
20201226 En utrolig historie fra «Det mørke fastland»  
Arne Garborg skrev i et essay «Om det mørke fastland» i 1893: «Og hva kan 
ikke en jærbu procedere om? … Det allerinderste i jærbuen er og blir juristen: 
derfor blir også selv hans religiøsitet jus.» Så beskriver Arne Garborg i detalj 
hvordan en fattig jærbu kan bruke sin siste skilling på umulige prosesser, ofte 
med en like fattig nabo. Og Arne Garborg avslutter slik: Når siste skilling er 
brukt i en umulig prosess, når gården er solgt og han selv har emigrert til 
Amerika, er alt som går igjen i hans hode dette: «Men «ret» fikk han lel, den 
gode mand!»  

Men Arne Garborg tok feil. Det er ikke den fattige jærbonden som er mest 
stridbar. Det er det de velstående folk på Jæren som er, og særlig de som 
deltar i styre og stell. Verst er journalister og advokater.  

Det har vi fått demonstrert på Jæren, i tvisten om Gauselstraen.  

Utskiftningskontrakten for Storgården Gousel av 21. juli 1827 inntatt som 
dokument 18270721 i http://www.mitsem-blogg.com/433744267, sammen med 
en rekke andre dokumenter.  

Alle dokumenter har en dato med 8 siffer, der de 4 første er årstallet, de to 
neste måneden og de to siste datoen. Dokumentnummeret (datoen) er 
søkebegrep (med CTRL-F) og finne alle dokumenter det kapittel som er åpnet 
med dokumentnummeret i tittelen. Det kan forekommer at flere dokumenter 
har samme dato. En rask titt på opplysningene på skjermen om de dokumenter 
som er funnet viser raskt hvilket som er det riktige, hvis ikke henvisningen 
gjelder flere dokumenter.  

Det er ikke mye å lese ut av dokument 18270721, Utskiftningskontrakten. Den 
gir egentlig bare mening for de som kjenner de lokale forhold og navn på 
tidligere eiere og brukere, og navnet på eiendommene. Dessuten må man huske 
at i norsk tingsrett er det ikke slik at alle detaljer som vedrører grunnen er 
tatt med i dokumentene.  

Utgangspunktet i Norge har alltid vært at bruk og rettigheter i utmark har 
vært tilgjengelig for alle, og også rett til å gå i utmark og på stranden.  

Hovedregelen gjelder selv om det ikke er gitt konkrete bestemmelser om bruk 
og rettigheter til en eiendom.  

Ordet «straen» i Gauselstraen peker direkte på en sti eller en kjerreveg langs 
stranden på stedet som heter Gausel.  



I den utstrekning eierne av strandeiendommene (og utmark ellers) krever 
dokumentasjon for allmennhetens rett til å gå langs stranden (eller i utmark 
ellers), har de et utgangspunkt som er helt feil.  

Det er ikke allmennhetens rett til å gå i straen eller i utmark som skal 
dokumenteres.  

Det har alltid vært en soleklar rett for allmennheten i norsk rett. Det er 
grunneiernes rett til eventuelt å nekte allmennheten å gå i straen og utmark 
ellers, som etter grunnleggende norsk rett må dokumenteres.  

Det er også utgangspunktet for Høyesterett i de grunnleggende dommer om 
allmennhetens rett til ferdsel i strandsonen, Furumoadommen (Rt. 1998 s. 1164, 
dokument 19980701, Staten mot grunneiere) og Hvalerdommen (Rt. 2005 s. 805, 
dokument 20050621, grunneiere mot Hvaler kommune).  

Jeg føler meg ikke kompetent til å tolke de gelogrfiske henvisninger i 
utskiftningkontrakten for gårdene Gousel fra 1827, dokument 18270721.  

For meg er det tilstrekkelig å vise til de krystallklare uttalelser fra h.r.advokat 
Karl Wyller på vegne av grunneierne i 1985/6, dokument 20100525, der han 
både viser til allmennhetens rett til ferdsel langs stranden, og tilbyr seg på 
vegne av eiendomseierne å sikre t denne rett blir tinglyst på eiendommene. 


