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Denne plakaten henger på ei oppslagstavle utenfor lokalene til
Rogaland kunstsenter og Studio17.

Dag Mossige (Ap):

– Tou er
lite aktuell
plass for
kunstsenteret
STAVANGER: Ap-

topp Dag Mossige
håper leietakerne
som blir kastet ut
av jugendhuset på
Nytorget, kan få nye
lokaler i nærheten.

Kjell Arne Knutsen
kjell.arne.knutsen@aftenbladet.no

– Vi håper at arkeologene finner rester av en kirke som er eldre enn Domkirken. Vi vet ikke
hva som var der før Domkirken,
men vi antar at dette ikke var Stavangers første kirke og ofte ble
kirkene bygget på samme plass,
sier Goldberg.
Skjelettene stammer fra gravplasser fra tiden før Domkirken
ble bygget.

Denne kullbiten med dekor er funnet
under Domkirken. Trolig er de en
sjakkbrikke fra middelalderen, kanskje
600–700 år gammel.
c TOMMY ELLINGSEN

Mer korrekt dato
Goldberg håper nye funn kan si
mer om når Domkirken ble bygget.
– Vi vet ikke om Domkirken
virkelig ble bygget i 1125, det er
bare en antakelse siden bispesetet ble opprettet da. Vi håper nå
å få ny kunnskap til å fastsette
mer nøyaktig dato, sier Goldberg.
Det kan bety at kirken allerede har passert 900 år.
Det er bare en liten del av kryp-

kjelleren som nå graves ut. Kjelleren er delt inn i 18 kamre. Kamrene skilles av stein som ble lagt
for å bære gulvet.
Arkeologer og geoteknikker
har plukket ut tre kamre som skal
graves ut. Dette er de tre områdene hvor forventes å gjøre mest
spennende funn. I tillegg er sikkerheten for kirke og personell
vurdert til å være god nok i disse kamrene.
Pågår til sommeren
Fare for setningsskader gjør at
en geoteknikker vil følge utgravingene nøye. På søylene i kirken
er det plasser prismer som registrerer om kirken beveger seg. Når
et kammer er utgravd, fylles det
igjen før arkeologene går løs på
neste med graveskje.
Arbeidet er planlagt å ta 20
uker.

Mot sin vilje må Rogaland
kunstsenter og Studio17 ut av
lokalene på Nytorget i Stavanger. I Rogaland kunstsenter er
bekymringen stor for at senteret kommer til å havne i utkanten av sentrum, for eksempel
i miljøet på Tou.
Gruppeleder for Stavanger
Ap, Dag Mossige, anser ikke
Tou som aktuell ny plassering.
Selv ser han for seg et sted i bykjernen og gjerne i nærheten
av Nytorget.
– Jeg er veldig glad i Nytorget og håper virkelig at vi
kan finne en plass i umiddelbar nærhet til dette området. Det er rimelig tilgjengelig for kollektivreisende og
byens innbyggere. Da forsterker vi også kulturaksen mellom Bjergsted, sentrum, Nytorget og Stavanger Øst, sier
Mossige som understreker at
Nytorget fortsatt skal være et
kulturtorg.
Han tror at kunstsenteret
kan komme bedre ut av det
enn dagens plassering.
– Her gjelder det å se mulig-

hetene. Jeg håper at vi kan finne en plass som gir bedre muligheter til å formidle kunst,
sier Mossige.
Inkluderer Studio17
I oktober i fjor vedtok formannskapet at «kommunen
går i dialog med Rogaland
kunstsenter for å sikre kunstsenteret egnede lokaler enten
på Nytorget eller på annet sted
sentrumsnært sted.» Det står
ingenting om de andre brukerne av jugendhuset som Ungdom og Fritid/Metropolis skal
overta, for eksempel Studio17.
Ingen nedgradering
– Dette må ikke oppfattes som
noe nedgradering av Studio17.
Vi ønsker å ha et visningssted
med videre. Studio17 leier av
Rogaland kunstsenter og ikke
kommunen. Når kulturavdelingen skal snakke med kunstsenteret om fremtidig behov,
forutsetter jeg at Studio17 blir
inkludert, sier Mossige.
Han understreker at det er
helt umulig å fortsette med dagens aktiviteter i jugendhuset
fra 1906.
– Huset er falleferdig og de
kan ikke bli værende. Punktum. Spørsmålet er om de
skal flytte tilbake etter en totalrenovering og det er ingen
hemmelighet at vi prioriterer
Metropolis på Nytorget. Slik
prosjektet nå fremstår, er det
ikke plass til alle der videre,
svarer Mossige.

