøen onsdag og blitt
sjekket av norske Veritas og
Sjøfartsdirektoratet. Det er
blitt foretatt tre justeringer og
ferja vil være klar til å gå i rute
i løpet av morgendagen, sier
administrerende direktør Ivan
Fossan i Norled.

– Unngå unødvendige uhell

Fossan kan ikke gå veldig detaljert inn i hvilke endringer
som er blitt foretatt – unntatt
at det har vært utført justeringer på gassmotorene, forbedringer i manøversystemet og
at det er innført endringer i anløpsprosedyrene.
– Vi i Norled er trygge på
at disse justeringene gjør oss
bedre rustet framover slik at
vi unngår slike unødvendige
uhell.
Fossan kan ikke gi et eksakt

tidspunkt på når ferja er tilbake i rute men regner med at det
blir i løpet av morgendagen.
– Det kommer litt an på
mannskapsdisponeringen vår
og noen siste tester på Hardanger vi skal gjøre i kveld.

Tre ganger Tau– trøbbel

Ferjeproblemene på Tau– sambandet ville ingen ende ta sist
uke.
Tirsdag feide MF «Hardanger» rett inn i kaianlegget metervis fra kaiinngangen på Tau.
Ferja fikk såkalt «blackout»
og propellene sluttet å fungere.
Onsdag røk festet som skulle holde MF «Stavanger» in
til kaikanten da passasjerene
skulle kjøre i land.
Torsdag begynte de å brenne i motoren til MF «Stord».
MR «Ryfylke» og MF «Stavanger» var i drift etter ulykkene, mens MF «Hardanger»
og MF «Stord» var på verksted.
tOne Pedersen
sindre Bjerga

Industri Oljeservice

Jubler for kontrakt
JæREN

Jærbedriften Envirex har
fått en flying start i et marked preget av nedbemanninger og kostnadskutt.
De unge gründerne i Envirexgruppen kan juble for en ny
kontrakt. Denne gangen er
det Dolphin Drilling AS som
har tildelt datterselskapet deres, Envirent, en treårig rammeavtale for utvikling og leie
av et system som tester og potensielt styrer utblåsningsventiler (BOP) ved hjelp av undervannsroboter (ROV).– Det
er i realiteten et batteri som
både gir styringsmulighet og
en ekstra sikkerhetsbarriere
for BOP-systemet på riggen.
Myndighetene brukte mye lærdom fra Deepwater Horizonkatastrofen for å se på hvordan man bedre kunne være i
stand til å unngå slike hendelser. Dette produktet opereres

på en svært driftsikker måte
og er helt i tråd med myndighetenes nye krav, sier daglig leder Bjørn Tore Lien i Envirent
til Offshore.no.
I en industri som preges av
kostnadskutt og nedbemanninger, har det jærske selskapet gått motstrøms.
Gjengen har funnet sine nisjer, levert svarte tall i regnskapene fra første dag, bygget
opp en egen engineering- og
produksjonsavdeling og levert
egenutviklede produkter til de
store olje- og riggselskapene.
Alt dette i løpet av drøye to
års drift.
– Vi er svært stolte av det vi
har fått til. Vi har industrielle eiere, som ikke styrer etter
kortsiktige finansielle resultater eller rigger selskapet for
salg, sier salgs- og markedssjef Kjetil Njærheim i Envirex
Group.
glenn stangeland

For å få den afrikanske gruppen
til Bryne uten å sprenge festivalbudsjettet har Omund Norheim sørget for at bandet skal
holde flere konserter under
oppholdet.
– Vi har ikke råd til å fly inn
internasjonale artister bare for
at de skal spille her på Bryne.
Derfor samarbeider vi med andre festivaler og prøver å booke band som er på turne i nærheten. Noen ganger hender det
at vi prøver i flere år før vi får
det til å passe, men vi vil heller
holde litt igjen og være litt nøkterne enn å booke en artist for
en hver pris, sier Omund Norheim, som er bookingansvarlig
for Ranglerock.

Bookingsamarbeid

Tidligere har de hatt bookingsamarbeid med Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, Fjellparkfestivalen i Flekkefjord og
Vikedal rootsfestival. I år har
Norheim tatt noen telefoner
til festivaler lenger nord. Mens
det afrikanske bandet er i Norge skal de også spille på Riddu
Riddu-festivalen i Nord-Troms,
på Trænafestivalen i Nordland
og en fullmånekonsert på friluftshuset på Orre.
Med mikron og elektrisk gitar som våpen kjemper Tamikrest en kamp for samhold,
utdanning, utvikling og fred i et
av de fattigste landene i verden,
Mali i Vest-Afrika. Drømmen er
at folkegruppen de tilhører, tuaregene, skal få sin egen stat.
Men så langt har det blitt
med drømmen. Kampen for
selvstyre har ført til splittelse,
militær opptrapping og allianser med islamittiske grupper,
som vil forby musikk og tvinger
kvinner til å bruke sjal. Det bryter med den tradisjonelle kulturen blant tuaregene der kvinner har hatt en fri stilling og der
det er mennene, ikke kvinnene,
som tuller ansiktet inn i et indigofarget sjal.
Franske bombefly og soldater rykket inn i landet i fjor
og satte en foreløpig stopper
for opprørerne i nord, men situasjonen er fortsatt spent og
uoversiktlig.
På grunn av den ustabile situasjonen i Mali har musikerne
i Tamikrest valgt å leve i eksil i
Algerie, men de er fortsatt opp-

Ranglerock
hh
Hva: Musikkfestival i Bryne Mølle
11. og 12. juli.
hh
Hvem: Tamikrest (Mali), Siri Nilsen,
Hjerteslag (erstatter Fjorden Baby!
pga sykdom), Casiokids, Svenssen,
Supersoaker, Freschard (Frankrike),
Vilde Tuv, Stanley Brinks & The Kaniks, Real Ones, Wolf People (UK),
Howlin Rain (USA) og Cpt. biff and
The Seamen.
hh
Historie: Startet som Hoggstock
på Hognestad samfunnshus i 2002.
Byttet navn i 2006.

tatt av situasjonen i hjemlandet. Det siste albumet har fått
navnet Chatma, som betyr søster på tuaregenes eget språk, og
albumet er dedisert til de modige tuaregkvinnene.

Nomadisk folkeslag

Musikken blir beskrevet som
opprocket ørkenblues, og musikkgruppen blander tradisjonell folkemusikk med elektrisk
gitar. Det siste albumet har fått
gode kritikker og fikk fire av
fem stjerner i den britiske avisen Guardian.
Tuaregene var opprinnelig et
nomadisk folkeslag som blant
annet levde av å frakte salt gjennom Sahara på karavaner av kameler. I dag er det stort sett bofaste, og selv om de ikke har
noen egen stat, deler de fortsatt

et felles språk som er inndelt i
flere dialekter. Totalt teller de
rundt 1,25 millioner mennesker, hvorav rundt 700.000 bor
i Niger og 350.000 bor i Mali.
Men det finnes også grupper
som bor i Algerie, Libya, Burkina Faso og Tsjad.

Sagnomsuste Timbuktu

Tuaregene grunnla den sagnomsuste byen Timbuktu som
en nomadisk leir ved elven Niger i det nåværende Mali. På
grunn av sin strategiske plassering vokste byen raskt både
i størrelse og rikdom, og byen
var et sentralt stoppested på
handelsrutene gjennom Sahara. Den lukrative handelen omfattet både elfenben, gull, slaver og salt. Byen hadde sin storhetstid på 1400- og 1500-tallet
da den var senter for islamsk
teologi og misjonsvirksomhet i
Nord-Afrika.
Det som en gang var en av de
rikeste byene i verden er i dag
blitt et symbol for Langtvekkistan på mange språk. Etter hvert
som flere europeiske land fikk
øynene opp for det afrikanske
kontinentet skjedde stadig mer
av transporten til sjøs i stedet
for gjennom ørkenen, og Timbuktu er i dag en fattig by som
har mistet mye av betydningen
byen en gang hadde.
Ola Fintland
ola.fintland@aftenbladet.no

Musikken til Tamikrest blir beskrevet som opprocket ørkenblues.

