							

								

Den gamle bygdeveien ved Engelskhuset
Foto 2006: Per Terje Haaland

Bygdeveien i Frafjord
- en lang vei mot målet

Vi må anta at så lenge det har vært bofaste mennesker i Frafjorddalen, så har det ganske fort
dannet seg en vei-trasé hvor folk tok seg fram, oppover og nedover i dalføret. Til å begynne
med var denne traséen kanskje bare en sti, som etter hvert ble forbedret og utvidet. Vi har jo
ingen detaljert kunnskap om dette, men slik topografien er i dalen, er det vel rimelig å anta
at traséen for ca. 500 år siden ligger nokså nær dagens vei gjennom dalen. Øverst i dalen var
det annerledes.
Ansvaret for bygging, utbedring og vedlikehold av små bygdeveier hvilte helt opp til andre
halvpart av 1800-tallet på de enkelte brukerne. I Frafjord-dalen vil dette si gardbrukerne i dalen. Etter veiloven av 1824 var bygging og vedlikehold av bygdeveier pliktarbeid for brukerne.
I 1880-årene gikk det en gammel vei fra sjøen gjennom Frafjord-garden og videre oppover.
Det finnes fremdeles noen fysiske spor etter denne veien som bare var 1,5 – 2 m brei og dårlig egnet for kjøring med hest og kjerre. Kanskje særlig forbi Molaugvatnet var veien lite egnet for transport av tunge varer, f.eks. ved som skulle til Stavanger for salg. Også for folk som
skulle til kirke, var den dårlige veien humpete og sølete. Folket fra de øverste gardene (Fed,
Måen og Eikeskog) gikk på tresko hjemmefra og ned til Treskosteidn (omtrent ved Engelskhuset). Her ble treskoene lagt under steinen, og kirkeskoene tatt på.
Peder Thorsen Haaland forteller i et lydbåndopptak fra 1957 om frakt av ved fra Håland til
Stavanger omkring 1880. Etter at veden var hogd, kløyvd og tørka, ble den først kjørt på kjer-

Gamleveien sørvest for Engelskhuset sett fra vest. Veien hadde her to løp. Løpet til høyre er mye brattere og
kronglete enn løpet til venstre. Kanskje dette siste ble opparbeidd senere for å gjøre veien mer fremkommelig for hestekjøretøy ? Foto 2019: Per Terje Haaland.

Veiparti øst for Hønsabergvika. Veien gikk her opp mellom store steinblokker hvor det ble lagt på fyllmasse. Denne delen av gamleveien er fremdeles godt synlig. På bildet til høyre bare aner vi traséen mellom de
store steinene. Her er mesteparten av fyllmassen borte. Foto 2006: Per Terje Haaland.

Parti av den gamle bygdeveien rett
vest for bekken fra Rausfjellet. Her
ble stor stein veltet til side før påføring av finere masse. Etter omfattende graving i området er nå denne
gamle veistubben borte. Foto 2006:
Per Terje Haaland.

Rest av den gamle bygdeveien i Frafjord like ved dagens ungdomshus. Den gamle veien lå her lavere i
terrenget enn dagens kjørevei. Foto 2019: Per Terje Haaland.

re ned til Molaugvatnet. Der ble den lasta om bord i båt og rodd over vatnet og tatt i land
omtrent ved Falka-naustet. Derfra ned til sjøen ble den så transportert på kjerre. Arbeidet
ble gjort på denne måten fordi brua over elva var skrøpelig, og veien forbi Molaugvatnet var
heller ikke velegna for tungtransport. Vinterstid var det nok enklest å kjøre med hest og slede
på isen og videre ned til sjøen. Men det var viktig å få veden til byen om høsten før vinterkulden satte inn. På Øyren ved Kobbaskjerå ble veden så tatt om bord i båt og rodd eller seilt til
Stavanger.
Til tross for at gardbrukerne i Frafjord brukte både tid og krefter på å utbedre og holde vedlike veien gjennom dalen, var dette ikke tilfredsstillende, bl.a. fordi behovet for bedre og
enklere transport økte etter hvert som landbruket ble modernisert. Vi må også gå ut fra at
transportbehovet til og fra snekkerverkstedet på Molaug økte mot århundreskifet etterhvert
som aktiviteten her tiltok.
Kommunal behandling av veisaker
Utover på 1880-tallet registrerer vi at bygdefolket anmoder Forsand kommune om å bidra
både til veibygging og utbedring av eksisterende veier, bl.a. også i Lysebotn, Espedal, Gilja,
Rettedal og Haukali. Skrivelsene blir grundig behandlet i formannskap og kommunestyre,
men kommunens økonomi er slik at det som oftest blir nei, eller saken utsettes til et senere
møte.
Vinteren 1891 sender innbyggerne i Frafjord-dalen brev til ordføreren i Forsand kommune,
Rasmus I. Norland, og ber om hjelp til å få planlagt og opparbeidet en bedre vei gjennom dalen. På møte i formannskapet 2. april 1891 ble følgende enstemmig besluttet:
”Ordføreren anmodes om at andrage Amtmannen om at bevirke at Amtsingeniøren ved given Anledning foretage Opmaaling og Kalkulation af nævnte vei. Det kan oplyses at nævnte
Dalføre er beboet af 214 Indvaanere og har en Matrikkelskyld af 48 Mark og 35 Øre, samt at
Veien er paakrevet og nødvendig og vil blive Opsidderne til en stor Ophjelp i sin Næringsdrift”.
På dette møtet var to representanter fra Frafjord til stede, nemlig Børge T. Kommedal og Thore T. Haaland.
Hvorfor dette vedtaket ikke ble fulgt opp av amtet, vet vi ikke. Kanskje amtsingeniøren ikke
prioriterte det, eller at vedtaket aldri ble sendt til Stavanger? I hvert fall ble det stille i 7 år om
bygdeveien i Frafjord.
I februar 1898 kommer det endelig et kostnadsoverslag for bygdeveien. Amtsingeniøren anslår prisen til kr. 9.100,- da inkludert ny steinkai i Krånå samt ny bru over Brådlandselva.
I 1899 nedsatte kommunen en hurtigarbeidende komité som skulle foreslå en videre oppfølging av alle henvendelser og krav om bedre veiforbindelser i kommunen. Det var mange krav,
så en vanskelig prioritering måtte til.
I referat fra møte i Forsand herredsstyre, 29. november 1899, leser vi:
”Sag 10 Angaaende Veivesenet i Forsand
Med Udgangspunkt i den hurtigarbeidendes Komitéinstilling besluttedes enstemmigt
At anmode det ærede Stavanger Amt om at foranstalte følgende Vejparceller udstukne og
kalkulerede snarest mulig, nemlig
1. Fra Bergsøy til Oanes i Kolabygden
2. Fra Fossan til Helle med Arm til Rettedal
3. Fra Søen i Frafjord til Braadland, eller hvis Omkostningerne ikke vil bli uforholdsmessig store, til Egeskog
4. Fra Birkedal til Maudal”
Snautt to år senere er veisaken oppe i Forsand herredstyre igjen. I referat fra møte på Fossan,17. oktober 1901, leser vi:

”Sag 1 Angaaende Veisagen i Fossan
Mod 2 Stemmer besluttedes:
1. Forsaavidt man opnaar halvt Stadsbidrag og et fjerdedels Amtsbidrag til den i sin Tid af
Herredstyret foreslaaede Vejplan, nemlig fra Kulebygden til Oanæs, fra Fossan til Helle, fra
Frafjord til Braadland, samt fra Birkedal til Maudal, saa bevilger Fossan Herredstyre den øvrige Fjerdepart til nævnte Vejanleg. Denne Beslutning gjelder kun forsaavidt alle disse Veje
nyder en saadan Stads- og Amtsbevilgning som ovenfor anført. Anlægene udføres overensstemmende med de av Vejstyrelsen utarbeidede Planer og iverksættes ved den Foranstaltning
og under det Tilsyn som af den ansees fornøden.
2. Efter at være færdigt overtages Vejene til Vedligeholdelse af Fossan herred som almindelige Bygdeveje”.
Veisaken fortsetter i Fossan herredstyre de kommende årene. I april 1902 konstaterer herredstyret at det nå foreligger tegninger og kostnadsoverslag for alle strekningene i veiplanen.
På grunn av størrelsen på kostnadene tas Byrkjedal - Maudal ut av planen. Frafjordveien skal
begynne ved dampskipsbryggen og opparbeides til Brådlandselva. Veien videre til Brådland
og veien til Eikeskog er ikke med i planene lenger. Samtidig forplikter kommunen seg til å
vedlikeholde alle dampskipsbrygger som ”støder mod” bygdeveier i kommunen. Når Eikeskogveien ikke lenger er med i planene skyldes nok dette i stor grad at amtsingeniøren i et
notat skriver:
”Uagtet jeg ikke har befaret strøget til Egeskog, anser jeg det efter de udtalelser, som faldt
paa et møde, som jeg havde med de interesserede opsiddere i Frafjord, for saa aldeles haabløst at tænke paa en vei saalangt, at det ikke gaar an at lade det stykke undersøge nu”.
I møte den 29. mai 1902 behandlet Amtstinget veisakene i Fossan. Les hele saksframlegget
i vedlegg 3. Spørsmålet gjaldt tilsagn om å dekke inntil ¼ del av kostnaden for de tre veiene,
tilsammen kr. 53.620,-. Det ble stilt spørsmål om ikke dette var et så stort beløp til en enkelt
kommune, at det ville vekke oppsikt. Kanskje beløpet burde deles opp. Tilsagnet ble likevel
enstemmig vedtatt, bl.a. med henvisning til at utbetaling nok ville skje over flere år etter
hvert som arbeidet skred fram. For Forsand kommune var dette et viktig vedtak ved at amtet
derved forpliktet seg til å dekke sin fjerdepart av kostnadene.
Det går ennå to år. På et møte i herredstyret den 19. mai 2004 stadfester kommunen tidligere
vedtak og gjør noen presiseringer:
”Sag 8 Angaaende Bygdeveiene i Fossan
Enstemmig besluttedes:
For
1. Norland – Oanes med Arm til Søen ved Meling
2. Fossan – Helle med Arm til Rettedal
3. Frafjord – Braadlands Bro
bevilges dens Kostnad under Forutsetning af at Fjerdedelen inntil Kr. 13000 erholdes af Amtet
og Halvparten af Veiens kostende inntil Kr. 26 000 af Statskassen.
Anlæggene bliver at udføre efter Veistyrelsens Planer og Foranstaltninger og under saadant
Tilsyn som af dem findes fornødent. De bliver at fuldføre inden et Tidspunkt som Veistyrelsen
nærmere bestemmer. Efterat være færdige og godkjendte af Veistyrelsen, bliver de at vedligeholdes af Fossan Herred som offentlige Bygdeveie bestemt. Fossan Herred garanterer at
der ved Meling, Fossan, Helle og Frafjord alltid findes Dampskipsbrygger i saadan Stand at de
godkjendes af Politiet”.
I alle veisaker er grunnerverv et spørsmål som ofte kan skape forsinkelser. I Frafjord var alle
berørte grunneiere villig til å gi fri grunn til bygdeveien (se den tinglyste kontrakten som vedlegg 4). I møte 28.oktober 1905 besluttet herredstyret enstemmig:

”Kontrakten godkjennes og bliver at tinglyse som hæftelser paa vedkommende eiendomme
indtil veien er oparbeidet. Godtgjørelse for grustag baade og under dens fremtidige vedlikehold, bliver for samtlige offentlige veie i Fossan at inddekke af herredskassen saafremt saadan godtgjørelse fordres”.
Nå var alt klart for bygging av den nye Frafjordveien, fra kaien og opp til Brådlandselva. Bru
over denne elva og vei et stykke videre var avklart noen år tidligere etter avtale med grunneierne på Brådland, Eikeskog og Måen. Men dette var ikke noen fullgod løsning, hverken mht.
bru over elva eller vei videre. - Våren 1906 sendes bygdeveiprosjektet i Frafjord ut på anbud.
Kun én tilbyder melder seg, nemlig veikontraktør Johan Anderson fra Sandnes. Dette er en
tidligere svensk veiarbeider som har bygd seg opp som en liten veientrepenør. Amtsingeniøren gir han det beste skussmål. Tilbudet fra Anderson var på kr. 7.400, litt under overslaget.
Veien skulle være 2,5 m brei, og det skulle lages møteplasser.
Veiarbeidet startet opp i april 1906 og ble fullført i september året etter. En skulle kanskje tro
at mange i dalen ville få seg arbeid på veien. Men det skjedde ikke.
I desember 1906 kom det brev fra samtlige grunneiere i Frafjord om at veitraséen den siste
strekningen ut mot kaien var lagt altfor lavt med stor fare for at sjøen ville oversvømme og
ødelegge veien. Saken ble tatt opp med veistyrelsen, og veien ble da bygd opp utover mot
trekaien.

Dampbåten Oscar II ved kai i Krånå - den gamle skipsbryggen i Frafjord. Både tilførselsvei og restene
av trebrygga ble begravet av stein da den nye veien over fjellet til Frafjord ble bygget i begynnelsen av
1960-årene. Foto: Bacher Grøndahl.

Veien til Eikeskog
Fra gammelt av gikk det en sti og etter hvert en kløvvei fra Brådland opp Snelldalen og videre
til gardene på Eikeskog. Men dette var ingen kjørevei. Deler av veien opp Snelldalen er fremdeles godt synlig og farbar, selv om den delvis er ødelagt av ras og av tidens tann. Dersom
det skulle fraktes opp større og tyngre ting til Eikeskog, måtte dette skje over Åsen. Her var
det ingen vei, men en brukbar trasé hvor en med hest og slede kunne komme fram (drogvei)

Et lite parti av kløvveien opp Snelldalen. Litt lenger inne i ura raste veien ut for noen år siden. Foto
2019: Per Terje Haaland.

Kløvveien øverst i Snelldalen. Vi ser toppen av skaret som heter Snelldalshalsen. Veien er i dag godt
synlig og gangbar, men forfaller år for år. Her øverst oppe er det bratt og veien er murt i sik-sak med
grov stein oppover mot toppen. Foto 2019: Per Terje Haaland.

med større og tyngre saker. Denne ”veien” startet omtrent ved den nåværende hytta til Arne
Espedal og gikk over åsryggen og ned igjen mot Eikeskog i Snelldalshalsen.
I 1899 hadde Forsand kommune anmodet amtsingeniøren om å stikke og kostnadsberegne
vei til Eikeskog. Eikeskogveien var da tatt med som et aktuelt prosjekt som skulle vurderes
teknisk og økonomisk. Ved sluttbehandling av kommunens veiplan i 1904 er veien til Eikeskog
tatt bort av økonomiske grunner. Det samme var for øvrig vei fra Byrkjedal til Maudal.
Det går på ny noen år. I september 1907 er veien fra sjøen og opp til Brådland bru ferdig. En
måned senere kommer det et velformulert brev til Fossan herredstyre fra oppsitterne på Eikeskog og Måen med anmodning om om å få stukket ut vei, samt at man gjør en beregning
av kostnader. I brevet skriver de blant annet:
”Dette vaart Andragende tør vi saa meget mere have Haab om vil blive imødekommet som
Herredstyret med sand Liberalitet før har imødekommet de forskjellige Kredses Krav paa Veiforbindelser inden Herredet” (se hele brevet i vedlegg 5).
Det synes nokså klart at folk på Eikeskog og Måen følte seg urettferdig behandlet og nå bruker dette som argument for egen veiutløsning. Herredstyret valgte likevel å utsette denne
saken på ubestemt tid ved førstegangsbehandling. Ikke før 30. desember 1909 gjør herredstyret et positivt, men kanskje noe ullent vedtak:
”Amtmanden anmodes om at foranstalte omhandlede Vei opgaat og kalkuleret for muligens
senere Bevilgning af Amt og Herredsbidrag”.
Ett år senere kommer anslaget fra amtsingeniøren. Veien er beregnet til om lag kr. 10 000,-.
Det påpekes at både brua over Brådlandselva og elva på Eikeskog er i uforsvarlig dårlig stand,
men dette er ikke med i prisanslaget. – Årene går. Til tross for flere purringer går det 12 år
før det skjer noe i saken om kjørevei til Eikeskog. I 1923 kommer nytt kostnadsoverslag fra
fylkesingeniøren. Kostanaden er nå steget til kr. 15 000, men da inkludert ny bro over både
Brådlandselva og Månaelva ved Eikeskog. Som tidligere ble utgiftene delt mellom kommune
(1/4), fylke (1/4) og staten (1/2). Opprinnelig hadde grunneierne på Eikeskog og Måen bedt
om at veien skulle videreføres fra Eikeskog til Månabekken med bro over denne. Men det ble
det ikke noe av. I kontraksbeskrivelsen presiseres at veien stopper ved Gotvald Egeskogs hus.
Liksom bygdeveien lenger nede i dalen skulle strekningen til Eikesog også være 2,5 m brei, og
med møteplasser. Veilengden var beregnet til 1.900 m. Arbeidet med veien til Eikeskog ble
påbegynt i 1924 og fullført året etter.
I storflommen i slutten av november 1940 ble brua på Eikeskog ødelagt. Brådlandsbrua klarte
seg, men bare fordi vannet gravde seg forbi brua på begge sider.
Veien til Molaug og Håland
Det største utfordringen her var kryssingen av elva. Vi kjenner til tre steder hvor folk tok seg
over: Molaug-vaet ligger i nedkant av Øygjagardslonå. Her var det nok ingen bru, men tidvis
kanskje noen gangsteiner.
Det er usikkert når den første Molaug bru ble bygget, men en enkel bru eksisterte i hvert fall i
1907 da bygdeveien fra sjøen til Brådland bru ble opparbeidet (se bildet på neste side).
Det tredje kryssingsstedet ligger like nedenfor våningshuset på Molaug (bnr. 2). På nordsiden
av elva her står fremdeles et entydig brukar opplødd av stor stein (se bilde på neste side). Vi
må anta at en kort sidevei fra ’hovedveien’ gjennom dalen på Kommedals-siden har ført bort
til brua. Videre opp til bebyggelsen på Molaug var det da en svært kort vei. Vei til Håland gikk
sannsynligvis opp langs elva forbi Sløholmen og Litlalonå og videre forbi Litledalen og opp på
Håland.

Molaug og Håland ca. 1907. I forgrunnen ser vi den nyanlagte veien oppover dalen. Noen stabbesteiner er nesten på plass. Til høyre i bildet ser vi Molaug bru, en enkelt konstruksjon med fire par bærende elementer - men uten rekkverk. Ny bru her ble bygget i 1932. Helt til venstre i bildet ligger trevareverkstedet på Molaug, og litt lenger til høyre selve Molauggarden. Langt bak i bildet de karakteristiske
husene på Håland. Veien til Eikeskog er enda ikke bygget. Foto: Ukjent.

På nordsiden av elva like nedenfor bruk 2 på Molaug står fremdeles dette brukaret som et vitnesbyrd
om en tidligere bru. Denne brua ga da enkel adkomst til Molaug og Håland. Vi må anta at det gikk en
kort stikkvei fra ’hovedveien’ på Kommedalssiden bort til brua. Herfra var det da svært kort avstand
til Molaug. Veien til Håland gikk sannsynligvis over Sløholmen langs Litlalonå og forbi Litledalen opp
til gardene her. Foto 2006: Per Terje Haaland.

Veien til Brådland
Veien fra Brådlandselva opp til gardene på Brådland gikk fra gammelt av fra elva østover til
under Brådlandsbrådet, svingte så en runde mot nordøst og så videre mot sørvest til brukene
(se kart). Til å begynne med var dette mest en sti, ikke lett farbar med hest og kjerre.
I 1896 oppstår det en konflikt om utbedring og sikring av skoleveien til Brådland (og for så
vidt også til Eikeskog og Måen). Herredstyret fulgte opp skolestyrets krav om bedre og tryggere skolevei for barna på de øverste gardene i dalen. Men Jørgen Brådland ville ikke avgi
grunn til dette prosjektet. Etter at kommunen truet med ekspropriasjon av grunn, ble det
etter hvert gjort en avtale om at oppsitterne skulle ha ansvaret for vei og bro. Dette henger
kanskje sammen med at den tidligere Kommedal skolekrets var slått sammen med Frafjord
skolekrets. Skolehuset oppe ved Brådland bru (bygd 1875) ble nå revet og oppført større på
Studaslettå nær nåværende Molaug bru.
I referatet fra herredstyremøte 25. mars 1897 leser vi:
”Sag 7 Angaaende Skolevei paa Braadland.
Herredstyret havde i sin Tid bemyndiget Tilsynsutvalget i Frafjorddalen at expropriere ny
Skolevei paa Braadland, dette er nu blevet udført, men imidlertid har der paagaaet Underhandlinger om mindelig Overenskomst med Opsidderne paa Gaardene Braadland, Egeskog
og Moen om de for en vis Sum vil paatage sig Oparbeidelse af Skolevei og Skolebroer fra Braadlands Ystehus under Braadlandsbraadet og til Kommedals Indmark.
Ordføreren fremlagte en af Opsidderne paa oven nævnte Gaarde undertegnede Erklæring
eller Kontragt dateret 24. Marts 1897 gaaende ud paa at disse Opsiddere paatager sig at
oparbeide Skoleveien paa overnævnte Strækning samt Broer over Braadlandselven. Veien
og Broerne skal vedligeholdes af overnævnte og Vedlikeholdet skal hefte paa deres Brug for
Fremtiden, hvis aarsag Kontrakten bliver at justere. Dette mod et Bidrag af Fossan Herredskasse engang for alle kr. 200,- - to Hundrede Kroner.
Enstemmig besluttedes:
Overnævnte Kontrakt eller Erklæring vedtages. Kr. 200,- bevilges i dette Øiemed og paa de i
Kontrakten angivne Betingelser. Forøvrigt vedtages den i alle Dele. Ordføreren besørger den
tinglæst og Afskrift leveres vedkommende Opsiddere. Kontraktens Original forbliver i Herredstyrets Arkiv.”
Hele kontrakten mellom grunneierne finnes bakerst i denne artikkelen som vedlegg 2. Om
kommunen slapp billig unna sine forpliktelser med denne avtalen, er ikke så lett å bedømme.
Men senere i denne historien ser vi at herredsstyret ikke glemte investeringen.
Det framgår her og der i notater fra amtsingeniøren at den brua grunneierne på Brådland,
Eikeskog og Måen fikk satt opp i 1897-98 ikke var spesielt solid og heller ikke kjørbar med
hest og kjerre. Den måtte repareres rett som det var etter flom og isgang. I 1924 ble det bygd
ny bro over Brådlandselva i forbindelse med bygging av veien til Eikeskog.
Trass i flere utbedringer var veien opp til bruka på Brådland over Brådlandsbrådet ikke bra
etter hvert som tyngre kjøretøy ble tatt i bruk. I oktober 1963 ble det storflom i store deler
av Rogaland med mer enn 100 mm regn i løpet av et døgn. Bl.a. ble da Brådlandsbrua tatt av
flommen. Etter en provisorisk bru ble ny bru bygd året etter. Da ble det også opparbeidet ny
vei til Brådland. Det er denne veien vi kjører på i dag.

Viktige kilder
Amtmannen i Rogaland/Fylkesmannen i Rogaland: Møtebok 1900-1930, kopibøker og saksarkiv. Statsarkivet i Stavanger.
Forsand kommune: møtebøker formannskap/herredstyre 1878-1934, kopibøker og saksarkiv
1890-1925. Interkommunalt arkiv Rogaland.
Stavanger Aftenblad historisk arkiv
Statsarkivet i Rogaland_arkiv Jordskifteverket
Kartverkets historiske arkiv
Trygve Brandal: Fjordafolk – kultursoge for Forsand 1800-2000, band 1. 2002.

Vedlegg
•

Amtskart/fylkeskart fra 1851, 1919 og 1950

•

Erklæring om skolevei til Brådland 24. mars 1897

•

Amtmannen: Tilråding og vedtak om bygdeveier i Fossan, 26. mars 1902

•

Erklæring fra oppsitterne i Frafjord om fri grunn til ny bygdevei, 3. november 1905

•

Andragende til Fossan herredstyre fra folk på Brådland, Eikeskog og Måen om vei til Eikeskog, 7. oktober 1907

Fra amtskartet for Rogaland 1851. Dette var før det gikk rutebåt til Frafjord. Selv om veien gjennom
dalen er lite nøyaktig, så legger vi merke til at den ender ved elvas utløp. Andre kilder angir også Øyren (Kobbaskjerå) som landingssted for båttransport. Fra Historiske kart, Statens kartverk.

Fra amtskart Rogaland 1919. Den nye veien bygd 1906-1907 er nå tegnet inn og ender opp i Krånå
ved sjøen. Fra Historiske kart, Statens kartverk.

Gradteigskart Frafjord 1950. Vei, hus og andre detaljer ligner nå på det Frafjord vi kjenner igjen. Veien
mot sjøen leder ned til kaien som ble bygget etter det store raset i 1931. Fra Historiske kart, Statens
kartverk.

Ryfylke tingrett 11/11B/L0037
1896-1898 s. 644
Erklæring om skoleveien til Brådland
”Undertegnede opsiddere paa gaardene Braadland, Egeskog og Moen forbinder os herved
ved denne erklæring til at opføre de nødvendige broer eller bro over Braadlandselven paa
eller i nærheden af det sted hvor ferdselen nu foregaar og til enhver tid holde broen eller
broerne i farbar stand, saaledes at skolebørnene fra overnævnte gaarde uden hinder kan
passere fra og til skolehuset paa Kommedals eiendom eller der hvor skolehuset er eller hvor
dette maatte blive sat. Ligesaa veien over Jørgen Braadlands eiendom, der til enhver tid
skal holdes tør og passabel under almindelige veirforhold. Dette mod et bidrag af Fossands
kommune en gang for alle kr. 200,00 – to hundrede kroner – for hvilket bidrag skolebørnene
som er ovenfor elven skal være berettiget til at passere broen eller broerne og veien i skolens anliggende. Broen eller broerne skal være færdige inden et og et halvt aar fra i dag, og
naar den eller disse af kredsens tilsynsutvalg er godkjendt er kommunen pligtig at betale sit
bidrag. Finder overnævnte opsiddere sig misfornøide med det af tilsynsutvalget afgivne sjøn
forbeholder vi os ret til at faa to mænd opnævnde af fogden udenom herredet til at afgjøre
tvisten. Jeg Jørgen Braadland giver herved kredsens skolebarn fri og uhindret benyttelse af
den nye gaardsvei over min indmark der gaar ned fra … over bygdeveien paa deres færdsel
fra og til skolen. Mellom opsidderne indbyrdes fordeles udgifterne ved broen eller broerne,
deres opførsel og vedligeholdelse af den nye vei samt oparbeidelse af den nye vei som fremkommer ved flytning af broerne og elvens afledning til sit gamle leie saaledes, hvad enten
udgifterne bestaar i penge eller arbeide: Jørgen Braadland 0,3 tre tiendedeler gaardsnr. 59
brugsnr 1, Gunder A. Braadland 0,2 to tiendedeler gaardsnr. 59 brugsnr. 6, Peder S. Braadland 0,1 en tiendedel gaardsnr. 59 brugsnr. 5, Ane A. Braadland 0,1 en tiendedel gaardsnr. 60
brugsnr. 3, Aslag T. Egeskog 0,1 en tiendedel gaardsnr. 60 brugsnr. 1 og 2, Halvor P. Øfstebø
Moen og Anas E. Moen til sammen 0,1 en tiendedel gaardsnr. 61 brugsnr. henholdsvis 1 og
2. Hvis nogen af partene forlanger kjørebroer, er hver især af opsidderne pliktige at deltage
deri efter ovennævnte forhold. I tilfælde at veien i fremtiden bliver oparbeidet og rodelagt
som offentlig vei, forholder vi os at være løst fra ovennævnte forpliktigelse forsaavidt hvad
veivedligeholdelsen angaar. Veien fra Ysthuset gjennom Snelldalen over Snelldalshalsen til
bygdeveien skal opsidderne og skolebørnene paa Egeskog og Moen have ret til at benytte
som gangsti. Denne erklæring bliver at thinglæse og hvile som hæftelse paa vore eiendommer. Thinglæsingen bliver at betale af Forsands herredstyrelse. Endelig bemærkes at dersom
elven bryder sig nyt leie saaledes at den oversvømmer Kommedals eiendom og som følge
deraf nye broer maa opsættes, skal disse være undertegnede uvedkommende. Nærværende
erklæring træder i kraft fra den dag af som Fossands herredstyre har bevilget de forannævnte to hundrede kroner og fra den tid af og indtil veien og broerne kommer i godkjent stand,
skal skolebørnene fra vore gaarde have ret til at gjøre brug og benyttelse af den nuværende
vei, gangstene og broer ligesom vi forpligter os til at holde disse i saadan stand at børnene
under almindelige veirforholde kan komme frem. Skulle veien og broerne ikke være ferdige
til fastsat tid er kontrakten derved ikke hevet; men kommunen har frihed om den vil fuldføre
det manglende eller det hele paa vores bekostning.
Braadland den 24. marts 1897. Jørgen Braadland, Gunder Braadland, Peder S. Braadland, Ane
A. Braadland, Erik E. Egeskog, Aslag T. Egeskog (m.p.p.), Halvor P. Østebø Moen.”
Ovenstaaende kontrakt vedtages af undertegnede paa Fossan kommunes vegne i henhold til
herredstyrelsens beslutning af 25. marts sistleden. Fossan formandskab den 30. marts 1897.
				

Børge T. Kommedal, ordfører.

Amtmannen i Rogaland/Statsarkivet
Amtsformannskapet 1902-1903
Tilråding 26. mai 1902 om vegsaker i Fossan

Ryfylke tingrett II B 41/1904 - 1906
Extrating 17. november 1905 s. 680
Grunneiere i Frafjord gir fri grunn til ny bygdevei

På extratinget 17. november 1905 ga berørte grunneiere på strekningene Oanes - Erevik og
Fossan - Helle også fri grunn til nye veier.
Men ikke alle ga tillatelse til uttak av grus og nødvendig stein til opparbeidelse og vedlikehold
av veiene. Dette måtte hentes utenfor selve veitraséne og spørsmål om kompenasjon for uttatt
masse dukker jevnlig opp i dokumentene framover mot 1920.
Ved ferdigstilling av veien i 1907 holdt lensmann Tesdal takst over medgåtte grusmasser. Nils
J. Frafjord ble tilkjent kr. 14,42, Tarald D. Frafjord kr. 32,25, Børe T. Kommedal kr. 6,10 og
Halvar E. Kommdal kr. 20,14.

Forsand kommunes saksarkiv 1907/
Interkommunalt arkiv (IKA)
Andragende til Fossan herredstyre om bygging av vei til Eikeskog
7. oktober 1907

