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BLI MED I FORENINGEN RIKSSAMLINGSSTEDET

Gode historieinteresserte borgere,
De fleste som får denne e-post, har også fått en e-post av meg i går. Den kan nå leses i mitsemblogg.com/434137994 (undersiden Foreningen Rikssamlingsstedet under mitsem-blogg.com),
som . Der vil også dette brev, og senere brev vil bli lagt inn inntil Foreningen Rikssamlingsstedet
får sin egen hjemmeside i en mer profesjonell form. Det man i dag finner på denne siden er
bekreftet mottak av samordnet register melding for Foreningen Rikssamlingsstedet, med
stiftelsesprotokoll, vedtekter, protokoll for valg, osv. Formålsparagrafen har denne ordlyd:
«Foreningen har til formål å etablere et forskningssenter for Slaget i Hafrsfjord på gnr. 15
bnr. 62 i kommune 1124 Sola, ‘Sola Sjø’, og et Rikssamlingssted på gnr. 36 bnr. 3 i kommune
1124 Sola, ‘Ytraberget’.»
Foreningen Rikssamlingsstedet vil antakelig være ferdig registrert i foretaksregisteret i neste
uke – fortsatt i mars måned. Hensikten er å kunne søke midler i Olav Thons Stiftelse for
Allmennyttige Tiltak, https://olavthonstiftelsen.no/allmennyttige-formal, innen fristen, som er
31. mars 2019. Stiftelsen skal dele ut 41,9 millioner kroner i 2019. Støtte til etablering av et
senter for studie av Slaget i Hafrsfjord, og hvilken betydning det har hatt for utviklingen av
Norge, må ligge godt og trygt innenfor stiftelsens formål. Det samme gjelder utvikling av
Ytraberget til et virkelig Rikssamlingssted.
Opplysning om det som skjer og har skjedd vil bli lagt inn fortløpende på undersiden Foreningen
Rikssamlingsstedet under mitsem-blogg.com, Rikssamlingsstedet. Her vil også søknaden til Olav
Thon-stiftelsen bli publisert.
I utgangspunktet virket det umulig å skulle ha en registrert forening på bena innen fristen med
en anstendig postlagt søknad til stiftelsen. Nå går det kanskje likevel, selv om jeg er bortreist
på Kypros fra i morgen og ikke vil unnvære møtet i «Alexander L. Kielland»-nettverket 30. mars
2019. Det forutsetter at alle som er og kan bli involvert forstår og aksepterer at det som har
skjedd og vil skje innen utløpet av inneværende måned er av rent forberedende art. Det blir tid
nok i april måned, og videre til å velge de som skal styre denne skuta, og skape substans av det
som til i dag kanskje har fremstått som høytflyvende idéer.
Det som er viktig, er at tilstrekkelig mange møter opp på parkeringsplassen til Våganes
Båtforening, ved enden av Våganesstien, søndag 31. mars 2019, og at det der også er folk som
er villige til å overta roret og arbeide for å få et forskningssenter på Sola Sjø og et
Rikssamlingssted på Ytraberget. Vi skal selvfølgelig hverken motta eller bruke ett øre av
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eventuelle midler fra Olav Thon-stiftelsen før vi ser at dette kan bli en realitet. At man har en
optimistisk tilnærmingsmåte vil vel bli tilgitt på dommens dag?
Jeg ser ikke bort fra at det kan bli oppfattet som et press mot de kommuner som må
samarbeide for å få dette til – Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg – at man søker og
kanskje til og med får tildelt stiftelsesmidler før alt er vedtatt i de berørte kommuner. Det er
i så fall et press som jeg ønsker velkomment. Jeg ser det slik at det vil være en ulykke for
regionen om den ikke får realisert et forskningssenter om Slaget i Hafrsfjord og et
Rikssamlingssted der Rikssamlingen skjedde, med Slaget i Hafrsfjord, som ble avsluttet på
Ytraberget. Slik jeg ser det vil det også være en ulykke om Stavanger kommune bruker penger
på et Rikssamlingssted i Møllebukta, som bare har ressurser til en middels basar, hvis ingen vil
komme med biler som trenger parkeringsplass!
Trykk på trekanten under til venstre på bildet av Kong Olav V i mitsem-blogg.com/430771590
og se selv hvor stort og flott området ved Ytraberget er! Her er flere parkeringsplasser i dag
og gode muligheter for utvidelse av disse, med utfylte traseer for gangveier og ATV’er mot
sjøen på begge sider av Indraberget!
Og fremfor alt: Møt tallrike frem på parkeringsplassen til Våganes Båtforening søndag 31. mars
2019 kl. 12.00 og meld deg på som interessert i å delta i dette, med medlemskap i Foreningen
Rikssamlingsstedet!
Med vennlig hilsen

Pål Mitsem
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