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DEBATT

Stavanger  Nye Gamlingen

La oss gjøre det til 
byens høydepunkt!
I dag er det få mennesker som besøker 
Vålandstårnet. De som tar turen opp, 
blir møtt av en stor, sliten betongplat-
ting. Ok, det står noen bord der, men 
det er ikke noe trivelig sted å sitte. 
Man går opp, står der i et par minut-
ter, og går ned igjen. 

Se utover byen
Med basseng på toppen kan vi kose 
oss der oppe en time eller to. Vi kan ha 
et stort «infinity pool» hvor vi ser ut-
over hele byen, mens vi svømmer. Bo-
blebad eller varmegryter med utsikt 
mot fjell og fjord. Det er plass til bar-
nebasseng litt lenger nede, garderober 
og dusjanlegg kan bygges langs siden 
av haugen. Og i selve tårnet kan vi ha 
en trivelig liten kafé, som blir passet av 
betjeningen ved Gamlingen.

Vålandstårnets historie blir tyde-

liggjort. Det kommunale vannverket 
anla to vannbasseng der i 1893 for å 
sikre godt vanntrykk i byen. Tårnet 
er fra 1895, og hadde rom for både 
brannvakt og restaurant. Bassengene 
lå åpne til de ble lagt under et betong-
dekke i 1951. De gamle vannbassen-
gene kan selvsagt ikke brukes lenger, 
men de kan erstattes med svømme-
basseng uten at Vålandshaugen blir 
ødelagt. 

Fin tur gjennom skogen
Distansen fra gamle Gamlingen til Vå-
landstårnet er bare cirka 400 meter. 
Trafikk og parkering må løses, men 
det kan i stor grad ordnes ved at det 
anlegges handikapparkering og noen 
få vanlige plasser nær selve tårnet 
og bassengene, pluss en større par-
keringsplass omtrent der Gamlingen 

ligger i dag. De som ikke behøver han-
dikapparkering, kan i stor grad spa-
sere – eller jogge – den fine lille turen 
gjennom bøkeskogen. Dette blir ikke 
stort lenger enn den gåturen som er 
planlagt hvis Gamlingen legges ved 
Mosvangen, hvor man skal parkere 
ved SIF-banen. 

For en attraksjon dette kan bli! Tenk 
å ta med familie, venner og utenbys 
gjester til en herlig varm badetur på 
toppen av Stavanger. Med fantastisk 
utsikt over byen, fjordene og fjellene. 
Svømmebasseng, varme gryter, ute-
dusjer – rett ved siden av den vakre 
Vålandsskogen. 

Når vi likevel skal bygge Gamlingen 
på nytt: La oss gjøre det til byens høy-
depunkt!

INGEBJØRG FOLGERØ
Stavanger

�hSiden Gamlingen diskuteres likevel… hva med å flytte hele saligheten  
opp til Vålandstårnet? 

 UNDERVISNING

Skoleskipet «Gann»  
trenger støtte
Med forundring leser vi at skoleskipet 
«Gann» mister støtten fra Rogaland fyl-
keskommune. Det må stemme dårlig med 
den nye regjeringens holding til oppgrade-
ring av undervisningen i skolen.

Som besteforeldre har vi kunnskap om 
at både mannskap og skip har betydd mye 
for elever som har følt seg skoletrøtte, og 
som er på vei til å falle ut av det normale 
skoletilbudet. En situasjon som kan by på 
mange utfordringer, både for elevene og de-
res familier.

Vi vet at «Gann» har gitt nye positive ut-
fordringer for mange av disse elevene. Det-
te også når det gjelder botilbud med andre 
og regelverket som et slikt skoleskip kre-
ver av sitt «mannskap». Som besteforel-
dre har vi en liten bønn til fylkesordfører 
Janne Johnsen og hennes medpolitikere: 
Ikke ødelegg det fantastiske tilbudet som 
«Gann» i dag gir. Ikke la utsatte unge bli en 
salderingspost i fylkesbudsjettet.

GRETHE OG NILS EGIL HAUGVALDSTAD
Hafrsfjord

Selv om statskirkeordningen ble opphevet 
i mai i fjor, blir den norske kirke fortsatt fi-
nansiert over offentlige budsjetter. Det ro-
pes nå fra flere hold at staten må være be-
hjelpelig med midler til vedlikehold av kir-
kene. (f.eks. Domkirken i Stavanger, jfr. ar-
tikkel i Aftenbladet nylig).

Kommunene har ikke selv midler på sine 
budsjetter, da det her er snakk om millio-
ner til ulike prosjekter. I en slik «kattepi-
ne» er det etter fleres oppfatning betimelig 
å spørre hvorfor man ikke kan få midler fra 
Opplysningsvesenets fond (OVF), der ho-
vedformålet er at midlene skal komme kir-
kebygg til gode? Fondet burde kunne bru-
kes til andre formål enn å betale for tjenes-
tebolig til prestene her til lands.
   Fondets størrelse er per i dag vel 7 mil-
liarder (opplyst av eks-kirkeminister Rig-
mor Aasrud). Det meste er bundet opp 
i eiendommer, det vil altså si at fondet er 
blant Norges største grunneiere. Ellers be-
står milliardene av diverse forretningsom-
råder som småkraft, skog og utmark, eien-
domsutvikling og næringseiendom. Hva er 
hensikten med å beholde disse milliardene, 
mens mange av våre gamle flotte kirkebygg 
forfaller? Dette er et politisk ansvar og poli-
tikere kan bestemme at nå er tiden inne for 
en endring, slik at kommunene kan benyt-
te seg av fondet til restaurering og vedlike-
hold av sine kirkebygg. Kommunene burde 
være fritatt for slike utgifter. 

Det var et opprop fra Vefsn kommune 
som satte det hele i gang. Vefsn kommu-
ne sendte et opprop til alle landets kommu-
ner om at OVFs midler burde brukes til å 
istandsette kirkebygg. Kommunene i hele 
landet ble bedt om å gi sin tilslutning til 
oppropet. Jeg er ikke kjent med hva kom-
munene har svart, men jeg håper de var po-
sitive til oppropet.
   Hva fondet kan brukes til er nedfelt i 
Grunnloven. Det foreligger i dag et forslag 
om å endre Grunnloven slik at fondet kan 
brukes friere enn ved dagens ordning. Hva 
som har skjedd med forslaget, vites ikke. 
Kort sagt: Er det logisk å ha et kirkelig fond 
på milliarder som skal være til kirkens bes-
te, men som ikke kan benyttes til restaure-
ring/vedlikehold av kirkene våre? Her må 
det snarest komme en lovendring!

BERIT AASE
Sandnes

Opplysningsvesenets fond

Kirkens skjulte 
formue bør brukes

Kosthold  Alternativ medisin

Aftenbladet gikk for en tid siden me-
get kraftig ut mot amerikaneren Ro-
bert O. Young i forbindelse med dis-
kusjonen om betydningen av syre- og 
basebalansen i kosten. 
   Young er en sterk talsmann for at 
ensidig syreholdig kost, er sykdoms-
fremmende. Av Aftenbladet ble han 
karakterisert som svindler og kvakk-
salver. Disse påstandene ble ivrig fulgt 
opp av lege Pernille Nylehn og en 

overlege på Sentralsykehuset.  Nå har 
et stort fransk forskningsprosjekt slått 
fast at der er en sammenheng mellom 
syreholdig kost og sykdom. Studien 
er basert på data fra 66.000 franske 
kvinner. De som lå høyest på skalaen, 
hadde 56 prosent større sjanse for dia-
betes type 2 enn de som lå lavest. «Og 
dette er uavhengig av andre risikofak-
torer», sier en av forskerne, Guy Fag-
herazzi.

Annen forskning peker i retning av 
at stor syrebelastning i kroppen ska-
per betennelser og kan dermed føre til 
alle slags kroniske sykdommer. Kan-
skje det nå hadde vært på sin plass at 
Aftenbladet og Nylehn hadde kommet 
med en beklagelse for den hets, som 
den gang ble pisket opp, mot Young 
og alternativ medisin. 

OTTO BJELLAND
Stavanger

Karakterisert som kvakksalver i Aftenbladet

Ingebjørg Folgerø foreslår  
at Nye Gamlingen kan legges 
til Vålandsstårnet.  
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