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Om folk på Molaug-garden på Stokka. 
 

av Reidar Frafjord 
 

 I februar 2015 hadde jeg på dette nettstedet en artikkel om overlærer 
Peter Molaug. Han var født i Frafjord-dalen, men kom som 12-åring med 
foreldre og søsken til en gard ved Store Stokkavann. I det følgende skal jeg 
”hente” fra lektor Sevald Simonsens betraktninger i Dagbladet Rogaland, 
februar 1963, om høgsfjordinger som slo seg til rundt Stavanger. 
 
 Moren og faren, Lena og Peder, hadde en stor barneflokk, ni stykker 
som alle var født på Molaug. Det ble ikke lett å greie seg der inne i avkroken 
da ungene vokste til. Siste halvdel av 1800-tallet var en tid da utvandring 
var den vanligste måten å løse overbefolkning på, og de to eldste sønnene 
var ikke gamle før de begynte å snakke om at de ville til Amerika. 
 Dette fikk Knud Steinskog Sørnes høre om, han som hadde slått seg 
ned i Hetlandsmarken. Det burde de ikke gjøre, mente han; de skulle heller 
tenke på å prøve seg ved Stavanger, der det etter hvert hadde begynt å 
komme ikke så få folk fra Høgsfjord. Dette ble nå løsningen for Lena og 
Peder og deres store familie som fikk kjøpe den noe nedslepte garden til 
Johan Nymann ute på Stokka. 
 Det ble et forskrekkelig strev fra dag en, ikke minst for Lena. ”Å du, å 
du så hu mor har strevd”, sa døtrene Ane og Berta til Sevald da de fortalte 
om foreldrene sine. Den eneste gangen Lena hadde vært utenfor Frafjord-
bygda før, var da hun en gang var hos  Knud Sørnes og høyet. Første julen 
på Stokka i 1890 ble også en opplevelse – for da opplevde de solskinn i 
julen for første gang i sitt liv! Det hadde de aldri i den bratte Frafjord-dalen. 
 Med seg fra Molaug hadde de ei kjerre og 4 – 5 kyr og lite å leve av. 
Maten de spiste var dårlig og for å få litt kontanter, måtte de selge all 
melken. Selv nøyde de seg med margarin og kaffe. Lena syntes det var 
grusomt med margarin; den var ikke noe bra den gangen. Det hadde vært 
noe helt annet til mat hjemme på Molaug: melkemat, spekemat og flatbrød.  
Når Peder fra byen, hadde han med seg bybrød. Men så fikk hun snart 
merke følgene av matskiftet: På fire år mistet hun alle tennene, og da var 
hun ikke mer enn 46 år gammel! 
 Peder Tolleivsen Molaug var en staut og kjekk kar. Han kunne stå på 
hendene da han var 70 år!  Av gemytt var han lys og glad. Han levde i 
salmer og sang støtt, og han hadde salmodikon og lærte seg alle salmene i 
Kingos salmebok. En opplevelse han hadde hatt i sin barndom da han var 
gjeter på Molaug, gjorde et uutslettelig inntrykk på ham: 
 Det var en dag han hadde vært oppe i fjellet og og var kommet ned i 
Nordalen. Da ble det med ett så lyst omkring ham at det skinte av steinene. 
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For den unge gutten ble dette en guddommelig åpenbaring, et møte og et 
kall som ble avgjørende for hele livet hans. Senere pleide han stadig å si 
som sitt vitnesbyrd: ”Me he’ alt i Jesus, alt e’ nåde”! 
 Erik Gilje hadde hatt en god innvirkning både på Peder og Lena da 
han var lærer der inne i bygda i sin ungdom. Men han hadde et strengt 
kristensyn dengang. En gang hadde Lena ledd i skolestua. Da så Erik strengt 
på henne og sa: ”Lena, veid du ikkje ka Salomon seie? – Latter, du e’ galen, 
seier han.” Denne irettesettelsen glemte Lena aldri. 
 Men hun hadde også et annet minne om Erik Gilje: Det var 
omgangsskole den gang. En dag de hadde hatt skole nede i Frafjord og var 
på vei hjemover, hørte de skrubben ule oppe i fjellsiden. Ungene ble redde 
og klamret seg til Erik  som skulle hjem til Håland sammen med barna fra 
den øvre delen av bygda. Da han så hvor redd vesle Lena var, tok han henne 
på ryggen og bar henne. Det ble et gildt minne for Lena. 
 Erik Gilje hadde slått seg ned i Hetlandsmarken lenge før Lena og 
Peder kom til Stokka, og nå ble han en kjær gjest hver gang han kom innom. 
Da ble det alltid grundige samtaler om åndelige ting. Peders svigersønn, 
Aksel Skretting, fortalte om en søndag han som forlovet var på Stokka, og de 
fikk besøk både av Erik Gilje og Erik Kommedal. Alle hadde vært i kirken og 
hørt på prekenen, og nå snakket de sammen om det de hadde hørt.  
 De gikk grundig til verks og for å være helt sikre på at det de kom 
fram til, var rett i troen, måtte de høre hva Luther hadde å si. Og den som 
måtte sitte og lese side etter side i Luthers huspostill, det var den unge 
Aksel Skretting, for han var jo lærer! Men det verste var, fortalte han, at 
etter som han leste, forsvant snart den ene og snart den andre av de unge i 
huset – også hans egen Ane! De kjente disse uendelige prekener til Luther i 
det snirklete, gamle danske bibelspråket. 
 


