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VEL, FOLKENS, så er det bare å
stille klokka tilbake, faktisk
nå på søndag. Klokka stilles
fram igjen siste søndag i mars.

Når den tid kommer, håper
jeg at vi har fått endelig av-
klart om det blir bybane eller
ikke. Sandnes Arbeiderparti
sier ja til bybane, men de kan
jo ikke bygge bybane alene,
bare i selve Sandnes. Da må vi
kjøre bil til Sandnes for å
komme oss på bybanen. Eller
ta bussen, eventuelt Jærbanen,
hvis toget går.

Nå trodde jeg og mange
med meg at alt var i orden.
Konserthus, idrettshall, Tusen-
årsstedet, svære prosjekter er
ferdige, under bygging eller
vedtatt bygd.

Nå skulle vi lene oss tilbake
og nyte det litt, før neste pro-
blem dukket opp. Om noen år.

SÅ VISER DET SEG nå at de har
glemt trafikken, de har helt
glemt å gjøre noe med den.

Den ene etter den andre
kommer nå på banen og un-
derstreker nettopp dette: De
har ikke satset nok på å løse
trafikkproblemene.

Hvis de hadde tenkt på det
for 10 år siden, 20 år siden, så
hadde vi aldri hatt de trafikk-
problemene vi har nå.

Hvorfor har de ikke tenkt
på det før?

Jo, fordi de hadde så mye
annet å tenke på. Og: Trafikk-
problemene var ikke så ille før
som de er blitt nå. 

Så vidt jeg forstår kan vi
håpe på merkbare trafikkløs-
ninger om 20 års tid. Hvordan
trafikken da har utviklet seg,
tør jeg ikke tenke på engang. 

MEN DET NEGATIVE kan vris om
til noe positivt. En konsert i
det nye konserthuset kan bli
en helt annen type opplevelse
enn du forestiller deg nå. 

Det er jo allerede klart at
det blir et forferdelig parke-
ringskaos i området ved det
nye konserthuset, i tillegg til
trafikk-kaoset. Det er beintøft
å komme seg til dagens kon-
serthus og få parkert. Men jeg
er stygt redd for at løsningen
ved konserter i det nye kon-
serthuset blir å parkere i det
nye parkeringsanlegget ved
Løkkeveien før det verste
rushet torsdag ettermiddag,
mens det ennå er plass og så
ta inn på et av hotellene i om-
rådet og rusle ut til Bjergsted
torsdag kveld. 

DERETTER GÅR DET jo an å ta en
liten tur på byen, før du over-
natter på et herlig hotellrom
og sjekker ut etter en deilig
frokost fredag morgen. Og en-
der nok også med at vi må
overnatte på et flyplasshotell
på Sola natten før vi skal på
tur derfra.

Ha en god middag!
mano

DRØSET

De glemte
trafikken

TURSTISTRIDEN I GAUSELVÅGEN

Høyre sprekker, flertall for
Gruppeleder John Peter
Hernes i Høyre ønsker 
tursti langs sjøen hele
veien fra Boganes til 
Frøystad Gård.

Stein Halvor Jupskås tekst

HINNA: Etter en ringerunde i
Høyres gruppe kan Aftenbladet
slå fast at Hernes får følge av så-
pass mange at det går mot bysty-
reflertall for tursti etter alterna-
tiv 3, det vil si tursti langs sjøen.

– Jeg vil gå inn for å finne en
løsning langs sjøen og vil formu-
lere et forslag som tar hensyn til
en del av de tingene grunneierne
har vært opptatt av. Det går på

trasévalg, bredde og ikke minst
skjerming av utearealene. Jeg
mener vi kan lage gode løsnin-
ger, som også er universelt utfor-
met, uten at det skal være 3 me-
ters bredde hele veien, sier Her-
nes, som leder gruppen fordi
Christine Sagen Helgø er inhabil
i saken.

– Noen mener at vi må avvise
planen fordi fylkesmannen ikke
vil godta lokale tilpasninger. Jeg
tror at vi kan legge inn lokale til-
pasninger i planen som også fyl-
kesmannen vil akseptere, sier
Herne, mener diskusjonen
Høyre har vært ryddig og grei.

– De aller fleste i vår gruppe
har nå vært på befaring i områ-
det. Etter debatten i gruppemø-

tet virker det som om vi er delt
omtrent på midten, sier Hernes.

Ordfører Leif Johan Sevland er
på utenlandsreise. I en tekstmel-
ding til Aftenbladet skriver han
at han ikke var på gruppemøtet
onsdag kveld og at han ikke vil si
hva han mener før han har snak-
ket med John Peter Hernes.

FOR: Ellers var det riktig folk-
somt på Høyres gruppemøte,
som ikke var ferdig før 23.30 ons-
dag kveld.

For at det skal bli et flertall på
34 mot 33 i bystyret for den fram-
lagte reguleringsplanen, trengs
minimum sju stemmer fra Høy-
re og KrF. Eli Aga og Per Olav
Hanssen har vært klart for hele

veien. Gruppeleder Hernes flag-
ger nå samme syn, og får følge av
både Hild Sømnes, Erlend Jordal,
Benedicte Johannessen og
Anne-Kathrine Berg. Sissel Knut-
sen Hegdal er høyst sannsynlig
av samme syn. Dermed er det
flertall, selv om Sevland og et par
andre i Høyre ennå er usikre. 

MOT: Turstimotstanderne får
sannsynligvis et knapt flertall i
Høyres gruppe.

Egil Olsen, Janne Johnsen,
Kristen Høyer Mathiassen, Kåre
Reiten, Odd Jo Forsell, Helge
Gabrielsen, Tone Brandtzæg,
Bjørn Ketil Birkeland og Sigurd
Vik stemmer alle imot. Det gjør

Husker det var 
vei langs sjøen
på 1930-tallet
Nils Boganes ser frem til 
å få tilbake vei langs sjøen
i Gauselvågen. 80-åringen
husker at det gikk vei
langs stranden på
1930-tallet.

Dag-Henrik
Fosse 
tekst 

Jon
Ingemundsen

foto

GAUSELVÅGEN

GAUSELVÅGEN: Nils Boganes fyller
81 år om 14 dager. Han har bodd i
området store deler av livet, med
unntak av 17 år da han virket som
misjonær for Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband i Japan.

VIL HA TILBAKE GAMMEL VEI: – Vi
bør igjen få en vei som går langs
sjøen, slik det var før, sier Nils Bo-
ganes. Han går mye tur i området
og gleder seg til å få tilgang til sjø-
en igjen. – Det er noe helt annet å
gå tur langs sjøen enn å gå langs
jernbanelinjen lenger oppe, sier
han.

– Hvor langt tilbake kan du
huske denne veien?

– Jeg var fem-seks år gammel
første gang jeg fikk være med far
min. Hver fredag ettermiddag
dro han for å selge poteter og
grønnsaker til de som bodde
langs sjøen. Hver lørdag solgte
han varer på torget, men fredage-
ne gikk ferden til eiendommene
langs Gauselvågen. 

BRØDBIL OG FISKEBIL: – Vi kjørte
med hest og kjerre, først over

jernbanen, der det var grind på
begge sider, og så ned til sjøen.
Der kjørte vi langs stranden, helt
opp til boligene og hele veien
bort til Gauselkneiken. Så kjørte
vi videre opp til gamle Gausel sta-
sjon, sier Boganes. Han minnes at
både fiskebilen og brødbilen fra
handelslaget kjørte samme vei-
en.

Brødbilen var stor, mens fiske-
bilen var noe mindre, sier Boga-
nes. 

– Veien var markert og grus-
lagt, og brei nok til at brødbilen
kunne ta seg frem. Noen steder
var det grinder, men det var ikke
noe problem så lenge vi bare åp-
net disse og kjørte videre, minnes
Boganes. 

LURTE TYSKERNE: Under krigen
var det forbudt å hamstre melk
og andre landbruksvarer. 

– Jeg husker spesielt en gang
tyskerne hadde satt opp sperring
ved gamle Gausel stasjon, der de
ville knipe dem som hadde skaf-
fet seg varer på ulovlig vis. Jeg
husker at vi guttunger stakk bort
til Gauselkneiken for å advare de
som var i faresonen, og geleidet
de ned mot sjøen på kjerreveien
som gikk langs stranden. Der-
med slapp de unna politikontrol-
len, sier han.

– Hvor lenge kjørte dere fre-
dagsrunden?

– Jeg vil anta at vi holdt på frem
til slutten av krigen, kanskje til
1943 eller 1944, sier han. Etter kri-
gen sluttet far med salget langs
sjøen.

HUSKER VEIEN TIL 1959: – Når for-
svant denne veien?

– Veien var fortsatt i bruk da vi
reiste til Japan i 1959, så jeg antar
at dette kan ha skjedd på 1960-tal-

SAKEN
En av de heteste sakene 
i Stavanger-politikken handler om
bygging av en tursti langs
Gauselvågen.

VEI LANGS SJØEN: Nils Boganes husker at det gikk en gammel, gruslagt kjerrevei langs 
Den lå omtrent der den omstridte turstien langs sjøen mellom Boganes og Frøystad gård 

let, sier han. Grunneierne har
nok sådd i og anlagt plen over vei-
en. Det var ikke behov for denne
veien lenger når det kom ny vei
ovenfor jernbanen.

GÅRD I GENERASJONER: Nils Boga-
nes har vært både misjonær, bi-
belskole- og misjonsskolelærer
og rektor ved Fjelltun Bibelskole.
Han er sønn av en tidligere gård-
bruker med samme navn. Faren

overtok gården i 1907. Den ble an-
lagt i 1780 og het Nyheim. Jeg tror
den var 50-60 dekar, sier han. 
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r tursti langs sjøen
sannsynligvis også Anne Rette-
dal Ekeli og Bjørg Ager-Hanssen.
Av samme syn er også de tre førs-
te på varamannslisten, Dag Terje
Klarp Solvang, Saad Farooq
Shehzad og Robert Bergerud,
som alle sannsynligvis møter.

VARA: Selv om saken kan synes
avgjort, blir avstemningen i by-
styret likevel uhyre tett. Et par
sykdomsforfall mandag, og to va-
ra med motsatt syn inn, så kan
bildet være helt snudd. 

Det er heller ingen tvil om at
begge sider i saken vil fortsette å
påvirke helt fram til bystyret set-
tes klokken 18 på mandag.

KRF: I KrF vil også gruppen være

delt. Ut fra de signaler som er
kommet så langt, tyder mye på at
Kjetil Clementsen stemmer ale-
ne med flertallet, mens de fire
andre i gruppen går inn for å av-
vise turstiplanen. 

OPPLAGT: Grunneiere i Gauselvå-
gen har reagert på at ikke alle
partiene har hatt befaringer nå i
forkant av bystyremøtet. Ikke
minst retter kritikken seg mot
Arbeiderpartiet.

Gruppeleder Odd Kristian
Reme sier at de aller fleste i
Ap-gruppen har vært i området,
enten ved tidligere befaringer el-
ler på eget initiativ. 

– Vår gruppe er mer enn godt
nok opplyst om denne saken.

Den er opplagt for oss. Her er det
allemannsretten som må veie
tyngst, sier Reme.

STOPPER IKKE: Tre advokater har
også på vegne av sine klienter
hevdet at bystyret ikke har kom-
petanse til å ta en beslutning i sa-
ken, siden planen ble avvist i
kommunalstyret for byutvik-
ling. Dermed er ikke saken fer-
digbehandlet, mener advokate-
ne. Etter å ha konferert med
kommuneadvokaten avviser
rådmann Inger Østensjø den inn-
vendingen. – Vi opprettholder
vårt standpunkt. Vi har vurdert
formalitetene korrekt, og mener
at bystyret kan behandle saken
mandag, sier Østensjø.

Grunneiere
vil trolig
bestride
gyldigheten
av et
sjølinjevedtak
Dag-Henrik Fosse tekst

GAUSELVÅGEN: Blir det flertall
for tursti langs sjøen, tror jeg
flere av grunneierne og deres
advokater vil bestride gyldig-
heten av vedtaket, sier en av
grunneierne Olaf I. Ellingsen.

Han uttaler seg på egne veg-
ne, men påpeker at et tretti-
talls grunneiere vil bli berørt
av at slikt vedtak. 

Olaf I. Ellingsen understre-
ket at det her bare er snakk om
en reguleringsplan, og at dette
ikke vil være et vedtak om eks-
propriasjon på dette tids-
punkt. Ellingsen sier han er
skuffet over mangelen på re-
spekt for flertallsbeslutningen
i kommunalstyret, som har
jobbet med saken i tre år. – Nå
skal bystyret ta stilling til sa-
ken, der medlemmene fikk
sakspapirene for en uke siden.
Mange har ikke en gang vært
på befaring, sier han.

Ellingsen sier også at det er
et klart flertall i Høyre mot en
tursti som fører til så store inn-
grep i verneverdige, private
hager. Han ser flere mulige
veier videre. 

– Blir det flertall for turstien
langs sjøen kan det være aktu-
elt med flere reaksjonsformer
fra grunneierne, sier han.

Gauselvågen som både fiskebilen og brødbilen fra handelslaget kjørte på. 
er planlagt.

I 1831 ble en gammel husmanns-
plass kjøpt fri av min oldefar og
delt i en nedre og en øvre del. Bror
hans overtok den andre delen.
Min bestefar Jon Boganes drev
gården videre før min far over-
tok, sier han.

Gården hadde både sjørett med
brygge og naust, og i dag er Nils
Boganes deleier i et naust i Gau-
selvågen. 

,,Veien var 
fortsatt 
i bruk da vi
reiste til 
Japan i 1959.
Nils Boganes

SKUFFET: Olaf I. Ellingsen.


