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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: søndag 28. april 2019 14.34
Til: 'debatt@aftenbladet.no'
Emne: Gauselstraen har alltid gått i fjæra!

Stig Rune Reese akker seg i leserbrev 20190427 (som er blitt min måte å skrive datoer på) over 
at en tursti ved Gauselvågen skal måtte «tvinges ned i fjæra» når den kan gå på oversiden av 
strandeiendommene.  

For den som leser Aftenbladet og ikke er kjent med bakgrunnen, er det lett å forstå at 
problemstillingen oppfattes slik. Tidligere eiere og redaktører av Stavanger Aftenblad har i 
generasjoner vært eiere av strandeiendommer i Gauselvågen. En av dem var formann i 
Stavanger Turistforening da spørsmålet om kommunen skulle overta ansvar for og vedlikehold 
av denne veien, som er tegnet inn på alle kart og grunnboksark, ofte med eget navn: 
Gauselstraen eller «Strandvei», jfr. http://www.mitsem-blogg.com/433744267. Hun ga uttrykk 
for at hun ikke kunne forstå hvorfor en turvei skulle gå akkurat her! 

Det eneste kommunens initiativ har ført til så langt, er at de private grunneiere i Gauselvågen 
så godt som mulig har fjernet alle spor av strandveien. Hver gang «Stavanger Aftenblad» har 
omtalt saken – og det må være minst 50 ganger - gis det inntrykk av at kommunen skal tvinge 
igjennom en ny turvei der man ikke har hatt dette tidligere. Da er det lett å forstå at Stig Rune 
Reese – og sikkert mange med ham – har misforstått hva det dreier seg om! 

Det er vanskeligere å forstå at advokater, som presumptivt også skal ha lært om rettigheter 
vunnet ved alders tids bruk, i flokk og følge påtar seg oppdrag med å hevde noe annet enn det 
de bør ha lært i studiet.  

I den utstrekning noen borgere har protestert mot den fysiske fjerningen av 
Gauselstraen/Strandveien i terrenget, og etablering av låste porter der det alltid var fri 
gjennomgang, har de vel ikke sluppet til i «Stavanger Aftenblad». Som det fremgår av min blogg 
har jeg selv sluppet i  ved et par anledninger. Det var vel før min protest mot «fake news» i 
Aftenbladet – om  at feil ved fortøyningen gjorde at «Alexander L. Kielland»-plattformen 
havarerte – tilsynelatende har medført at jeg er persona non grata i avisen. 

Pål Mitsem, Randaberg  
H.r.advokat em. 

 

 


