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Kapitlene i Mitsem-blogg
1. Rikssamlingsstedet. Bilder, kart, noe historie, strategi for utvikling.
2. Prekestolen gondolbane. Tegninger, beskrivelse og bilder for Norges
største turistattraksjon.
3. ALK-ulykken. Større samling av dokumenter og referanser i forhold til
den største industriulykke i Norge, havariet av boligplattformen
«Alexander L. Kielland, 27. mars 1980, med 123 omkomne.
4. Gauselstraen. Det utrolige historien om hvordan noen rike eiere av
strandeiendommer i Gauselvågen (1) har fått en kommune to å endre sine
grunnleggende syn på betydningen av å støtte folkehelsen med turveier,
og (2) har fått en avisredaksjon til å fordreie en sak i offentlighetens
søkelys og (3) har fått flere ellers velkjente og stødige advokater til å
glemme grunnleggende prinsipper innen tingsrett og advokatetikk.
5. Gondolbane byen-Sola. Byggingen av nytt sykehus på Ullandhaug og
behovene for langsiktige transportløsninger utpeker en gondolbane fra
Byterminalen via Våland, Ullandhaug og Indreberget til Stavanger
lufthavn Sola som det beste grep for langsiktige og gode
transportløsninger i Stavanger.
6. Marin arkeologi – film om eldgamle skipsvrak i Svartehavet. Der og i
Østersjøen lå forholdene til rette for bevaring av skipsvrak. Det gjorde
de ikke i Hafrsfjord, men stor pengebeløp er sølt vekk på undersøkelser
her. For en brøkdel av de beløp som er sølt vekk i Frafjord, kunne man ha
fått en skikkelig utgravning på Ytraberget.
7. Stavanger-navnet. Grunnen til at byen fikk navnet Stavanger har vært
diskutert i lang tid.

8. Nisselandet Norge. I Norge har man en gjeng med nisser på Kongsberg
som treffer de rareste og mest ufornuftige vedtak når det gjelder
kartsystemer. Er folk oppmerksom på de risiki det innebærer?
9. Den nye oljå=turisme. Turistnæringen kan bli en næringsvei i Stavanger
området på høyde med oljå, hvis vi evner å satse på den. Dessverre er den
i stabilt sideleie i Stavanger og Rogaland, og initiativ til å bringe den opp i
stående stilling bli ignorert av pressen og politikere.
10. Turistforeningen. Flere utenlandske skiturister omkom i norske fjell
fordi Turistforeningen ikke innså farene med å anvende et kartsystem
(UTM) som bare ble brukt i Norge og invitere utenlandske turister hit
uten å advare mot risikoen, inntil jeg fikk den til å forstå farene med
dette og at de måtte slutte med UTM i sine kart og stedbestemmelse av
hytter!
11. Den gamle oljå- aldri noe sted og til noen tid har oljenæringen medført
varige skader på naturen, og Norges velferd er bygget på oljeindustrienMen det vil mange visst helst glemme!
12. Ryfast og Rogfast. Vil økonomien i Stavanger og Rogaland overleve de
vanvitttige garantiansvar som Stavanger og Rogaland har påtatt seg for
Ryfast? Vil Rogfast bli en enda større økonomisk katastrofe?
13. Jens Zetlitz. En av Norges mest fremtredende diktere, som er avskrevet
som nærmest en fyllik i Stavanger, men som gjorde en kjempeinnsats i
Kviteseid.
14. Rettsoppgjøret etter krigen. En av de som raskest ble dødsdømt og
henrettet var Stavangermann som sett inne hadde fortjent dette.
15. Hyttå på Bersagel. Faktiske opplysninger om en hytte som er til salgs.
16. Biografi. Biografiske opplysninger om Pål Mitsem, med et foto som kan
brukes for omtale når som helst
17. Sanger. Sanger som jeg av og til spiller og synger, herunder noen jeg selv
har skrevet, til dels med egen melodi.
18. Foreningen Rikssamlingsstedet. Stiftet 19 mars 2019, registrert i
foretaksregisteret 1. april 2019. Et skall som når som helst kan fylles med
styre og regnskap.

