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ENDRING AV SØKNAD FRA FORENINGEN RIKSSAMLINGSSTEDET

Gode stiftelsesstyre i Olav Thons Stiftelse for Allmennyttige Formål,
I min søknad av i dag tar jeg forbehold om å trekke søknaden dersom den ikke fikk slik fagnad
som jeg håpet på. Dette forbeholder må jeg benytte meg av. Dog slik at søknaden endres til å
være søknad om støtte til en landskapsarkitekt, som beskrevet nedenfor.
Jeg hadde invitert et 50-talls personer til møte i dag kl. 12.00 på Indraberget. Det var ingen
som møtte, selv ikke personer som hadde sagt de ville komme. Det var nokså patetisk. Jeg
minnes ord fra 2 skuespill av Henrik Ibsen. I Peer Gynt heter det i 5. akt: «Se det fikk fanden
fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum». Brand sier i slutten av 4. og siste akt:
«Tapets alt din vinning skapte – Evig eies kun det tapte!»
I alle fall, søknaden slik den lød tidligere i dag er herved trukket og erstattet til å gjelde
søknad om støtte til en landskapsarkitekt som kan lage noe skikkelig av denne skisse.
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Det er vel ingen som har større erfaring med landskapsarkitekter enn Olav Thon, og som vet
hva det kan koste. Mitt anslag blir 500.000 kroner, men Olav Thon vet sikkert bedre.
Med en skikkelig uttegning av dette blir muligheten for å selge dette inn til kommuner som må
samarbeide om dette (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg). Samtidig blir det kanskje
enklere å hindre feilgrep, som at Stavanger bruker tid og penger på «basar-tomten» i
Møllebukta, fordi den ligger i Stavangers beskjedne del av Hafrsfjord! Stedet er flott, med
Sverd i Fjell-monumentet, men alt for lite til å kunne bli et Rikssamlingssted.
Jeg tar forbehold om at Foreningen Rikssamlingsstedet senere kan søke støtte til realisering av
landskapsarkitektens uttegning og anbefaling. Jeg ser også for meg at jeg vil overlate styringen
av foreningen til personer med større evne enn meg selv til å samle folk om utviklingen av et
Rikssamlingssted på Ytraberget. Sola Sjø har jeg egentlig ikke særlig interesse for – den ligger
i gul flystøysone og er vel en gedigen feilinvestering fra Sola kommunes side!
Søknaden endres i alle fall til å gjelde utgifter til en landskaparkitekt, anslått til kr. 500.000,-,
med håp om hjelp fra Olav Thon til å velge riktig mann og gi oppdraget form!
Med vennlig hilsen
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For Foreningen Rikssamlingsstedet

Pål Mitsem
H.r.advokat em, statsautorisert translatør engelsk
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