ROGALAND TEATER

Ibsen gjennom kjøttkvernen
Da Ibsen i sin tid ble gravlagt, burde man
vært forutseende nok og montert kisten i
en slags roterende innretning. Da ville det
blitt lettere for ham å snu seg i graven. For
det blir sikkert nødvendig med den nye
oppsetningen av «Peer Gynt» på Rogaland Teater.
Når det kuttes tre–fire timer i originalmanuset, lurer man jo på hvor mye som blir
igjen. Og Mor Åse som mann er jo også en
artig vri.
I dag handler det tydeligvis ikke om å
få fram hva Ibsen prøvde å uttrykke, men
hvordan en teaterinstruktør ser på verden.
Med den nylige «Vildanden»-oppsettingen
i Bergen friskt i minne, må vi håpe at dette blir bedre. I Bergen måtte teateret stanse forestillingen etter ni timer da de fortsatt ikke var kommer lenger enn første akt,
og verken skuespillere eller publikum orket
mer.
I en annen kunstart til sammenligning,
musikken, vil de fleste dirigenter nærme
seg klassikere som Bach, Mozart, Beethoven og andre med en langt større ydmykhet. De forstår at de står overfor genier som
de selv kun når til støvleskaftene.
Ibsen er av et lignende format og fortjener han å bli kjørt gjennom en slik kjøttkvern og servert som ugjenkjennelig pølsevev? Selvsagt kan et heavy metal-band
spille «Elvira Madigan», men vakkert eller
noen stor kunstopplevelse blir det neppe,
og om Mozart ville synes det var kuult, er
vel heller ikke godt å si.
Om «Peer Gynt»-oppsettingen vil dele
en slik skjebne, gjenstår å se. Lykke til med
premieren!
CHRISTIAN PAASKE
Stavanger

det samme beløp til all annen planlegging på samferdselssektoren i fylket.
Av disse midlene brukes 4 millioner til
planlegging og utarbeidelse av reguleringsplaner for kollektivfelt på NordJæren.

Kan ikke vente til etter 2020
Senterpartiet vil ha bussvei («busway») nå med mulighet for skinnegang og bybane senere. Spørsmålet er
hvordan vi raskest mulig kan sikre et
best mulig kollektivtilbud til flest mulig til lavest kostnad. De trafikale utfordringene på Nord-Jæren kan bare
løses med en betydelig satsing på kollektivtrafikken. Og det haster. Vi kan
ikke vente til etter 2020! De mest kri-

pengene med en slik løsning!

ner kroner. Hvor er kollektivsatsingen
de snakker så varmt om?

Hva med Jæren og Ryfylke?
Storparten av investeringskostnadene med et framtidig kollektivsystem
må dekkes inn gjennom bompenger
– Jæren pakke 2. Når vi bruker skattebetalernes penger, må vi sikre oss at
vi får mest mulig transport for hver
krone. Senterpartiet mener at vi ikke
gjør det med bybane. Er det da riktig
at innbyggerne i for eksempel Ryfylke
og på Jæren skal være med og finansiere en eksklusiv bybane i Stavanger
på bekostning av prosjekter for resten
av Ryfylke og Jæren så lenge det finnes langt billigere høyverdige transportløsninger? Senterpartiet tror ikke

Stikk fingeren i jorda
Senterpartiet mener at Høyre og resten av flertallet må legge vekk prestisjen i bybaneprosjektet og heller stikke fingeren i jorda og stille spørsmålet om hvordan vi raskest mulig kan
sikre et best mulig kollektivtilbud til
flest mulig til lavest kostnad. Da er bybanen ikke løsningen.
Senterpartiet mener bussvei med
senere mulighet for skinnegang er løsningen. Så får heller bybanen komme
når tiden er moden.
ALF HENNING HEGGHEIM
3.-kandidat på Senterpartiets fylkestingsliste

Valg 2011 Stavanger bispedømmeråd

Stem på disse for en raus folkekirke
Det som skjedde etter 22. juli, viser at
hvem man stemmer på har betydning,
at den man stemmer på kan bidra til
en fortsatt åpen, åpnere eller en mer
lukket, utelukkende folkekirke. Men
hvem mener hva om hva?
Med stor forståelse for forvirringen
og usikkerheten, har Norges Kristelige Studentforbund gått sammen med
flere organisasjoner om kampanjen
Raus Folkekirke.
På en meget oversiktlig og enkel
hjemmeside, rausfolkekirke.no, har vi
utfordret kandidater som svarer enkelt, klart, tydelig og raust – uten å
svinne hen i uklare gråsoner.
Dette er kandidater som representerer utvikling av verdiene til kirken

hele Norge samlet seg rundt etter tragedien 22. juli:
"!
En raus og inkluderende folkekirke, med romslig våpenrom og inkluderende holdninger, som gjør
døren høy og porten vid for enhver
som vil delta i kirkefellesskapet.
"!
En kirke som ikke utestenger og
diskriminerer på bakgrunn av
kjønn, tro, overbevisning, sykdom,
etnisitet, alder, sosial status eller
seksuell orientering.
Gode kandidater til Stavanger bispedømmeråd er Gyrid Espeland, Arne
Jon Myskja, Svein Helgesen og Elisabeth Sortland Sande.
ANDREAS IHLANG BERG
Raus Folkekirke,
leder i Norges Kristelige Studentforbund
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