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Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: lørdag 22. juli 2017 15.50
Til: 'debatt@aftenbladet.no'
Emne: ÅRLIG RIKSSAMLNGSDAG I HARSFJORD

I likhet med marinbiolog Endre Elvestad (20170722) har jeg sett med stor glede på 
Aftenbladets oppslag om slaget i Hafrsfjord i sommer. 

At slagstedet var kjent før slaget sto der, slik Endre Elvestad hevder, er det ikke vanskelig å 
slutte seg til. Har var Europas, og kanskje verdens største konsentrasjon av båtnaust og båter i 
hundreårene forut for slaget. Her lå også en borg – nå en borgeruin - på toppen av Ytraberget, 
sammen med 3-4 andre forsvarsanlegg innerst i fjorden. De er alle mer eller mindre avskrevet 
som vanlige bygdeborger, uten særlig interesse, kanskje også av Endre Elvestad? 

Den danske utstillingen «Slaget. Ryger på Hærferd» på Arkeologisk Museum i Stavanger for 
noen år siden gir også en bakgrunn. Hvor skulle de komme fra, hvis ikke Hafrsfjord? 

Slaget i Hafrsfjord i år 872 handlet om makten i Norge og etablerte kongeriket Norge, som ble 
styrt fra Avaldsnes.  

Det er utmerket om forbindelsen til norrøne riker på Irland og andre steder blir studert, men 
det kan aldri bli mer enn sidespor.  

Initiativet som er tatt av Aftenbladet bør føre til at det satses på stedet er slaget i 
Hafrsfjord ble avsluttet, på Ytraberget, med en scene for oppføring av de utmerkede operaer 
og syngespill vi har om Harald Hårfagre og Erling Skjalgsson, og med et skikkelig 
vikingtidsmuseum, etter mønster av de muséer man i dag har i York i England og Dublin i Irland.  

En skisse om hvordan det kan realiseres er gitt i mitsem-blogg.com, kapitlet om Ytraberget.  

RIKSSAMLINGSDAG 

Kong Olav V, og hele kronprinsfamilien, reiste til Ytraberget med 2 MTB’er 17. juni 1972, for å 
feire 1100-års dagen for rikssamlingen. Minst 3.000 barn og voksne tok seg frem til Ytraberget 
og Indraberget til fots.  

Vil Aftenbladet følge opp sine utmerkede tanker med å støtte, eller endog ta initiativ, til årlig 
feiring av en Rikssamlingsdag på Ytraberget, gjerne med en provisorisk kai der kong Olav gikk i 
land i 1982 (som også kan brukes for båtene til (som også kan brukes av båtene til Rødne og 
andre)? I så fall, hvis Aftenbladet er enig, bør folk sette av lørdagen i tredje uke i juni, første 
gang lørdag 16. juni 2018 og deretter lørdag 15. juni 2019, osv. for en årlig Rikssamlingsdag på 
Ytraberget.  
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I 1972 leste fremtredende skuespillere som Gisle Straume og Claes Gill utvalgte deler av 
Heimskringla. Flere kor or orkester bidro med sitt. Er folk dårligere i år 2018 flg.? 
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