
Videresendt melding:      Fra epost 06.03.2014 

Emne: Avlysing av jubileumsarrangement 

Hei 

 

Formannskapet vedtok i dag å avlyse 7. juni arrangementet i forbindelse med grunnlovsjubileet. 

Vedtaket var enstemmig. Arrangementet skulle bestå av en kul-tur med kulturelle innslag, fra 

Karmsund Folkemuseum og ut til Haraldstøtta. Samt et tilhørende arrangement der. 

 

Arrangementet var planlagt i pinsen, ikke for tett på den 17. mai og eller ikke for langt ut mot 

skoleferien. På grunn av pinsen og skoleferie ville det være utfordrende å få til en folkefest. Med 

besøk fra Kongehuset og Regjeringen ville det bli noe lettere men de hadde ikke anledning. Vi ville 

uansett måtte bruke en god del midler for å gjøre dette attraktivt. I lys av kommunens økonomiske 

situasjon er ikke dette forsvarlig. 

 

Grunnmuren i prosjektet vil likevel bestå. Jeg viser til forsknings og formidlingsprosjektet om 

riksmonumentet i regi av Haugalandsmuseene. Dette er altså ikke berørt av avlysningen. 

Haugalandsmuseene åpner sin utstilling i morgen torsdag kl 13:00. Fylkesmannen vil forestå 

åpningen. En del av dette prosjektet er også en KUL-tur ut til Haraldstøtta. Så her kan man besøke 

utstillingen, få løypekart og spasere ut den historiske ruten som ble benyttet ved innvielsen av 

monumentet i 1872. Utstillingen skal stå til sommeren 2015. 

 

For øvrig var 7. juni arrangementet ett av flere arrangementer i 2014. De siste ukene er det også 

dukket opp nye: 

 

Grunnlovsseilasen 2014 med skonnerten Anna Rogde anløper Haugesund den 2. juni. Arrangementet 

er i regi av fylkesmannnen i Troms, men vi deltar i planleggingen for ankomsten, blant annet er 

ungdomsrådet involvert. Her er det meningen at skoleklasser skal inviteres om bord. 

 

Den 8. og 9. juli får vi anløp av Grunnlovskonvoien 2014, et arrangement i regi av Forbundet Kysten, 

Norsk forening for fartøyvern og Kystlaget Viken. Også her er vi involvert i planleggingen av 

ankomsten og skal ha et koordineringmøte den 10. mars. Vi har en rekke poster utover dette, slik at vi 

i Haugesund samlet sett vil ha et flott program for markeringen av jubileet, selv om arrangementet å 

riksmonumentet da ikke blir noe av. 

 

 

Vedlagt revidert program for grunnlovsjubileet i Haugesund. 

 

Med beste hilsen 

Sven Olsen 

Leder av jubileumskomiteen 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Sven Olsen 

Varaordfører, Haugesund Kommune 

 

Tlf. arbeid: +47 52 74 30 56 

Tlf. privat : +47 52 72 59 03 

Tlf. mobil : +47 41 38 05 20 
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