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LESERBREV OM STAVANGER AFTENBLAD

Gårsdagens største nyhet var at advokat Lars Helle, f. 1/11-1962, skal fratre som redaktør i
Stavanger Aftenblad, etter 10 års virke, i en alder av 59 år. Når han og Schibstedorganisasjonen har blitt enige om det, er det vel ingen som har rett til å spørre om hvorfor?
Man sitter igjen med en følelse av at det må foreligge konkrete grunner som ikke er opplyst,
Henrich Foss, militærreformator, translatør og stortingspolitiker (1790-1853) opplevde at
Henrik Wergeland (1808-1845) skrev et hyllingsdikt til ham med tittelen «Nu hvil deg borger,
det er fortjent», for hans innsats for et norsk flagg. Stortingspolitikeren Henrik Ameln (18791961) laget en velkjent vri på dette da prisdirektør Wilhelm Thagaard gikk av i 1960: «Nå hvil
deg borger, det har vi fortjent». Det kunne jeg ha lyst til å gjenta begge deler når det nå er
opplyst at Lars Helle vil fratre.
Det jeg, og mange vettuge borgere i området, først og fremst bebreider ham, er at han av rent
økonomiske grunner har eliminert Stavanger som et by med dagspresse. «Stavanger
Aftenblad» og «Rogalands Avis», trykkes nå av «Bergens Tidende» i Bergen. Trykkeriet og
bygningen på Forus er solgt. Fristen for journalister for oppdatering av nyheter i avisen er
ettermiddagen dagen før utgivelsesdato. Jeg tror Aftenbladet er den eneste avis i Norge som
ikke får med seg i mandags-avisen resultatet av fotballkampen til byens hovedlag, Viking, søndag
ettermiddag, og omtale av kampen. Det klarer selv «Haugesunds Avis» med FK Haugesund,
men hverken «Stavanger Aftenblad» eller «Rogalands Avis» med Viking! Mye av lokalpolitikken
skjer i møter på ettermiddag og kveld – referat kommer først 2 dager etter i de såkalte
Stavanger-aviser.
Første prioritet for en ny redaktør må være å sikre at vi igjen får en Stavanger-avis, selv om
det stiller slike krav som jeg kjenner godt fra min oppvekst som sønn av redaktøren i
«Tønsbergs Blad», og som journalist i «Aftenposten» og stortingsmedarbeider i «Norges
Handels- og Sjøfartstidende». Vil man ha arbeidstid fra kl. 8 til kl. 16, bør man ikke arbeide i en
avis.
Neste prioritet må være å sikre oppmerksomhet rundt de viktigste historiske hendelser i det
område avisen søker å dekke. Ifølge Snorre ble samlingen av kongerike Norge avsluttet på
Ytraberget i Hafrsfjord i et år som ingen i dag tviler på at var i år 872. Her ble 1100 års
jubileet for Rikssamlingen feiret med deltakelse av kong Olav og kronprinsparet og en rekke
politikere på nasjonalt og lokalt nivå 17. juni 1972. På Ytraberget eier Sola kommune områder
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som er store nok til et forrektige Rikssamlingssted, med friluftsteater til minst 5.000 tilskuere
i det naturlige amfi som Indraberget danner ned mot sletten til Ytraberget, der en stor scene
med kant til vannet kan anlegges. Selve Ytraberget er fredet, men jeg tror ikke fredningen
hindrer at verdens flotteste vikingtidsmuseum kan legges inne i fjellet. Det må vel være like
godt og relevant som et nybygg på Våland?
Det har vært umulig å få Aftenbladet med på noe som helst på og om Ytraberget. Avisen har
flere ganger omtalt Stiklestad som rikssamlingsstedet i Norge. Stiklestad var jo ikke mer enn
stedet der en bondeflokk tok livet av en råtass av en konge i 1030 – kongeriket hadde
eksisteert i flere hundre år. Det kan også virke som om avisen støtter en påstand om at Slaget i
Hafrsfjord sto i Møllebukta – den lille delen av Hafrsfjord som tilfeldigvis ligger i Stavanger.
Og Sola kommune – hjemkommunen for stedet der slaget sto - vil bruke pengene på et nedslitt
militæranlegg kalt Hafrsfjord Sjø, og kanskje på museer i flystøysonen til flyplassens
hovedrullebane, med full støtte fra Aftenbladet.
En av de fremste turistattraksjoner i Norge, utpekt av verdenspressen som noe helt for seg
selv, er Prekestolen. Lokale krefter har arbeidet med planer om en taubane over Lysefjorden til
Prekestolen i mer enn 30 år. Selv fikk jeg i et intervju 1. august 1995 lov til å forslå en
gondolbane over Lysefjorden fra Eiane til Rygertoppen – øverste topp av Neverdalsfjellet like
ovenfor Prekestolen med utsikt til alle deler av Rygenes rike. Det var et motforslag til den
umulige idéen om en heis inne i fjellet, som har fått rikelig omtale, også i de senere år. Alt man
kan se fra Prekestolen, kan man se fra Rygertoppen, og i tillegg ser man hele Lysefjorden fra
Nordsjøen til Lysebotn – en hel norsk fjord, med tillegg av Stavanger, byøyene, og havet fra
Egersund til Bømlo.
Alle vet at Prekestolen en dag faller ned. Om det skjer før eller etter at man må sperre
adkomsten av sikkerhetsmessige grunner, er et spørsmål for seg.
Jeg er overbevist om at en gondolbane til rygertoppen ville lokke til seg minst 1 million turister
hvert år, og sikre at nesten alle årsmøter og utstillinger blir lagt til Stavanger. De som kan og
vil gå, får sikkert anledning til å fortsette med det. 1 million turister må da være noe for en by
der Petter Stordalen sier at blod renner i gatene når han tenker på sine hotell-investeringer. La
det bare renne, har visst Aftenbladet sagt – avisen har vært helt likegyldig!
I noen kommuner etableres det nye og sterke foreninger for å sikre at allemannsrettigheter
blir bevart, og ikke overkjørt av innbyggere og eller kommunene. I Stavanger er verdifulle
allemannsretter blitt borte på Boganeset, og Gauselvågen står for tur. Begge steder med full
støtte fra Aftenbladet, som man jo ellers kunne håpe ville støtte allmennhetens rettigheter, og
allemannsrettene!
Det ville glede meg om den nye redaktør vil tillate meg å fremme viktige saker i avisen, og
beskytte allmennhetens rettigheter der de er truet.
Pål Mitsem, Randaberg

