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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: onsdag 23. juni 2021 13.56
Til: debatt@aftenbladet.no
Kopi: info@regionstavanger.com
Emne: LYSERE FREMTID FOR REISELIVET I STAVANGER

Så er det opplyst at reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad trekker seg fra sin stilling etter 8 år. 
Det kan jeg ikke beklage. Jeg har gjentatte ganger bedt om hennes støtte til utvikling av det 
som kunne bli en av verdens største turistattraksjoner, Gondolbane over Lysefjorden til 
Rygertoppen, og til det som bør være den største turistattraksjon i Stavanger-området, 
Rikssamlingsstedet på Ytraberget i Hafrsfjord.  

Det siste, et forrektige Rikssamlingssted på Ytraberget, der slaget i Hafrsfjord ifølge Snorre 
ble avsluttet, har hun aldri gitt noen som helst støtte til, meg bekjent.  

Det første, Prekestolen Gondolbane, har hun egentlig motarbeidet. på samme måte som 
Aftenbladet.  

Jeg fikk henne (og Stavanger kommune) til å invitere to representanter for det fremste 
gondolbaneselskapet i verden, Doppelmayr Garaventa Group, for å presentere ferdig 
utarbeidete planer for en gondolbane fra Eiane over Lysefjorden til Rygertoppen. Kort før 
ankomst stillet hun vilkår om at de to gondolbane-eksperter skulle gjemmes bort på et hotell i 
Sandnes og ikke ha kontakt med pressen.  

Jeg lot min annonserte forhåndsbestilling i et sentralt hotell i Stavanger med møterom der de 
kunne møte pressen bli stående. Gondolbane-ekspertene kom og presenterte sine planer, uten at 
Reiselivsdirektøren var å se! De måtte kanskje betale for oppholdet selv? Jeg hadde ikke noe 
budsjett for det – for så vidt var det riktig som Aftenbladet skrev, i en hånlig tone: «Ikke har 
han investorer i ryggen. Like fullt fortsetter Pål Mitsem sin ensomme kamp for å bygge 
gondolbane nær Preikestolen.»  

Aftenbladet viste igjen sin manglende interesse for utvikling av en av verdens fremste 
turistattraksjoner med å skrive en artikkel som forsøkte å  latterliggjøre meg og prosjektet, 
jfr. «20180131 SA Luftig om gondolbane.pdf». Ingeniørene, som var invitert av 
reiselivsdirektøren i Stavanger, endte vel opp med å betale hotelloppholdet selv, hvis ikke 
hotellet, som kjente til reiselivsdirektørens invitasjon,  hadde anstendighet nok til å frafaller 
betaling. 

Til NRK Rogaland sa Kristin Krohn Devold, adm.direktør i NHO Reiseliv,  i  16. januar 2018 i et 
intervju om turismen i Stavanger at «Rogalendingene har sovet i timen når det gjelder 
reiselivet».  
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Det er da vanskelig å beklage Elisabeth Saupstads avgang, selv for de som ikke som jeg har 
opplevet henne «i farta».  

Med avgangen av en redaktør i en avis som konsekvent har nektet meg å skrive om reiselivets 
behov og muligheter, med den begrunnelse at «alle vet hva du mener om det», og nå også en 
reiselivsdirektør som har vært uten interesse for de potensielle turistmagneter i sitt område, 
ser jeg lysere på fremtiden for reiselivet i Stavanger! 

Pål Mitsem, Randaberg 

 

 

 
Ståle Ådlands tegning av hvordan en gondolbane fra Eiane over Lysefjorden til Rygertopperen (det 
høyeste punkt på Neverdalsfjellet) kan bli, med flott utsikt til Prekesrolen på den ene side og Stavanger 
på den annen side, og med utsikt til Lysefjorden fra havet til fjordbunnen Lysebotn, og med utsikt til 
Nordsjøen hele veien fra Egersund til Bømlo. Kort vei ned til Prekestolen. 
 


