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PRESSENS MAKT

Gode Lars Helle,
Man skal ikke undervurdere pressens makt. Men, det er vel riktig som det står i en vise av Cornelis Vreeswijk, at om
man njutar den utan sans, förlorar den sin forna glans, eller noe slikt!
Derfor vil jeg ikke anbefale deg at du skal gå inn for at hovedkontoret til NRK skal flyttes til Stavanger, når det likevel skal
flyttes fra Marienlyst.
Derimot bør det være både klokt og riktig at du or Stavanger Aftenblad går inn for at vi skal satse på "den nye
oljeindustri", turismen, med utbygging av de store og uutnyttede attraksjoner vi har i Stavanger, Ytraberget og
Prekestolområdet/Kjerag.
Når det gjelder Ytraberget, krever det vel ingen nærmere begrunnelsen å ville utvikle stedet der Norge ble samlet? Her
kan man få et opplevelsessenter med utgravning av de gamle borgruiner fra Rogalands gullalder, 300-tallet e.Kr., og
scene for årlige Haraldfestspill og Skjalgssonfestspill! Og men Norges beste (og kanskje eneste) Vikingtidmuseum, etter
mønster fra tilsvarende museer i York og Dublin. (Har du vært der? Hva med å sende en journalist eller to?) Nåe det
gjelder Prekestolområdet vil jeg slett ikke ta æren for å ha pekt på hvilken betydning det kan få. Den æren overlater jeg
villig til Jan Johnsen, som pekte på det for 20 år siden, og som fikk til en reguleringendring md kabelbane fra Revsåna og
opp til området vest for Prekestolen. Hans hovedtanke var likevel en heis opp til Prekestolen. Hovedtanken var riktig,
men løsningen var feil: Deet går ingwn vei til Revåna ellr nordsiden av Lysefjorden (i nærheten av Prekestolen). Derfor
fikk jrg lov å fremkomme i intervju! (min status var nok større den gangen) med tanken m gondolbane fra nærmeste vei,
fra Eiane på den andre siden av Lysefjorden, til Prekestol-området. En tegning som ble laget av Ståle Ådland, med en
gondol hengende foran Preikestolen, gjorde nok mer skade enn godt! Tanken nå er en goldolbane til Neverdalsfjellet,
nesten helt usynlig fra Prekrtolen, og videre til Kjerag, der man lett kan arrangere verdens flotteste himmelbue over
Lysefjorden - med uthoppsstasjon for basehoppere. Et rør kan føre vannet fra regulerte bekker på Kjeragplatået ut over
Kjerag-platået kl. 12.00 hver dag. Det blir verdens høyeste foss i fritt fall! Jeg forstår at bashiöpperne også har bestete
uthoppstider, av hensyn til båtn som henter dem, viddtnok kl 11.00 og kl. 13.00. Har du eller andre i Aftenbladet noen
tvil om at det kan bli en av de beste turistattraksjoner i verden?
Hva mener reiselivsekspertene på UIS?
Jeg opplever det som et problem at de som har ansvaret for reiselivet i Stavanger ikke støtter fullt opp om dette i en tid
da antallet turister til Stavanger, både med båter og fly, er i mer eller mindre fritt fall! Hva mener du, og Aftenbladet.
Mener også dere at en sikkert kostbar reklamekampanje mot Kina er svaret på dagens utfordringrt? Hva er realiteten i
påstanden om at kinesiske turister legger igjen så meget mer enn andre? Har man tatt med i beregningen kjøpesummen
for hotellet på Jørpeland som en kinesisk turist visstnok skal ha kjøpt under et besøk til Preikestolen?
Med din tillatelse tilater jeg meg å sende webadresser til mine presentasjoner om Ytraberget og Gondolbanen til
Ytraberget og Kjerag til Birgitt Flote og Sindre Andersen.
Hilsen Pål Mitsem
P.t. Torremolinos
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