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En bønn om støtte fra «Det mørke fastland» 
I sitt essay «Fra det mørke fastland» beskrev Arne Garborg hvor trettekjær jærbuen kan 
være:  

«En jærbu kan spare både for seg selv og for sin Gud; … Men byder det seg en anledning til at 
få føre en proces, - da var han i stand til å sælge sin sidste ko,… da glemmer han selv ordet om 
at forlige sig med sin broder på veien; for ret vil han ha, den gode mand, - ret, ret! – om så 
verden skal gå tilgrunde. Og hva kan ikke en jærbu procedere om? … Det allerinderste i 
jærbuen er og blir juristen: derfor blir også selv hans religiøsitet jus. … Hvad det måtte være 
igjen af gården [når bonden har samlet sine siste filler og har lukket dørene og reist til 
Amerika] kan kreditorene ta, - om de ellers har lyst. – Men «ret» fikk han lel, den gode mand!» 
Skrev Arne Garborg.   

Men Arne Garborg tok feil. Det er ikke jærbuen som er mest trettekjær, hvis det var det han 
mente å si! Det er grunneiere i Stavanger som er de mest trettekjære, sammen med 
journalister og advokater.   

Fri veie og adgang for alle  
Det har vi fått demonstrert i saken om den såkalte Gauselstraen i Stavanger. Bare navnet 
«straen» dokumenterer at her har folk gått og kjørt med kjerre i flere hundre år – folk tok 
alltid stranden til bruk når det var mulig. Ved utskiftningen av storgården Gousel 21. juli 1827 
ble det for deler av gården bestemt at der skulle være «fri veie og adgang over Samuels part».   

Utskiftningskontrakten, og alle dokumenter det vises til med dato, er inntatt i min blogg om 
Gauselstraen, http://mitsem-blogg.com/Gauselstraen/433744267 som dokument 18280721. 
Alle dokumenter har en dato i det system som jeg håper skal bli norsk standard, med 8 siffer, 
hvor de fire første er året, de to neste måneden og de to siste dagen. Når man har åpnet 
bloggen, kan man søke seg til dokumentet på et øyeblikk, med CTRL+F.   

Akkurat hvor Samuels part strakk seg, vet jeg ikke. Det visste sikkert h.r.advokat Karl Wyller 
som i brev av 1. januar 1986 til Stavanger kommune, gjengitt i dokument 20100525, sier at 
allmennheten har fri adkomst over hans eiendom og de andre eiendommene som han 



2 

representerte nord for Steinskog, og uttrykker vilje til å sikre denne med tinglyst rett. 
Eiendommen Steinskog er beskrevet slik at strandveien ikke er del av eiendommen. For denne 
eiendom og eiendommene lenger syd er det tatt forbehold i byggetillatelser at ferdselen i 
strandsonen ikke skal hindres.   

Eiendommene langs stranden lenger sør, kanskje helt til Sandnes kommune, er eiet av 
kommunen.   

Kommunen ber om å få betale for en rett som alt eksisterer.   
For meg er det ubegripelig at kommunen ber om å få betale for rettigheter allmennheten alltid 
har hatt.   

På ett eller annet tidspunkt har ledende folk i kommunen latt seg bevege til å kreve 
ekspropriasjon av en rett allmennheten alltid har hatt, nemlig ferdselsrett for allmennheten. 
Noen i kommunen har formodentlig trodd at man måtte sikre allmennhetens rett til ferdsel med 
ekspropriasjon av grunnen under en tursti – i realiteten grunnen under det tråkk som alltid har 
gått her.   

Jeg mistenkte tidlig at det ville bli umulig for kommunen å gjennomføre en slik ekspropriasjon 
med de utgifter det ville medføre når kommunen hadde påtatt seg ruinerende 
selvskyldnerkausjoner for skandaleprosjektet Ryfast. Dessverre kan det virke som jeg har fått 
rett.   

Kanskje er den eneste mulighet nå er å sikre at kommunen, hvis ekspropriasjonen gjennomføres, 
frifinnes for beløp i den størrelsesorden som tingretten har fastsatt, eller at kommunen kaster 
kortene og vil støtte et søksmål fra Stavanger Turistforening for å sikre allmennhetens rett til 
fri ferdsel. Den endelige strategi, får jeg og andre med interesse for saken pensle ut, når og 
hvis jeg/vi får tilgangs til sakens dokumenter, ved utlån fra retten eller fra en av partene eller 
prosessfullmektigene.  

Din mening kan være av verdi  
Jeg tar sikte på å tilskrive alle turistforeninger i Norge om saken, samt privatpersoner som jeg 
har registrert er ivrige brukere av allemannsrettighetene i Norge. Eventuell støtte til at 
Stavanger Turistforening sikrer allmennhetens ferdselsrett vil være særlig viktig.   

Jeg vil gjerne åpne min blogg om Gauselstraen, http://mitsem-blogg.com/Gausel-
straen/433744267¸ for de meninger du og andre måtte ha om saken. De kan sendes til min 
epost-adresse, mitsem@mitsem.no.   

På forhånd takk for alle innspill!  

Med vennlig hilsen, fra det mørke fastland  

  


