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RIKSSAMLINGSSTEDET

Nok en gang bringer Aftenbladet til torgs røverhistorien om betydningen av slaget ved
Stiklestad for kristningen av Norge (denne gang på lederplass). Det er bare tøv. Kristenretten
ble innført i landslovene før og uavhengig av slaget på Stiklestad. Norge var kristnet da slaget
på Stiklestad sto i 1025!
Begge ganger bringer Aftenbladet inn påstanden om at kristningen av Norge ble avsluttet med
slaget på Stiklestad i forbindelse med spørsmålet om hvor Rikssamlingen bør feires.
Rikssamlingen av Norge bør feires der rikssamlingen ble avsluttet. Ifølge Snorre Sturlasson var
det på Ytraberget i Hafrsfjord i år 872, etter at de tapende småkonger forsøkte å verge seg i
borgruinen på toppen av Ytraberget før de måtte gi seg.
Det var her 1100-årsdagen for Rikssamlingen ble feiret 17. juni 1973, med deltakelse av Kong
Olav V og kronprinsparet, det nåværende kongepar. NRK’s reportasje fra feiringen er
tilgjengelig for alle i http://www.mitsem-blogg.com/430771590 - det er bare å trykke på
trekanten i bildet av Kong Olav. Her bør man feire rikssamlingen hver 3. lørdag i juni hvert år
(for alltid å treffe en fridag)!
Jeg kan forstå at enkelte trøndere vil nedvurdere betydningen av Ytraberget som
Rikssamlingssted i forhold til Stiklestad, men jeg forstår ikke hvorfor Aftenbladet gjør det,
gang på gang!
Når det gjelder spørsmålet om hvor Rikssamlingen bør feires, minner jeg om at slaget på
Stiklestad feires der slaget sto, på Stiklestad. Det var sikkert gode grunner til å feire slaget
ved Domkirkeodden i Trondheim, men ingen tok hensyn til de mange praktiske grunner som
kunne anføres for å feire slaget der. I det hele tatt er det lett å konstatere at slike
begivenheter, blir feiret, verden over, der de fant sted, og ikke der en avis eller andre mener
det er mest hensiktsmessig.
Her er det også rikelig med areal, eiet av Sola kommune, til alt man trenger for et skikkelig
Rikssamlingssted. Det har man alt i dag store arealer for parkering, og de kan lett utvides, uten
ekspropriasjonserstatninger. I skråningen som Indraberget danner mot Ytraberget og sletten
imellom kan det lett anlegges et amfiteater for 5.000 tilskuere, med regndekke!
Her kan man også anlegge verdens mest spektakulære vikingtidsmuseum inne i selve Ytraberget,
men arkeologisk utgravning av borgruinen og området rundt på toppen. Jeg er villig til å vedde
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på at det blir billigere enn å bygge ut museet på vanlig måte, og man får et museum som kan bli
en verdenssensasjon.
Hverken Sømmevågen eller Møllebukta har noen tilknytning til Rikssamlingen. Aftenbladet har i
mange år holdt på Møllebukta – før avisens støtte nå glir over til Sømmebukta (når Møllebukta i
alle fall er utelukket) bør man ikke glemme at Sømmevågen ligger i flystøysone i forhold til
Stavanger Lufthavn, og at heller ikke Sømmevågen har noen tilknytning til Rikssamlingen.
Hva er egentlig feil med å feire Rikssamlingen der den faktisk skjedde?
Pål Mitsem, Randaberg

2

