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– Det stemmer at Christen Sve -
aas står bak Anders Sveaas' og 
hustru Granvilde f. Knudsen 
Mandalsfond, og jeg er sikker 
på at dette vil skape positive 
ringvirkninger lokalt i årene 
som kommer, sier styreleder i 
stiftelsen, Jonas Tjersland til 
Lindesnes.

Mandalsfondet er nylig eta -
blert og vil ha sitt første virkeår 
i 2020. Formålet med stiftelsen er 
å bidra til tiltak for å bevare vil -
laksbestanden i Mandalselva, og 
å bevare og forskjønne den gam -
le trehusbebyggelsen i Mandal 
sentrum og på Rosnes, Skjernøy. 
De vil også bidra til etablering 
og bevaring av rosehager og ro -
sebed i de nevnte områdene.

Kunst
Fondet skal eie en del kunst som 
også kan stilles til disposisjon til 
langvarige utlån til lokale mu -

seer i Mandal. Forutsetningen 
er at de stiller moderne krav til 
brann- og innbruddsikring, og 
har et tilfredsstillende klima -
anlegg.

I tillegg er de åpne for søknad 
om støtte til tiltak som er knyt -
tet til fondets formål. De åpner 
en nettside hvor alt av infor -
masjon rundt søkeprosessen er 
beskrevet og man kan allerede 
søke om prosjektstøtte 1. Janu -
ar 2020.

– Vi har ingen begrensning 
med tanke på hvem som kan 
søke om støtte, men det vesent -
lige er jo at det er et godt pro -
sjekt som også passer til hva 
som er stiftelsens formål, sier 
Tjersland.

Mandalselva er en viktig res -
surs og fikk i 2006 status som na -
sjonalt laksevassdrag. Grunnet 
forsuring ble den opprinnelige 
laksestammen utryddet, men 

med bruk av utstrakt kalking 
har en ny laksebestand blitt eta -
blert. Elva har i tillegg tidligere 
i år hatt problemer med utbre -
delse av ukjent sykdom på laks 
hvor det ble innført forbud mot 
«fang og slipp».

Hvilke tiltak vil dere gå fram 
med for å bevare villaksbestan -
den i Mandalselva?

– Stiftelsen må først vurde -
re prosjektene som det ønskes 
støtte til. Vi håper imidlertid at 
det kommer inn gode prosjekter 
som kan bidra til en bærekraftig 
villaksbestand i elva – i tråd med 
formålet, sier Tjersland.

Avslag på boplikt-unntak
I 2016 kjøpte Sveaas en leilighet 
i Mandal som han ville gjøre om 
til en fritidsbolig. Han fikk av -
slag fra kommunen, og måtte 
deretter selge leiligheten for å 
unngå tvangssalg. Dette resul -
terte i et tap på to millioner kro -
ner.

Har dette noen sammenheng 
med omgjøringen av leiligheten 
til fritidsbolig, som han fikk av -
slag på i 2017? 

– Sveaas sin farmor, Granvilde 
Sveaas vokste opp på Skjernøy. 
Han har tilbrakt mye tid i Man -
dal – både i oppveksten og i vok -
sen alder. Det er nok ikke noen 
annen motivasjon enn å gi noe 
tilbake. Det er en svært gene -

røs handling, slik vi ser det, sier 
styreleder.

Lokale navn i styret
Med i styret er også Alfred Sol -
gaard, som til daglig er kultur -
sjef  i Mandal kommune. I tillegg 
består styret av Hege Galtung 
som er administrerende direk -
tør i Christen Sveaas Private 
Holdings.

Sveaas tilbrakte de alle fles -
te av sine barne- og ungdomsår 
på sommerferie hos sin familie 
i Mandal. Hans farmor, Granvil -

de Sveaas, født Knudsen, vok -
ste opp på Skjernøy. Hans tante 
Alma Knudsen bodde på Rosnes, 
og hans onkel Selmer Knudsen 
i Wattnegata. Granvilde giftet 
seg med Christen Sveaas’ far -
far, konsul Anders Sveaas i 1913. 
Sveaas har gjennom dette fått 
en nær tilknytning til byen og 
området rundt, og trives meget 
godt i Mandal og i det vakre kul -
turminnelandskapet som omgir 
byen.

DINA TEGNANDER

Christen Sveaas danner  
ny stiftelse i Mandal
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Christen Sveaas (63) har dannet en ny 
stiftelse for å bevare villaksbestanden,  
den gamle trehusbebyggelsen,  
rosehager og rosebed. Fondet skal også 
tilby prosjektstøtte og skal eie kunst  
som kan utlånes.


