
 
  
 
Pål Mitsem 
Wilhelm Feyling-Hanssen skriver i leserbrev i Aftenbladet 19. mai at det ikke er riktig at 
Gauselvågen har hatt turvei så lenge folk kan huske, og antyder at jeg ikke har satt meg 
inn i saken. 
Jeg har faktisk en mappe med dokumenter om saken. Den viser med all ønskelig 
tydelighet at bestemmelsene i utskiftningen av hovedgården Gausel i 1827 om at det i 
utmarken «maae som forhen være fri Veie og Adgang», dvs. fri vei for alle, også ble 
gjennomført i praksis. 
Strandveien inntegnet 
Siden Feyling-Hanssen viser til situasjonen «tidlig på 1940-tallet», viser jeg til 
målebrevet av 13. mars 1940 for eiendommen som i dag eies av Olaf I. Ellingsen (se 
bildet), der veien er tegnet inn med to streker på tvers over målebrevet og ordet 
«Strandvei» imellom. I grensebeskrivelsen til en eiendom her står det: «De gamle 
rettigheter til Strandveien m.v. skal være som før.» I skjøtene for eiendommene sør for 
dette er det presisert at eiendommene omfattet fjæren i den utstrekning denne var 
undergitt privat eiendomsrett. Selger ville ikke ha noe ansvar i forhold til rettigheter 
som allmennheten måtte ha! 
Turistforeningen 
Jeg har vært bekymret for at folk skulle glemme hvordan ting var før flere grunneiere i 
de siste 10 år har fjernet alle spor etter gangveien over sine eiendommer. Hull i 



steingjerdene har blitt borte, og gressplener anlagt der gangveien gikk mellom gjerdene. 
Stavanger Turistforening ga for drøye 10 år siden sin støtte til opparbeidelse av 
gangstien i kommunens regi. Under generalforsamlingen til Turistforeningen i 2015 
fremmet jeg forslag om at man skulle nedsette en troika til å samle inn dokumentasjon 
av hvordan situasjonen var før flere grunneiere, på ulovlig måte, fjernet spor etter 
allmennhetens veirett. Forslaget falt, mot én stemme. Det spratt nok mange 
champagnekorker langs Gauselstraen da! 
Til Feyling-Hanssens kritikk av meg sier jeg: Finn frem et speil! Og, hvis du skal fortsette 
diskusjonen, ton flagg! Hva betyr saken for deg og dine? 
 


