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  Arkeologen, dr.philos. Jan Petersen (1887 – 1967), var direktør 
ved Stavanger Museum fra 1923 til 1958. Den følgende artikkelen har jeg 
(Reidar Frafjord) fått hentet ut fra museets arkiv: 
 
 Naturfredningsforeningens styre hadde bedt meg følge seg opp til Molaug i 
Frafjord for å se på noe som mentes å være en hustuft og som kunne tenkes å burde 
fredes. Jeg reiste da med formannen i foreningens styre,  materialforvalter Ådnesen, 
dessuten et annet medlem av styret, gartner Motland. Likeledes var med lærer Molaug 
og hans sønn, stud.philol. Eldar Molaug. 
 Det var et sørgelig regnvær på vår ferd oppover Frafjorddalen. Først viste 
Kristian Håland nede på Frafjord oss en gravhaug på østsiden av dalen på en høyde, 
Sjoarhaugen, meget utkastet, på den andre siden av dalen skulle være en lignende haug. 
Litt lengere borte, på en plass som kaltes Moshei, var rimeligvis en gammel ødegård med 
rydningsrøyser og muligens et par gravhauger. 
 Hos Gabriel Frafjord hadde den såkalte Franestein stått på jordet der, den var 
blitt tatt ned i 1850-årene og brakt til en bekk hvor den nu lå som en del av broovergang. 
Der var noen striper i undersiden, men det var bare forvitring. Der ble vist oss det 
omtrentlige sted hvor stenen hadde stått hos Gabriel Frafjord. Der var på tale om å få 
reist stenen her ved gjerdet. Naturfredningsforeningens styre mente det kunne få 
veivesenet til å gjøre dette. 
 Oppe ved Molaug ligger 3 ganske store gravhauger. Der skulle være utskiftning 
der, og det var mulig der da ville bli uttalt ønske om å få haugene fjernet. Det bør 
imidlertid fastholdes at i hvertfall de to øverste hauger blir liggende. Lengere nordover 
lå en hustuft litt ovenfor Molaugvatnet. Den var 19 m.l. og 5 ½ m.b., litt utydelig i 
konturene SØ – NV  (ØSØ – VNV ?). 
 Lærer Molaug fortalte at der ca. 1894 på Molaug skulle være funnet en 
bronsespenne, hvelvet (oval spenne?) som Molaug den gang som gutt hadde levert til 
skoleinspektør Olsen og fått adgangskort til museet isteden. Den kan ikke sees 
katalogisert. 
 Eldar Molaug fortalte at der på Østebø ved elven skulle være en slette som kaltes 
Skei, hvor der var gravhauger. I en av disse haugene skulle for mange år siden være 
funnet en lerkrukke av Ole Østebø, nu en mann på over 80 år. Der var imidlertid hull i 
bunnen og da hadde han kastet den bort og knust den ganske. 


