
 

 

TURTILBUD I 2019 

Etter et fjorår med lavere aktivitet enn vanlig, satser vi i år på å tilby to arrangementer i regi 

av Bjødna-Tores Venner (BTV). Her kommer nærmere omtale av dem, og ellers er det bare å 

ta kontakt via jan.k.hognestad@uis.no eller 900 86 381 for svar på spørsmål som ikke 

avklares nedenfor. 

 

1. Hovedprosjekt: Tur til Mån 24. og 25. august. 

 

Denne turen kan man enten ta som dagstur lørdag den 24. august eller legge inn en 

overnatting på Mån i tillegg. Vi samles i tunet på Eikeskog lørdag kl. 11:00. Før den 

tid må man ha satt fra seg bilen inne på den offentlige Månafoss-parkeringsplassen og 

gå ned langs elva og over brua til Eikeskog. Grunnen til at vi gjør det slik, synes vi er 

spennende: Vi har fått lov av grunneier til å gå til Mån på Eikeskog-sida og over brua 

på toppen. Dette er den gamle veien til Mån, så vi går sånn sett på historisk grunn. 

Denne veien er normalt stengt for all ferdsel, så ikke mange i dag kan si at de har gått 

til Mån slik de gamle gjorde. For å få dette til, må vi låne en nøkkel, og dette gjør det 

nødvendig å gå fra Eikeskog til Mån i samlet flokk. Avgang presis 11:00, altså. Vil 

noen heller gå den vanlige turistveien opp, er dette selvsagt helt i orden. De som går 

sammen med oss på Eikeskog-sida, må regne med at turen opp tar en times tid. 

 På Mån planlegger vi et lite kulturprogram, utendørs eller innendørs alt etter 

værforholdene, som starter kl.13:00. Eivind Haaland fra Eikeskog blir med oss og vil 

fortelle om Mån og livet der. Det blir også et lite innslag fra et pågående prosjekt med 

innsamling av historisk stoff, kalt «fortellinger fra Frafjord», og ikke minst blir det 

musikalsk underholdning ved Sverre Kvam og Alf Carlsen, kjent fra musikkmiljøet i 

Stavanger. 

 Ellers er det jo kjekt bare å være sammen, og vi forutsetter at folk har med det 

de vil spise og drikke. Det fins ikke grillutstyr der oppe, men huset har ellers et 

velutstyrt kjøkken (se nedenfor). Blir været fint, er både bærplukking og fiske aktuelt 

på denne tida av året, så slik sett skulle dette kunne være en tur både for store og små. 

Utpå ettermiddagen har man to muligheter: De som har satset på dagstur, går 

tilbake til parkeringsplassen på eget initiativ, og nå er det altså snakk om å gå den 
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vanlige «turistveien» nedover, slik at alle kan være så lenge de vil på Mån og dra når 

det passer. Så har vi imidlertid leid hele huset på Mån for kvelden og natta, så de som 

vil, kan være sammen med oss om kvelden og overnatte. Huset har 31 sengeplasser 

fordelt på 7 rom. Er man en liten gjeng som kjenner hverandre og fyller opp et rom, vil 

det, så langt kapasiteten tillater, derfor være mulig å ha et rom sammen. Prisene er 

slik: Voksne: kr 250,-, barn og ungdom 4 – 21 år: kr 120,-, familie inntil 5 personer kr 

550,-. 

 Dette opplegget baserer seg på at man har all mat og drikke med selv, og at 

man deltar i opprydding og utvask på søndagen før avgang. Nærmere oversikt over 

forholdene på Mån kan finnes her: https://jarenfri.no/no/steder/friluftsgarden-man/. 

Det som står på denne nettsida om økonomisk oppgjør, kan ses bort fra, for de som vil 

overnatte, betaler til oss, og så gjør vi opp med Jæren Friluftsråd i etterkant. 

Vi legger ikke opp til noe spesifikt kulturprogram på lørdagskvelden, men 

stoler på at vi klarer å sosialisere og ha det kjekt sammen. I kjelleren finner vi 

«varmestova», et fellesrom der vi kan oppholde oss. Det er i utgangspunktet åpent for 

alle og enhver som kommer til Mån, men siden vi har leid hele huset, vil vi nok kunne 

påregne å være for oss selv på kveldstid.  

Til dette opplegget er det naturligvis nødvendig med påmelding. Den kan skje 

til styreleder Jan Kristian Hognestad (jan.k.hognestad@uis.no eller telefon  

900 86 381). Overnattingen må også forhåndsbetales etter nærmere avtale. 

Påmelding må skje innen 10. august. Vi presiserer imidlertid at det bare er de som 

vil overnatte som trenger å ta kontakt. De som satser på dagstur lørdag den 24. august, 

kan bare møte opp på Eikeskog kl. 11:00. 

Så nevner vi også at Mån er et svært egnet sted for teltliv. Vil noen være med 

oss om kvelden, men så overnatte ved å ligge i telt, er det helt fint. I og for seg er det 

ikke nødvendig med noen påmelding for folk i denne kategorien, men for oss er det 

likevel greit å vite hvor mange som totalt blir med oss på Mån lørdagskvelden, så 

derfor er det fint om teltfolk også sender en liten beskjed. 

 

 

2. Tur til Snelldal 19. mai. 

 

Den gamle ferdselsvegen fra Brådland til Eikeskog gikk gjennom meget 

karakteristiske og dramatiske Snelldal. Videre gikk den fra Eikeskog til Mån (der vi 

altså skal gå oppover i august) og derfra videre innover Fidjadalen. Dermed kan vi si 

at i likhet med august-turen mellom Eikeskog og Mån, går vi også på turen vår i mai 

på historisk grunn. Og i likhet med Mån-turen kan dette bli en rundtur: Vi går mellom 

Brådland og Eikeskog på gamlemåten opp Snelldal og tilbake til Brådland på dagens 

bilveg.  

Til denne turen er det ingen påmelding. Vi samles på Brådland, helt innerst i 

Frafjorddalen, søndag 19. mai kl. 12:00, parkerer etter anvisning og går opp Snelldal i 

samlet flokk. Med oss har vi turleder og guide Sturle Haaland. Turen er ikke lang, men 

terrenget er ganske bratt og til dels ulendt. Store deler av den gamle vegen er ødelagt 

av steinsprang, men vi kommer trygt videre. På veien stopper vi i Snelldalshålå, som 

er beskrevet nærmere i teksten nedenfor. Dette gjør turen spennende ikke minst for de 

unge, for her er det snakk om å utforske et virkelig fantasieggende sted. Vi anbefaler 

at de som skal inn i hålå, har med seg lykt, gjerne hodelykt. 

Når vi kommer opp mot Eikeskog, avslutter vi fellesturen i regi av BTV, og da 

har man et valg mellom å gå tilbake til Brådland umiddelbart eller forlenge turen på 

eget initiativ. Et alternativ da, ikke minst for familier på tur, er å prøve seg på den nye 
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klatreruta i retning Månafossen. Den er beskrevet her: https://www.fjell-

vandring.net/fjelltopper-250-500moh/ferrata-månafossen-647.html. 

I motsetning til Månafossen og friluftsgarden Mån, er Snelldal en så godt som 

ukjent attraksjon. Stort sett er det bare folk med lokal tilknytning som kjenner stedet, 

og selv blant dem er det mange som ikke har gått den gamle ferdselsveien på årevis. 

Derfor håper vi at initiativet vårt både får lokale folk og tilreisende til å ta av gårde 

den 19. mai. Siden dette i så stor grad er ukjent territorium, har Kåre Haaland i styret 

for BTV laget en presentasjon - med historisk sus. Vi gir ordet til ham: 

Snelldal går rett nord fra de vestlige engene på Brådland øverst i Frafjord. Det 

er en kort trang dal bare 600 m lang. Den åpner seg mildt med kulturbeite i bunn og på 

sidene. I vest er skråning opp til Eikeskogåsen rund og mild med varmekjær 

vegetasjonen. I øst stiger Brattelifjellet rett opp med skremmende og farlig 

utoverhengende fjell. Her har det gått mye steinsprang. Røysen i bunn viser skarp og 

knust stein som har kommet ned etter istiden. 

I nord smalner dalen til, blir trang og stiger 80 m bratt opp til søndre grense for 

Eikeskog. Her innerst ligger det store steiner som kom med isen. Det er ikke noen 

typisk morene her, slik at dalen må ha virket som en bakevje for steinblokker idet isen 

strøk over Eikeskogåsen. Blokkene er ramlet sammen hulter til bulter og danner 

naturlige hulrom. Et stort slikt rom er Snelldalshålå. Inngangen er vanskelig å få øye 

på. En liten åpning fører ned til et stort kammer og et rom til lenger nede. Den er nok 

totalt ca. 6 m dyp og ganske tørr. Vi kan slippe ned 2-3 personer om gangen. Ta med 

hodelykt! Her nede næres fantasien til alle slags tanker om hvem som har vært her og 

hva som har hent nede i hulen.  

Rett nord for Snelldalshålå går vegen videre som en sikksakk-veg som er fint 

lødd av stein hele bratte dalen opp. Her oppe møter vi Drågveien som går fra 

Fladebrådet på Brådland over Eikeskogåsen til Eikeskog. Her dro de med drag tyngre 

ting som skulle til gards. 

Fylkesvegen vi møter på vestsiden av Eikeskogåsen kom først i 1925. Før det 

var det disse to andre vegene som gjaldt. Vi vet ikke når Snelldalvegen ble tatt i bruk, 

men vi vet at allerede i steinalderen for jegere opp her på jakt etter villreinen. 

Vi antar at det var en rik jordbruksvirksomhet i Frafjord lenge før Svartedauden rundt 

1350. Da virket Snelldalvegen som en sikkerhetsventil for folk som det ikke var plass 

til nede i dalen. De trakk innover og bosatte seg etterhvert på fjellet innover i 

Fidjadalen fra Månafossen. Her fikk vi fjellgårdene Mån, Fed og Blåfjellenden. Den 

siste øverst i et ekstremområde med tanke på å kunne drive jordbruk. Men 

Svartedauden utryddet folk i Frafjorddalen og Fidjadalen. Kun en ung kvinne på Mån 

og en ung mann på Kommedal overlevde, ifølge overleveringene. De gikk 

Snelldalvegen og fant hverandre og dannet etter tradisjonen den første nye bosettingen 

i Frafjord.  

Etter Svartedauden har vi kilder som viser at vi fikk bosettinger i hele 

Fidjadalføret. Først kjenner vi til Mån fra 1571 da kongen la gården under kirken. 31 

år senere hører vi for første gang om Fed. Det var til å begynne med jordbruk som 

ikke var så verst der oppe. Fed ble regnet som en rik gård, noe gårdsnavnet også tyder 

på. Når de drev smalen til slakt gjennom Snelldal og videre til Stavanger, ble det sagt 

at prisen på smalekjøtt falt kraftig. Men de bodde langt inne og hadde behov for sosial 

omgang og skole. Omgangslærere gikk Snelldalvegen og innover Fidjadalen og tok 

seg av skolegang.  

Både historiske kilder og fortellinger fra folketradisjonen har mye å bidra med 

når det gjelder dette området. Tora Nødland på Fed gikk på tresko hele veien 5 timer 

til Kommedal for å delta på andaktene til Eirik Kommedal og gikk hjem igjen etterpå. 
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Byttingjenta Gonel Fed, som hulderfolket etter tradisjonen hadde byttet med en unge i 

vogga på Fed, gikk også her på veg til sjøen og Forsand hvor den svært store 

merkelige kvinnen senere ble boende. 

Omgangslærer Gilje forteller til Svein Molaug at en gang han skulle krysse ånå 

for å komme til Fed, ble han hentet av Gonel som fosset over ånå på Fed med ham 

under armen. Og lærer Gilje var ikke akkurat en liten kar! l 1754 gikk det et snøras på 

Mån som drepte folk og dyr. Bare en ung kvinne overlevde og sprang barbent til 

Eikeskog. Ned gjennom Snelldal for de videre for å gi beskjed om ulykken og få hjelp 

til å grave i raset. Senere ble likene slept Drågveien til Brådland. 

Stamfaren i BTV, Bjødna Tore eller Tore Toresen Haaland, gårdbruker på 

Håland, gikk også her for å besøke grannen på Eikeskog. Det var rett nok også en sti 

på vestsiden av ånå. Men den var vanskelig og farlig. Bedre da å ta firestrengen over 

Neshøl til Brådland og så strake vegen opp Snelldal til grannen. Folk vi vet hvem var, 

måtte i nesten 400 år gå forbi Snelldalshålå. Det heter at her kunne røvere holde til 

som ranet de farende. Vi vet ikke om dette er sant, men vi vet at jødene på Brådland 

og Eikeskog under krigen gikk her og fikk samlet eiendelene sine oppe på Eikeskog i 

en kiste som ble kalt jødekisten. Denne står på Eikeskog den dag i dag.  

Jødene ble hentet av lensmannen. Jeg ble fortalt av far at noen jøder gjemte seg 

i Snelldalshålå. Men Kjell Haaland mener dette ikke var sant fordi de alle overga seg 

frivillig og ble deportert. Kun en overlevde som kom tilbake for å hente innholdet i 

jødekisten.  

Før i tiden gjaldt det å utnytte naturlig kjøling i bakkene. I Frafjord og i Dirdal 

er det flere steinurer som om vinteren blir kjølt ned så kraftig at kald luftstrøm holder 

rom i urene kalde og kjølige om sommeren. Her er det huler som i lange tider har blitt 

brukt til kjøling av mat. Snelldalhåla kan ha hatt en slik funksjon, mener Wenke og 

Per Kåre Haaland, gårdbrukere på Håland og eier av Hegdalgården og Snelldalen på 

Brådland. 

Men større krav til nok mat og materiell velstand gjorde at det indre dalføret 

etterhvert ble fraflyttet. Først på Blåfjellenden i 1867 og omtrent samtidig på Fed. 

Mån var bosatt og i drift til 1915. Ny veg blir bygget til Eikeskog, og Snelldalvegen 

blir etter hvert glemt. Til den nye vegen fra Gilja til Frafjord kom i 1965 og båten 

sluttet å gå, hadde rutebilsjåfør Nils Haaland (far til Kjell) skilt posten og levert den på 

gårdene oppover dalen. Posten til Eikeskog ble levert på Brådland. Helt fram til 1965 

gikk folket på Eikeskog hver kveld Snelldalvegen til fots for å hente post på Brådland. 

Vel oppe fra Snelldal ser vi det nye huset til An-Magritt og Eivind Haaland, 

gårdbrukerne på Eikeskog. De har gjort klar stien for oss slik at vi kommer greit 

videre. Her går vi langs nye vegen fra 1925 i Skiddalen. Eivind Haaland sier dalen 

fikk sitt navn fordi det alltid luktet vondt her. Det var myr som råtnet uten luft og laget 

skidlukten. Her må vårt folk på veg i Snelldal sikkert ha utvekslet mange kommentarer 

til sitt reisefølge! Straks videre kommer vi til broen over til Eikeskog og Anne-Karin 

og Kjell Haaland. Her slutter vår Snelldalstur og her fortsetter BTV-turen i august til 

Måen. Da har vi altså fått lov til å gå gjennom tunet på Eikeskog gårdene og 

gamlevegen til Mån. Vi har til nå bare gått første del av gamle ferdselsvegen 

innover Fidjadalen. Vi takker for turen og går tilbake ned nye vegen til Brådland og 

bilene.  

Klarsynte mener at vi legger igjen energispor der vi har vært. Sporene forblir 

der for alltid. Det er ikke mange som tror på dette. Men innbill deg likevel på tur inn i 

Snelldal at disse mange hundre år gamle energier svever der. Ta innover deg hva som 

har skjedd og kan ha skjedd her og føl etter. Kanskje du blir en opplevelse rikere den 

dagen! Velkommen på tur i Snelldal 19. mai 2019. 


