PRØYSEN OG MEDIA.
Radio og tv har hatt Prøysen oppe som tema, etter intervju med undertegnede. Og, her må jeg
gå ut å si at media har ønsket en bedre sak enn jeg tydeligvis hadde, for lite av det som er
kommet frem stemmer. Først må det være lov å si at jeg har aldri ønsket å sende Prøysen til
fjells. Jeg har hele tiden sagt at Prøysenstua er en plass vi kan få mer ut av, og at et eventuelt
salg av Prøysenhuset kunne vært aktuelt for å lage mer på selve plassen hvor Prøysen vokste
opp, altså Prøysenstua. Jeg ønsker mer liv der, en synlig Prøysenstue og steinrøysa neri
bakken. Men, hovedsaken er heller ikke hva JEG ønsker. Hovedsaken er at Ringsaklista
foreslo å sette ned en bredere sammensatt gruppe for å lage en plan for hva som kan gjøres
videre for å få mer ut av Prøysen, og for å lage noe nytt og spennende til markeringen 2014.
Jeg synes personlig at det i dag brukes for mye penger på Prøysenhuset i forhold til effekten
det har. Det bevilges jevnlig penger til huset, og det har vært mye tilleggsbevilninger som har
gjort at budsjettet har endt i pluss. Og, jeg ønsker en bedre inntektsside på Prøysen, som jeg
mener kunne vært mulig med noen grep, dog uten at det flyttes! Men, kanskje selve
Prøysenstua skulle ta mer plass, og at det kan vurderes om det er nødvendig med
Prøysenhuset slik det står i dag. Det er mange som har tanker om Prøysen og jeg er glad for at
debatten er kommet opp igjen til tross for at jeg har kommet svært uheldig ut, med media som
dessverre laget en vri på saken som jeg selv ikke kan stå inne for. Håper med dette å ha
oppklart noe, også ønsker jeg debatten om hva vi skal gjøre for å synliggjøre og ære Prøysen
på best mulig måte velkommen 
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