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Stavanger varsler nye sverdslag om drømmetomt

Stavanger: «Nei» var svaret fra Forsvaret da Stavanger kommune
ønsket å kjøpe tomt til et vikingsenter i Hafrsfjord. Nå prøver
politikerne seg på nytt.
Kjell Arne Knutsen
I år er det 1150 år siden Norge ble samlet til ett rike i Hafrsfjord. I Stavanger
er det bred politisk enighet om at regionen ikke godt nok formidler denne
viktige delen av norgeshistorien. Nå ber politikerne kommunen gjenoppta
samtalene med Forsvaret med tanke på å overta en eiendom som ligger i
Møllebukta.
Målet er å gjøre Hafrsfjord til en nasjonalhistorisk attraksjon ved å reise et
vikingsenter. Det utpekte stedet er ideelt for plassering av et besøkssenter.





Plassering nær sjøen.
Synlig fra monumentet Sverd i fjell.
Nær turstien.
Nær parkering for sykkel og bil.



Området er allerede regulert til offentlig formål, som friområde,
parkering og Forsvaret.

I 2019 satte Stavanger kommune av 1 million kroner til planlegging av et
opplevelsessenter, slik at det skulle stå ferdig til jubileet i år. Men prosjektet
stoppet allerede ett år senere, av to grunner:
Det siste hjalp ikke. Regjeringen har ikke bevilget penger og dagens planer
legges nå i skuffen for godt.
Kan bli sak for regjeringen
Bjarne Kvadsheim (Sp) er leder av Utvalg for kultur, idrett og
samfunnsdialog i Stavanger. I 2019 og 2020 ledet han den politiske
styringsgruppa som jobbet med planene. Gruppa hadde medlemmer både
fra posisjonen og opposisjonen.
– Hvorfor i all verden skal Forsvaret være interessert i å selge nå, bare to år etter
at det sa nei?
– Siden den gang er det ikke bare Stavanger som har fått nytt politisk
ledelse, det har vi fått i regjeringen også. Nå er det Ap/Sp som styrer
Stavanger, sammen med andre partier, og Ap/Sp som styrer regjeringen.
Det må vi utnytte så godt vi kan, sier Kvadsheim.
– Så du vil løfte dette opp på regjeringsnivå?
– Vi ønsker å se om det kan åpne opp for muligheter. Jeg kjenner
forsvarsministeren godt, blant annet satt jeg i landsstyret da Odd Roger
Enoksen var senterpartileder. Og både ordfører Kari Nessa Nordtun og
gruppeleder for Ap, Dag Mossige, kjenner regjeringsmedlemmer. Dette
nettverket ønsker vi å bruke for det det er verdt, sier Bjarne Kvadsheim.
Han er også usikker på om hvor grundig vurdering Forsvaret gjorde i 2019.
– Jeg har ikke sett noe skriftlig svar på vår henvendelse, jeg fikk det bare
referert muntlig. Mitt inntrykk er at Forsvaret ikke bruker området, og det
var det vi fikk signaler om før den forrige kontakten, sier Kvadsheim.
Finner ikke dokumenter
Heller ikke regionsjef Mette Fauskanger i Forsvarsbygg region vest kan
finne noe forespørsel fra Stavanger kommune i arkivet.
– Nå har jeg gått tilbake i arkivet til 2012 uten å finne noe dokumentasjon.
Det kan se ut for at det ikke har vært noe formell kontakt om dette, sier
Fauskanger.
Forsvarsbygg forvalter bygg og eiendommer som Forsvaret bruker og er
oppført som eier av den aktuelle tomta i Møllebukta.
– Dersom det kommer en henvendelse fra kommunen, så vil den selvsagt bli
behandlet på skikkelig måte hos oss. I en vurdering vil Forsvarets behov
være av viktig karakter, sier hun.
Hun kjenner ikke til hva området brukes til i dag, men bekrefter at det er i
bruk av Forsvaret.
Stor interesse for turister
Bjarne Kvadsheim er klar på at Rogaland ikke utnytter posisjonen som
vikingfylke godt nok.

– Det er uomtvistelig at denne regionen var helt sentral for dannelsen av
Norge. Da tenker jeg spesielt på Avaldsnes, Utstein Kloster og Stavangerhalvøya. Jeg tror mange turister forventer å få et innblikk i historien om
Norge når de kommer til regionen. Arkeologisk museum har utstillinger,
men potensialet er ikke tatt helt ut, sier Bjarne Kvadsheim.
Han mener det er viktig at Arkeologisk museum og Museum Stavanger
involveres i et eventuelt opplevelsessenter.
– Et vikingsenter må ha faglig forankring. Det må ikke bli noe dårlig kopi,
sier han.
– Et vikingsenter kan fort koste 200 millioner kroner. Er du villig til å sette av det
i Stavangers budsjett?
– Jeg vil ikke forskuttere noe. Vi er seks partier som styrer kommunen, og
jeg vet at ikke alle partiene ivrer for dette. Nå får vi først konsentrere oss om
å få ordnet tomt, sier Kvadsheim.

