
 



I det virkelige liv er det dessverre slik at det nesten ikke er grenser for 
hva advokater er villig til å gjøre og hevde, hvis det bare er godt betalt. 
Pål Mitsem 
Olaf I. Ellingsen, som i 2010 kjøpte en eiendom på Gausel med målebrev som klart viser 
en strandvei tvers over eiendommen, har nok en gang sluppet til i «Stavanger 
Aftenblad» med en helsides artikkel som overhodet ikke kommer inn på det sentrale 
spørsmål: 
Har allmennheten en veirett etter de utskiftninger som skjedde i forrige århundrer 
og/eller ved alders tids bruk? 
Én ting har Ellingsen åpenbart rett i. Når han skriver at det må helt nye koster til hvis 
kommunen skal sikre innbyggerne friområder og turveier, gir han en presis beskrivelse 
av den handlingslammelse som åpenbart har inntrådt i kommunen etter at saken sist 
ble tatt opp i kommunen i 2008.. 
Den gangen lå strandveien der med fri adgang for hvem som helst langs sjøen i hele 
strekningen som planen omfattet, med hull i steingjerdene som gikk ned til stranden, og 
klare fâr over plener og grøntområder. 
Etter at kommunen fremmet planen om sikring av denne gangveien, og opparbeidelse 
av gangveien i kommunal regi har grunneierne gjort det som er mulig for å fjerne alle 
spor. 
Hullene i steingjerdene er fylt igjen, og porter er satt opp flere steder, og grøntområder 
anlagt på nytt. 
«Ingen tvil om svært gamle rettigheter» 
Etter å ha blitt nektet spalteplass i «Stavanger Aftenblad» (med klage over nektelsen i 
fagbladet «Journalisten») slapp jeg 26. mai 2010 med en artikkel med ovenstående 
tittel. 
Jeg kommer her inn på utskiftningen av utmarken på hovedgården Gausel i 1827. Etter 
denne utskiftning er ikke adkomst (veier) fastsatt som en rettighet for bestemte bruk. 
Det «maae som forhen være fri Veie og Adgang», d.v.s. fri vei for alle. Det var slik 
forholdet oftest var langs stranden i Norge på denne tid. 
Det er sikkert dette som er bakgrunnen for at allmennheten i flere hundre år har hatt fri 
vei i strandsonen på Gausel. 
Juridisk sett kan det ikke være tvil om at allmennheten derfor også har rett til 
strandveien etter alders tids bruk, som er et selvstendig rettsgrunnlag i norsk rett. 
Wyller forstod godt 
Tidligere eier av eiendommen som Ellingsen kjøpte i 2010, h.r.advokat Karl Wyller, var 
åpenbart innforstått med dette. I brev til Stavanger kommune på vegne av alle 
grunneierne skrev han 1. januar 1986 at grunneierne gjerne kunne sikre allmennhetens 
veirett med en «tinglyst rett for allmennheten til fri gjennomgang over samtlige 
eiendommer», med løfte om at det ikke skulle etableres noen hindring for «ferdselen 
ved gjerder, hekker eller andre fysiske stengsler». 
Det eneste grunneierne den gang krevet, var at kommunen skulle holde seg unna. 
Men, det er jo engang slik, i alle fall i vår tid, at kommunen er fremste, om ikke eneste, 
representant for allmennheten. 
«Advokatens oppgave er å fremme rett og hindre urett» 
Sitatet er hentet fra Regler for god advokatskikk, fastsatt med hjemmel i domstolloven. 
De som tar embetseksamen i jus må også love å fremme rett og hindre urett. 
I det virkelige liv er det dessverre slik at det nesten ikke er grenser for hva advokater er 
villig til å gjøre og hevde, hvis det bare er godt betalt. 



Det er slik livet er, og grunneierne langs Gauselvågen har benyttet seg av det til å 
trenere saken på alle mulige og umulige måter. På en måte er det slik livet er. 
Med ett enkelt unntak har ingen av advokatene, meg bekjent, gjort noe forsøk på å 
imøtegå den fremstilling jeg har gitt av de rettshistoriske sider og den juridiske karakter 
av allemannsretten. 
Unntaket var en setning i en av de utallige innlegg fra grunneiernes mange advokater 
om at grunneierne ikke vil akseptere at allmennheten har noen som helst rettigheter i 
strandsonen. Enkelt og greit. 
Burde ha vært fulgt opp 
Egentlig er det vel mer merkelig at advokatene i Stavanger kommune har medvirket til 
denne trenering, også med en advokat som ordfører. Samtidig som grunneierne har tatt 
seg til rette og etablert fysiske stengsler for allmennhetens veirett, så vidt forstås uten 
protest fra kommunens advokater eller politikere? 
Det ble i sin tid oppstandelse i Stavanger Turistforening da styreformannen, som også 
var grunneier i Gauselvågen, ga uttrykk for at hun ikke kunne forstå hvorfor folk skulle 
ha et ønske om å gå akkurat der! Hun ble skiftet ut ved første generalforsamling. 
Et forslag fra min side på siste generalforsamling i Stavanger Turistforening om å 
etablere en liten gruppe som kunne følge opp saken om strandvei i Gauselvågen, og 
samle inn faktiske opplysninger om allmennhetens bruk av veiretten i de siste hundre 
år, falt mot én stemme - min egen. 
En kollega uttrykte det slik: Du må ikke tro at du som er østlending skal komme og lære 
oss noe. 
Mer enn 40 års virke i Stavanger kan åpenbart ikke vaske vekk de begrensninger som 
dialekten gir. 
 

 


