
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en gang... 

fotografier fra Lenvik 
 bind III 

 

«Fortida er som grunnmuren under huset 
som vi bor i. Lar vi den forfalle, er det fare for 
at vi før eller seinere blir husville. I folkets 
saga finner vi de bærende bjelker i alt 
samfunnsliv fra de eldste tider til i dag.» 

Johan Falkberget 1879-1967 
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Forord 
Den gangen man barfotet gikk sjøveien ned til naustet, 
og hadde småstein i store bukselommer, var livet godt 
å leve. Da summet humla mellom tørre grasstrå og stakk 
sommerlig på brune barnelegger, og gutteverden kret- 
set rolig rundt sitt faste midtpunkt. 

Det syntes urokkelig! 

Hvor langt du enn fjernet deg fra sentrum ut mot ver- 
dens ytterpunkter, trodde du å vite at kjernen i tilværel- 
sen alltid befant seg der den etter barnets oppfatning 
skulle være. 

Det gav trygghet! 

Og med den viten som ballast, kunne en freidig gå ut i 
verden om den enn ikke strakk seg lengre enn bak 
nærmeste fjell. 

Det gav sinnsro! 

Sitter og blar igjennom store bunker av fofografert 
fortid, og føler et snev av vemod. Den vemod som er 
typisk for den vestlige kulturs mennesker, og har sin 
 

 

 

 
bunn i det forhold at sjel og materie ikke utvikler seg i 
samme tempo. Vemod fordi en føler at selv om en aldri 
så levende er i livet, forsvinner det mest at det som en 
egentlig ville fylle livet med, i hverdagens mer trivielle 
gjøremål. 

Så mye av det du skulle sagt, blir tiet. Så mange du 
skulle ha tatt i, følt samkvem med og nærhet til, glir kun 
hastig forbi. Du har ikke tid - du synes det er flaut - du 
er redd for å dumme deg ut. Gjerdet vokser seg høyere. 
Timene går, dager blir til år. 

Så har du hatt din stund på jord. Ingen ting kan gjøres 
på nytt. Det gikk så fort. Du vender et blad etter et annet 
i livets minnebok, og føler vedmod. 

Denne minnebok er den tredje i rekken. Det må bli 
flere! Det synes som om det er bruk for bildet for å 
hente fram minnet. Det synes som om det er bruk for 
minnet. 

Bjorelvnes, 13. september 1989. 

Kåre Rauø 
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To fortellinger om lenvikværinger: 

Denne gang publiserer vi to små fortellinger fra lenvik- 
væringenes lange historie. De er begge forhør i forbin- 
delser med dødsfall, og er hentet fra Justisprotokollene 
for Senja og Troms Fogderi. Den første fortellinga om 
lenvikværingene står beskrevet slik: 

«Anno 1732, d. 21de Juli blev efter foregaaende Andord- 
ning holdet Almindelig Sommer Ting paa Vang med 
Baltestad og Giisunds Tinglauvs Almue. Hvorda Retten 
Præsideredes af Kongl. Majestets Foged Sr. Andreas 
Tønder, og betient af Sorenskriveren Jørgen Kiergaard 
med efterskrefne Lauv Rettes Mænd, neml. Ole Chri- 
stensen, Øyfiord, Arne Haldvorsen, ibm., Peder Olsen, 
ibm., Ole Bendixen, Gavl, Ole Olsen, Sultenvig, Siur 
Jonsen, Fiordbotten, Willum Povelsen, ibm., og Ole 
Larsen, Strømmen. 

Retten blev da først Sat i deres Kongl. Maj.st Høye Nafn, 
og over een hver Lyst Ting Fred. Dernest blev de paa 
forgaaende Tinge Publicerede, saa vel Kongl. Allernaa- 
digste Andordninger, som andre høye Øvrigheds For- 
andstaltninger her for Retten lydelig Oplæste. 

Fogden Proponerede innen Retten, at som ham er kom- 
men for Øren at een af vore Norske Søe-Finner ved 
Nafn Peder Siursen skal have her paa de Norske Grenser 
ihjelskut een Svensk Lap ved nafn Ole Thomesen, saa 
var hand begierende at Sagen til et Forhør nu udi de 
Svenske Lappers Nærværelse maatte vorde foretaget, 
og at Forhøret derefter hannem beskreven maa vorde 
meddelet, for samme til Høyere Øvrigheds be …….. og 
Gotfindende at fremsende. Og fremstod da først Siur 
Svendsen Find her af Malangers Fiord, som er dend 
beskyldte Peder Siursens Fader, som efter Fogdens 
paastand uden Eed, paa got Norsk forklarede: at nest 
afvigte Aars Foraar, drog hand tillige med sin Søn Peder 
Siursen, een Lap ved Nafn Povel Aamundsen, Peder 
Andersen Lab, en Norsk Find ved nafn Thomes Ander- 
sen, Amund Mortensen Lap, op til een Svensk Lap ved 
nafn Ole Thomsen, som da hafde sit tilhold her paa de 
Norske Grentzer, ungefehr 3 Miile til Fields, for der fra 
ham at afhente sin datter Kari Siursdatter som hand 
høsten tilfore uden hands Videnskab hafde taget med 
sig til Fields. Og siger hand at hand iche viste hvor 
denne hands datter var afbleven eller henkommen, 
førend hand samme bemeldte Foraar fich bud fra hende 
at hand skulde komme op og tage hende med sig fra 
ham, saasom hun ellers iche kunde slippe fra ham. 
Hvor efter hand da formaaende en Svensk Lap ved nafn 
Peder Andersen Lab, at være sin Vei-viiser, og drog 
derpaa med oven melte sit Følgeskab afsted, og sagde 
hand at hands Søn, bemeldte Peder Siursen, hafde efter 
Finnernes Sædvane (naar de Reiser nogen steds) een 
Børse med sig. 

Da de nu kom der op og de saae hands gamme, torde 
de iche gaae ind til ham af frygt at hand skulde giøre 
dem undt. Sendte derfor Vei-Viseren, bemeldte Peder 
 

Andersen Lab som er dend døde Ole Thomesens Mor- 
broder, der ind som strax kom ud med det svar at Ole 
Thomesen iche var inde. Og gich de da alle ind med 
hinanden. Da de nu kom ind, fandt hand bemeldte sin 
datter der, som han bad skulle Klæ paa sig og følge ham 
hiem. Hvorpaa hun svarede ham at hun iche torde, af 
frøgt at naar Ole Thomesen kom hiem og savnede 
hende, hand da skulde eftersette dem og skyde dem 
ihjel. Resolverede derfor at opbie hands hiemkomst. 
Da hand, neml. Ole Thomesen kom hiem, tilspurte 
hand ham om hand vilde lade hands datter følge ham 
hiem med Fred. Derpaa Ole Thomesen svarede: «Di 
skal faa heit først!» Sprang derpaa til dørren med sin 
børse i haanden og vilde ud, men Povel Aamundsen, 
som sad nest ved ham, tog børsen fra ham, og derpaa 
gav hand sig til freed og satte sig ned. Og siger Siur 
Svendsen at hand da atter tilspurte ham om hand iche 
med det Gode vilde lade hands datter følge ham hiem 
igien, hvorpaa Ole Thomesen svarede ham: «Du faar 
hende slet iche!» Siuer Svendsen spurte ham hvorfor 
hand iche skulde faae hende. Han svarede: «Nei, ieg vil 
have hende!» Derpaa siiger da Siur Svendsen til ham: 
«Bliver hun her hos dig, saa blir det Hige saadant Trold 
af hende som du er!» For disse Ord blev Ole Thomesen 
Vreed, og gich ud. Men da hand kom udfor dørren, tog 
Per Siursen fat paa han og holdte ham, Raabte om hielp 
at holde ham, og kom da Vidnet til ham og sagde: «Du 
skal fare med mig til Fogden!» Hvortil han svarede: «leg 
har der intet Ærende, ei heller fahrer ieg did!» Derpaa 
bant de hands hender med et støche gammelt Snøre 
som hand strax sleed, og derefter løb og vilde fra dem. 
Da Peder Siursen det saa, Skiød hand et skud efter ham, 
men enten hand Ramte eller iche, viste hand iche, ei 
heller saa hand ham falde derved, men at hand Løb liige 
Frisk. 

Og som Vidnets datter da fortalte dem at Ole Thomme- 
sen hafde handbue og Piiler borte i Skougen, befrøg- 
tede de sig, at hand skulde komme tilbage igien og 
giøre dem skade. Tog derfor hands børse ud af gammen 
og skiød dend Ladning af. Siiden fornam de intet til 
ham. Derefter gich hand hen og tog sin datter med sig, 
og drog saa med sit følgeskab derfra ned til sin baad 
som laa i Elven een Miil derfra. Videre hafde Fogden 
iche at tilspørge. 

Povel Amundsen Lap fremstod for Retten og liigesaa 
efter Fogdens paastand uden Eed forklarede udi Norske 
Sprog: at den forbemeldte tid kom Siur Svendsens 
Kohne til ham og bad ham følge med sin Mand op til 
Ole Thomesen for der at afhente hans datter, og at føre 
ham need til Fogden, men hand vilde iche. Deretter 
kom Sønnen Per Siursen til ham med samme budskab 
fra sin Fader, og maatte hand da efter deres begierende 
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og i Frøgt for Straf, om hand dem det skulde negte, 
følge med dem. Derpaa drog de forbemeldte med hin 
anden der op til Ole Thomesen, og vidnede hand om 
alle Ting, liigesom Siur Svendsen forklart haver. Ellers 
siger hand at noget støche fra hands Gamme laae een 
Elv, til hvilken hand siuntes at Ole Thomesen vilde løbe 
da hand som bemelt løb fra dem. Videre viste han iche 
om. 

Dernest fremstod den Svenske Lap nafnlig Peder Ander- 
sen Lab, som er Ole Thomesen Moder broder, og som 
var Siur Svendsens og de andre Veiviser til Ole Tho- 
mesens Gamme, og Paa Lappisk Maal uden Eed aflagde 
sin Forklaring, som ved Tolchen Anders Hendrichsen 
blev fremført, hvilket og de 3de Finner som Retten 
besidder andførte og tillige med tolchen fremførte saa- 
ledes: at dend omtalte tid var hand Siur Svendsen og 
de fleres Veiviser til sin Søster Søn Ole Thomesens 
Gamme, og forklarede derom i alle maader ligesom 
forige Vidner forklart haver, undtagen dette: at da Ole 
Thomesen kom hiem i sin Gamme og hand fornam at 
de var didkommne for at afhente Siur Svendsens datter, 
sagde hand til Vidnet at han skulde holde sig af siide, 
saasom her blev undt af, og derpaa blev hand udenfor 
Gammen, indtil de kom ud med Ole Thomesen og da 
tog hand og holt dend eene haand, mens de bant hands 
hender med Snøre. Men enten henderne blev bag- 
bundne eller iche, mindes hand iche. Iche heller veed 
hand at Erindre sig enten hand sleed henderne løs eller 
iche, hand hørde og at der blev skut og saae at Peder 
Siursen Skiød, men viste iche enten Kuglen Ramte Ole 
Thomesen eller iche. Hand siiger og at hand saae Ole 
Thomesen løbe liige saa Frisk efter som før Skuddet, 
men siiden saa hand ham iche meer. 

De 2de andre som var med Siur Svendsen, nemlig 
Thomas Andersen og Amund Mortensen Lap, var her 
nu iche tilstæde. 

Efter disse foranførte Finners forhør, fant Retten det 
fornøden at tilspørge Peder Thomesen Field Find, som 
haver beklaget sig at denne Find Ole Thomesen som er 
hands Broder, hvilken hand formener skald være dræbt 
af denne foranførte Find Peder Siursen, efterdi hand nu 
beretter at hand skal have fundet hannem død oppe i 
Malangs Elven over for Fossen, om hand vil være efter 
maals Mand og paatale denne Sag. Hvortil hand svare- 
de: at hands Formue iche er dertil. Han siger at hand 
har foredraget Sagens beskaffenhed for dend Svensk 
Øvrighed, men derpaa ei andet faaet til svar, end om 
hand har penge at udføre Sagen med da kand hand 
giøre det. Hvorfore Fogden fant det forthienlig, som 
hand og begierede af Retten efter Lovens anledning: at 
Nærværende Per Thomesen som skal have fundet sin 
Broder død i Malangs Elven, maatte tilholdes at sige sin 
Sandhed, naar og hvorledes hand fant hannem, og 
derhos forklare om hand vil give nogen Sag. 

Dertil Per Thomesen svarede: at nogle dage efter hand 
kom fra dette Leedingsberg Ting nest afvigte Sommer, 
og skulde Reise hiem, kom Lars Andersen og Povel 
Nielsen Lap til ham og sagde ham at de saae hands 
broder ligge død i Mallangs Elven, og gich hand da med 
dem did, hvor han fant sin broder Ole Thomesens 
legeme liggende udi alle sine Klæder og henderne 
liggende under Ryggen paa ham. Hand siger og at de 
iche besaae hands legme, hvordan det var Conditio- 
nert, ei heller saa de om der var Kuglehul eller blod paa 
hands Klæder. Hand sagde og at hand iche kand 
beskylde nogen for drabs Mand, men hand har hørt at 
Peder Siursen skal være hands drabs Mand. 

Fogden var begierende at dette forhør hannen fra Ret- 
ten maa vorde meddeelt, for samme paa Høyere stæder 
at framsende, hvilket hannem og af Retten bevilges.» 
 

Slik sluttet dette forhøret. 
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Den andre fortellinga er omkring en tildragelse som 
fant sted i Øyfjorden år 1734. I Justisprotokollen leser vi: 

«Anno 1735 d. 12te Juli blev etter foregaaende anord- 
ning holdet Almindelig Sommer Ting paa Wang med 
Baltestad og Giisunds Tinglauvs Almue, hvorda Retten 
Presideredes af Kongl. Majts. Foged Sr. Andreas Tønder 
og administreret af Sorenskriver Kiergaard, sampt 
betient af efterskrevne Lauv rettis Mænd Isach Knudsen 
Kolding paa Leichnes, Rasmus Rasmusen, ibm., Niels 
Olsen, Bochskind, Ole Christoffersen, Sandvigen, for 
Christopher Christpophersen, Findsnes, Tarald Joen- 
sen, Grøniord, Ambrosius Joensen, Øyiord, Petter Lar- 
sen, Nordstrømmen, og Tosten Joensen, Strømmen. 

Retten blev da først Sat og Over een hver Lyst Ting 
Freed. Dernest blev alle de paa foregaaende Sommer 
Ting Publicerede Kongl. Allernaadigste Anordninger og 
Andre høy Øvrigheds foranstatninger her for Retten 
Lydelige Oplæst. 

 

Saa og blev foretaget: 

Det paa Sidste høste Ting Opsatte forhør andg. Arne 
Haldvorsens bortkomne Foster Søn nafnlig Cristopher, 
hvor om paa nest foregaaende fol. 89, 90 og 91 er indført 
blev igien foretaget. Arne Haldvorsen møtte iche, ei 
heller hands hustrue Maren Christensdatter. Og som 
bunde Lensmanden formedelst paafaldne Svaghed iche 
kunde komme til Tings, haver nu ingen underretning 
hvad enten de ere indstefnet eller iche. Fogden frem- 
bød da for Retten Arne Haldvorsens forige Tieneste 
Pige Giertrud Hendrichsdatter, til forhørs afleggelse og 
begierede at hun af Retten om denne Sag maa vorde 
examineret, til hvilken ende hand og ved bunde Lens- 
manden i Astafiorden hvor hun sig nu Opholder, her til 
dette Ting har ladet hende indkalde. Hvorpaa hun da af 
Retten blev fremkaldet og tilholt at udsige sin Sandhed, 
hvad hende om denne bortkomne drengs dødsfald er 
vitterlig. 

Derpaa fremstod hun, neml. Giertrud Hendrichsdatter, 
som paa Rettens tilspørsel svarede: at hun er i sit 
17dende Aar og at hun endnu iche har gaaet til Guds 
bord, hvorfore hun iche heller denne gang til Eedelig 
forklaring kunde andtagis, saa saasom hun udi sin 
Sl.heds Sag gandske Liidet er Oplyst. Blev derpaa af 
Retten formanet nu saaledis at sige sin Sandhed, som 
hun det i fremtiden om fornødiges med Eed kand 
bekrefte. Derpaa forklarede hun at nogle dager, og 
efter hendis Meening Onsdagen før Nyt Aars dag 1743, 
stod hun og dend nu bortkomne Arne Haldvorsens, 
Øyfiordens Foster Søn, Christopher, noget tiilig og før 
dag, op om Morgenen af sit Natte Leie, som de hafde i 
en Gamme, og da de begge baade Frisk og Sund vare 
Opstanden, gich de tillige ind i Stuen, hvor deres Huus- 
dag, op om Morgenen af sit Natte Leie, som de hafde i 
en Gamme, og da de begge baade Frisk og Sund vare 
Opstanden, gich de tillige ind i Stuen, hvor deres Huus- 

bonde Arne Haldvorsen og hands Kone Laae som enda 
iche vare Opstanden. Da hun var indkommen, tente 
hun Lys op og satte sig ved sit Huus Arbeide, men 
drengen brugte børne Leeg og Løstighed med hende. 
Da Arne Haldvorsen blev det var, talte hand til ham, og 
saae hun da at drengen Loe ad ham, hvorpaa Arne 
Haldvorsen sagde til ham: «Din forbannede hund! Lii- 
gesaa got du sidder og Leer ad mig, saa kand du tage 
din bog og Læse udi!» Derpaa gich da drengen hen og 
toeg sin bog som hands Huusbonde eller Foster Fader 
Lærde ham at Læse udi, og da hand hafde taget bogen, 
toeg Arne ham i Armen med vreed hue og drog ham til 
Sengen til sig, og gav ham et slag etter toe med haanden 
over Armen. Da hand hafde viist ham nogle bog-Stave 
i dend Lecse som hand hannem hafde foresat, lod han 
drengen gaa fra sig og hand lagde sig til at Saave igien, 
men dregen blev staaende ved bord-Enden og Læste, 
og Huusbonden var falden i Søvn, gich drengen ud fra 
hende af Stuen, og kom aldrig meere ind igien. 
 

Retten tilspurte hende da om hand enten gich graa- 
dende ud, eller om hand græd da hans Husbonde eller 
Foster Fader slog han? Hvorpaa hun svarede: at hand 
hverken Klagde sig for de hug hand fich, ei heller græd 
hand. Da nu hendis Huusbonde Arne Haldvorsen 
Opvognede, spurte hand efter drengen, og gav hun 
ham da til Svar at hand var udgaaen, hvorppa Arne 
Reiste sig i Sengen og Kledde sig i sine Klæder og stod 
op. Da hand kom frem paa Gulvet sagde hand: «Skal 
ieg troe at hand er gaaen hen igien og Lagt siig?» Men 
Vidnet siiger at hun svarede ham at hun iche troede det, 
men mente at hand ellers var udgaaen, hvorpaa Arne 
sagde: «Ieg skal dog gaae ud for at see hvor hand tog 
Veien», og gich derpaa ud. 

Da hand hafde været ude en Liiden stund, kom hand 
ind igien og sagde: «Guud bedre mig ieg finner ham 
iche!» Bad saa hende gaae ud og see efter ham i det 
Huus hvor de Laae. Det hun og giorde, men fant han 
iche. Da hun kom ind igien med dend beskeden, gich 
hun hendis Huusbonde og Mad Moder ud med tent Lys 
og Lette efter ham, baade før dag og siiden det var 
bliven Lyst, men de fant ham iche. Hun hørte at hendis 
Huusbonde Arne Haldvorsen sagde at hand saae Vei 
efter ham til Søes, men da hun og Mad Moderen kom 
og skulde see Veien, kunde de intet see dertil, saasom 
det hafde Sneed noget Liidet. Videre sagde hun at de 
alle sammen Lette efter drengen, baade dend dag og 
dagen derefter, saa vel paa Søen som paa Landet, men 
de fant ham iche, hvorfor hun hørte og saae at baade 
Huusbonden og Mad Moderen var meget bedrøved og 
Sorrigfulde og at de hiertelig Græd over hands bort- 
komst. Den 3de dag, som var Ny Aars dag, Leete de og 
efter ham da det var bleven dagen, men de fant han 
iche, hvor fore da, Arne Haldvorsen og de andre gich 
ind i Stuen og hand Læste Forklaringen af Postillen for 
dem. Da hand hafde Læst, hørte de Fuglerne skriige 
ude paa Marchen, hvorfore hand saavel som hands 
Kone og deris lille Søn, gich ud for at see hvad det 
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betyde. Da de Liidet hafde værid ude, kom barnet ind 
og sagde at de hafver funde ham, og gich da Vidnet 
saavel som Arne Haldvorsens Vær Moder ud for at see 
ham. Da de kom ud, viiste barnet dem hvor de hafde 
fundet drengen, som hun sagde var paa Sneen et Liidet 
Støche fra Søebredden imellom een Skiaa ved Søen og 
Nøstet. Hun saae da at hand i Ansictet var meget beska- 
diget af Fugl som hafde Æt begge hands Kinder Op. De 
Klæder drengen hafte paa sig sagde hun var gandske 
vaad, men om han hafde værit i Søen eller det var af 
Sneen, viste hun iche. Da de nu hafde fundet ham, tog 
Arne Haldvorsen ham og bar ham ind i Gammen hvor 
drengen pleide at Liigge, og Klædde ham af og Lagde 
ham i Seengen. Da saae alle sammen efter om drengen 
hafte nogen skade paa sit Legeme og om hand enten 
var blaa eller blodig, men de fant intet dertil, dog sagde 
hun at Legemeet var vaat over alt, men var gandske 
u-Frøsen og mygt. 
 

Viidere hafde hun iche om drengens bortkomst at 
udsiige. Retten tilspurte hende først om Arne Haldvor- 
sen var meget und med dette sit Fosterbarn, og om 
hand daglig tracterede ham med hug og slag? Hvorpaa 
hund svarede at i dend tid hun var i Arnes tieneste saa 
hun iche at drengen fich andre hug, end saa vit som 
skicheligt kunde være, og det iche for andet end naar 
hand skulde Læse, saasom hand dertil var noget traad- 
sig. Dernest om hund viste hvor gammel drengen var: 
svarende at hun det iche viste, men meendte at han var 
ungefehr een 9 eller 10 Aar gammel. Om drengen Leed 
nogen Nød enten i Mad eller Klæder? Hun svarede: at 
hand slet ingen Nød Leed derfor, men fich begge deele 
til Nødtørftighed. Om hun kunde formerche hvoe der 
var Aarsage til drengens bortkomst eller om hende er 
vitterligt at nogen har taget ham af dage? Hvorpaa hun 
svarede: at hun slet iche fornam noget At give Aarsag 
til drengens død, ei heller kand hun siige at nogen har 
taget ham af dage. 
 
Viidere hafde Retten hende ei at tilspørge. Fogden 
Proponerede: at hand endnu iche har faaet dend besic- 
telses Forretning beskreven som skeede over drengens 
døde Legeme, hvorfore der endnu faar at beroe med 
forhørets slutning, saa vel dets formeedelst, som fordi 
at Arne Haldvorsens Huustrues Vidnesbyrd ei endnu er 
bleven forhørt. 

 

Her om afsagt: 

Efter Fogdens Forlangende beror med forhøret til neste 
Ting, til hvilken tid Arne Haldvorsen bør at inkaldes til 
dette Vidnesbyrds andførelse.» 

 

To år etter forhøret av tjenestejenta Gjertrud Hendriks- 
datter, ble Arne Haldvorsens kone avhørt: 

«Anno 1773 d. 23de Juli blev efter foregaaende Andord- 
ning holdet Almindelig Sommer Ting paa Wang med 
Baltestad og Giisunds Tinglavs Almue, hvorda Retten 
Presideredis af Kongl. Majts. Foged Sr. Andreas Tønder, 
og administreret af Sorenskriver Kiergaard med efter- 
skrefne Lauv Rettis Mænd, Peder Hansen, Mols, Gregus 
Andersen, Medskier, Jens Steffensen, Rossfiorden, 
Erich Olsen, ibm., Erich Siursen, Molsnes, og Niels 
Andersen, ibm. 

Retten blev da først Sat og over enhver lyst Ting Fred. 
Dernest blev derpaa nest foregaaende Tings Publice- 
rede Kongl. Forordninger her for Retten Oplæste, saa- 
vesom og Monsr. Koefods Forpagtnings brev som er 
indført paa nest foregaaende fol. 179. 
 

Det paa 1735 aars Sommer Ting opsatte Forhør 
angaaende Arne Haldvorsen, Øyfjordnes, bortkomne 
Foster dreng nafnlig Christopher, hvorom paa for- 
gaaende fol. 89, 90 og 91: saavelsom og paa fol. 115 er 
indført, blev end igien foretaget. Og begierede Fogden 
at Arne Haldvorsens Huustrue som nu er her til stede, 
maatte vorde forhørt om hvad hun i denne Sag er 
vidende. Hvorpaa hun, nafnl. Maren Christensdatter, 
fremstod og tilbød sit vitnesbyrds udsigende i denne 
Sag, endskiønt hendis Mand Arne Haldvorsen iche er 
her selv tilstede, men er Seiglet til Bergen. Hvorpaa hun 
da under aflagde Eed forklarende: at ungefæhr Ons- 
dags Morgenen før Nyt Aarsdagen 1734, kom hendes 
Foster Søn tidlig om Morgenen før dag ind i Stuen hvor 
hun og hendis Mand Arne Halvorsen Laae, og da hand 
var indkommen sagde hendis Mand til bemeldte dreng 
som heter Christopher: «Gaa hen og tag din bog og set 
dig til at lese ude», hvilket og drengen giorde. Men da 
hand hafde taget bogen, viste hendis Mand ham nogle 
Ord og bad ham gaae hen og læse over, og hvis han 
ikke læste flittig truende hand ham at hand skulle faae 
Riis, hvorpaa den drengen gich hen til bordet for at 
staae ved Lyset som var optent, og læse, og hun og 
Manden lagde sig begge til at Saave. 
 
Da de vognede op var drengen udgaaed, hvorfore de 
spurte Piigen Giertrud Hendrichsdatter hvor hand var. 
Hun svarede dem at hand var udgaaen, hvor af de 
mente at han hafde gaaet hen og lagt sig igien, men 
Piigen svarede dem at hun ikke troede det, hvorfore de 
lod piigen gaae hen i det Huus, hvor hand var vant at 
ligge for at see om hand hafde lagt sig igien, men hun 
kom tilbage med det Svar at hand ikke var der, saa de 
da forundrede sig over hvor hand maatte være afbleven. 
 
Een liiden Stund der efter og da det var bleven dag, gik 
hun, hendis Mand og bemte. Piige ud for at leede efter 
ham, og leette de i hvert et Huus paa Gaarden, men fant 
ham ikke. Da de nu ikke fant ham i noget Huus, giorde 
de sig tanker om at hand maatte være gaaen hen i 
Marken, men som der ideligen var falden og falt megen 
Snee, kunde de ikke see nogen Vei eller Spor efter ham 
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saa de ikke kunde leede lenger efter ham. Dagen deref- 
ter lette de og efter ham baade med Graad og bedrøvel- 
se, men fant ham ikke. Liige det samme giorde de og 
dend tredie dag, som var Ny Aars dag, men som de ikke 
fant ham, gik hendis Mand ind og Læste forklaringen af 
Postillen for dem. Da de hafde læst, gik Vidnet ud efter 
Middags Mad til sit huusis Folk, og da hun kom ud, 
hørte hun Raav Fuglene hafde noget for sig saasom de 
lod sig høre med een usædvanlig Skrigen, saa hun dets 
formedelst gik ind og bad sin Mand komme ud for at 
see hvad de hafde for sig. Det hand og giorde, og strax 
der efter kom pigen som gik med dem. Da de nu kom 
ud, fant de ham et lidet støkke fra Søebredden liggende 
paa Sneen imellem baad Nøstet og en liiden Skiaa ved 
Søen. Da de nu fant ham, saae Vidnet at hands Ansigt 
var een deel bedervet og opæt af Fugle, saavel Øynene 
Som hands Kinder. De tog da drengens Liig og bar det 
ind i een Gamme hvor hand hafde sit Leie tilforn, Klædde 
ham af sine Klæder som var noget vaad, og 
lagde ham i Sengen, og med det samme de Klædde ham 
af, besaae de hans Lægeme men fant ham ikke i nogen 
maade beskadiget uden allene dend skade hand hafde 
faaet af Fuglene i Ansigtet, og sagde hun at hans Legeme 
var gandske varmt og mygt, saa de vilde hitte at hand 
ikke hafde værit længe død. 

Retten tilspurte Vidnet, om hendis Mand var meget und 
med dette sitt Foster barn, og om hand daglig tracterede 
ham med hug og slag. Hvorpaa hun svarede: at hun 
ikke kunde sige at hendis Mand var meere ond med 
ham end imod hans egne børn, ei heller saa hun ham 
ofte faa hug, og naar det skeede, var det med Riis allene 
for hands trodsighed i at læse, og ikke mere end et barn 
med skikkelighed kunne taale. 2det: Hvor gl. drengen 
var, og hvor længe hand har været hos dem? Svarende: 
at hand var omtrent 9 Aar gl., og har vært hos dem paa 
3de Aar. 3de: Om drengen leed nogen Nød hos dem 
enten i Mad eller Klæder? Svarede: at hand slet ingen 
Nød Leed enten i Mad eller Klæder, men fich hvad hand 
behøvde til Nødtørftighed. 4de: Om hun kunde merke 
at nogen gav Aarsag til drengens bortkomst eller om 
nogen har taget ham af dage. Svarede: at hun slet ikke 
merkede at nogen gav Aarsag til hands bortkomst, langt 
mindre at nogen toeg ham af dage, saa som han aldrig 
enten blev truet eller med hardhed behandlet. 

Fogden var begierende at med foranførte slutning 
maatte beroe til høste Tinget, som han og bevilgedes.» 
 

Slik sluttet det andre utdraget av fortellinga om lenvik- 
væringene. 
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Her ser vi litt av gården Leiknes på et fotografi tatt ca. 
1908. Trolig er det tatt ved en spesiell anledning, for 
det flagges på «Roligheten» hos Jens A. Johannessen. 
Gården Leiknes hadde fra utgammel tid grense med 
nabogården Trollvik, fra et berg ved sjøen like sør for 
Rørvika. Derfra gikk skillet opp til det høyeste punktet 
på Storhaugen, og like til nordre ende av Kistefjellet. 
På nordsida gikk gårdsgrensa mot Bondjord i en bekk 
østafor Djupelva, og langs bekken til høyeste fjell. 
Opprinnelsen til gårdsnavnet Leiknes går trolig tilbake 
til det faktum at folk i bygdene rundt Gisundet helt fra 
førkristen tid, samlet seg her til leik og dans. Det ble 
etter hvert slutt på «leiken» i den form den engang 
hadde, men neset eller nesene var der ennå da dette 
fotografiet ble tatt. Innenfor dette gårdsvalet bodde 
 

iflg. folketellinga år 1900, 17 familier med 89 personer. 
På bildet ser vi nærmest, våning, fjøs og bu hos den 
nevnte Jens A. Johannessen. Ute på neset til høyre, er 
Jakob Benjamin Olsens bruk, kalt «Nergården». Rett 
opp av varden på Leiknesodden bodde Konrad Hansen 
og Albertine Klausdatter. År 1900 hadde de i husholdet 
fem barn, en tjenestepike, foreldrene til Konrad som 
hadde kår av jorda, en fostersønn og et ektepar med 
ett barn. Bruket var en del av den opprinnelige gården 
som ved utskifting i 1832 ble delt i to bruk. På den andre 
del av den gamle sambrukte gården, gnr. 42/1, bodde 
Konrad Jakobsen og Amalie Pedersdatter med barn og 
tjenere. På fotoet sees dette bruk lengst til høyre ut 
mot sundet. 

Gården Leiknes, ca. 1908. 
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Dette foto er tatt den 22. September år 1935, og viser 
oss bebyggelsen på nordsida av Valen nede ved hav- 
neområdet på Finnsnes. I den tid var sikkert dette 
området et vakkert og idyllisk sted etter det vi kan se, 
men i dag er Valen fylt igjen med stein og jordmasser 
og brukes nå til parkeringsplass. De fleste av husene 
som sees i bakgrunnen, brant ned i brannen som herjet 
Finnsnes i august 1939. Husene vi ser, er fra venstre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henrik Sevaldsens brygge, Sven Eidissens materialla- 
ger, Danielsens skipsverft, Dalberg Danielsens bolig- 
hus, Helmer Hansens bolighus, Smedgården, som til- 
hørte verftet, Hanna Larsdatters bolighus, skredder 
Tøllefsens våning, og bakerst til høyre ser vi litt av 
Vegvesenets verksted og kontor. Båten som ligger til 
ankers, kjenner vi ikke navnet på. 

Gammel bebyggelse på Finnsnes. 
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M/K «Palmen» var bygd av furu i Bodø året 1907. Den 
var 46 fot lang, 14 fot bred og dybde i rommet 7 fot. 
Motoren var en 20 hk. «Bolinder». Den var utstyrt med 
4 dorryer og drev fiske på Lofoten om vinteren, og på 
Finnmarka om våren og høsten. Mannskap på en lofot- 
tur var som regel 10 mann. Eier og skipper var Albert 
Ronesen, Bukkskinn, født 1878. Han kjøpte båten i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1909. Albert var kjent som en dyktig fisker og en gjev 
mann å være sammen med. Han drev båten fram til 
1936. Da overtok sønnen Arvid, f. 1909. På bildet ser vi 
«Palmen» på tur inn fra fiskefeltet. Linebruket står i 
stamper framme på dekk, og som vi ser er båten godt 
lastet med fisk. Det tyder på at havet villig har gitt fra 
seg av sine ressurser. 

M/K «Palmen» av Lenvik. 
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Bildet er tatt ombord i «Palmen», på hamna i Tromsø 
etter avsluttet vårfiske med line på Finnmarka. Det var 
vanlig at fiskerne dro til Finnmarka så snart lofotfisket 
var avsluttet omkring midten av april måned, og ble der 
til vårsesongen var slutt. Denne sesongen varte som 
regel frem til Sankthans. Da ble det «makketid», og 
fiskerne dro hjem for å stelle båter og bruk. I tillegg 
skulle våronna gjøres for de som hadde gårdsbruk. Når 
fiskerne var på hjemtur etter finnmarksfisket, tok de 
gjerne et opphold i Tromsø for å besøke bondehand- 
lerne i Sjøgata og andre forretningsfolk. Hvis fiskerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hadde gjort god tur, kunne handelsmennene ta inn 
noen nyslåtte kroner på slike besøk. Her ser vi mann- 
skapet samlet på dekket. Forrest fra venstre: Meier 
Henriksen, f. 1892, Artur Antonsen, Albert Ronesen, f. 
1878, og Arvid Ronesen, f. 1909. Bak fra venstre: Anton 
Rindal Antonsen, f. 1890, Rikter Ronesen, f. 1903, 
Elberg Roald Antonsen, f. 1897, og Darre Ronesen, f. 
1905. 

Mannskapsbilde fra ca. 1925. 
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M/K «Hugeløy», T 61 LK, var bygd i 1918 på Rognan i 
Salten. Ifølge merkeregisteret hadde den en lengde på 
49,7 fot, bredde 17,6 og dybde 6,8 fot. Motoren var en 
40 hk «Bolinder». Den var utstyrt med fem dorryer og 
ble brukt til hav- og kystfiske. Eiere var Bernhard Erik- 
sen, Øyjord, samt Daniel, Edvart og Andreas Eriksen fra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogen. I 1938 ble båten overtatt av Trygve og Einar 
Eriksen. I 1941 solgte de den videre til Ole Rikardsen, 
Laukhella. 
 
Fotografiet er tatt ved kai i Svolvær. Mannskapets navn 
er oss ukjent. 

Kjent fiskefartøy fra Lenvik. 
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Vi ser mannskapet ombord i M/S «Nordrønna». De er 
i full gang med levering av sin steinbitfangst. Steinbiten 
ble fisket på line kalt steinbitvad, og den var dimensjo- 
nert etter «bitarens» størrelse. Ved fiske etter storstein- 
bit skulle den ha store angler, og mellom hver angel 
skulle det være flere favner. Som regel ble småsei 
brukt til agn. Fisket foregikk som regel på bankene 
utenfor Finnmark og Nord-Troms. Steinbiten ble lenge 
regnet som en ufisk, men tida skulle vise at den var fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matfisk som selv den mest kresne gane kunne meske 
seg med. Steinbiten var en farlig krabat å ha slengende 
rundt føttene, for den kunne bite stygt selv gjennom det 
tykkeste lær. M/S «Nordrønna» var eid av Jakob Nilsen, 
født 1857, fra Tennskjær. Den var ca. 40 fot lang og 
hadde en 14 hk. «Alfa». Personene på dekk som kan 
gjenkjennes, er fra venstre: Svein Thoresen, Kristoffer 
Kvalnes, Karl Jakobsen, Martin Kvalnes og Olaf Kvalnes. 

Mannskapsbilde fra ca. 1912. 
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Olianne, født 1871, og Laurits Martinsen, f. 1873, kjøpte 
eiendommen «Elverum» i 1906. Den var utgått av 
hovedbruket «Slettnes», som da var eid av Paul O. 
Killie. Huset som vi ser på bildet, sto først på Bjorelvnes, 
men ble revet og flyttet til Slettnes kort tid etter at 
eiendommen ble kjøpt. Som vi ser var det mye stein på 
eiendommen, og her er det trettito steinrauker som er 
lagt sammen av deres barn. Mannen vi ser, er deres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yngste sønn Martin, f. 1907, som nok var den største 
drivkrafta bak dette verket da hans eldre brødre alle- 
rede var reist bort. Hvor lang tid denne jobben tok kan 
ikke huskes, men hjelpemidlene var kun handmakt, så 
det var en tung og hard jobb kan Martin fortelle. Når 
dette skrives bor Martin og hans tre år yngre søster 
Dagmar, fremdeles på eiendommen. 

Gården «Elverum», ca. 1925. 
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Fotografiet er tatt av fotograf Wenneberg, Tromsø, en 
fin høstdag i 1915. Nærmest på fotoet ser vi gården 
«Tennskjær» 35/1, som da var eid av Nils Kr. Hansen, 
født 1850, og hustru Ingeborg Anna Olsdatter, f. 1848. 
Som vi ser av bildet, vaier flagget på hel stang og det 
skal etter sigende være bryllup som feires. Det er en av 
sønnene på gården, Hilmar (Trovik) Nilsen, f. 1890, 
som har inngått ekteskap med nabojenta Olga Bendiks- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datter, f. 1893. Bryllupsdagen er 5. oktober 1915, og det 
sies at bryllupet ble feiret i tre lange dager til ende. 
Sammen med en del gjester ser vi gårdens husdyrbe- 
setning. To år senere, palmesøndag i 1917, brant huset 
ned, men ble bygd opp på nytt og senere overtatt av 
Trovik og Olga. De drev gården helt til deres sønn Tore 
Nilsen og kona Ellinor overtok. Husene til høyre i 
bildet tilhørte Ole Martin Olsen og Bendiks Olsen. 

Gammel bebyggelse på Tennskjær. 
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Bildet er tatt av fotograf T. 
Bakland, Tromsø, og vi ser fra 
venstre: Nora Marie Dahl, født 
Jakobsen, f. 1879, og hennes 
søster Lorense Johnsen, født 
Jakobsen i 1877, og Søren 
Nikolai Sørensen, f. 1875. 
Nora Marie og Lorense var 
døtre av Jakob Kristian Olsen, 
f. 1851, og Karoline Nilsdatter, 
f. 1853. De bodde på Langnes. 
Søren Nikolai var sønn av 
Søren Henriksen, f. 1833, og 
Nikoline Johansdatter, f. 1842. 
De bodde på Hannes. Nora 
Marie ble gift med handels- 
mann Johan Dahl, f. 1867, 
fra Gibostad. Lorense ble gift 
med baker John Johnsen, f. 
1877 i Rossfjordstraumen. De 
bosatte seg på Gibostad hvor 
John drev sitt bakeri. Søren ble 
gift med Amalie Hansen fra 
Valberg i Lofoten. Søren var 
ordfører i Lenvik fra 1926 til 
1935. 

Ungdommer hos fotografen. 
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Dette familiebildet er tatt en 
søndag på trappa foran bolig- 
huset til Jakob Nilsen, Tenn- 
skjær. Fotograf er Teodor 
Wenneberg fra Tromsø, som 
ved anledningen var på frieri 
på Tennskjær. Foran fra 
venstre sitter Jakob Martin 
Nilsen, født 1857, hans kone 
Sigrid Anna Berntsdatter, f. 
1858. På hennes fang sitter 
dattersønnen Georg, f. 1908, 
og videre sønnen Daniel f. 
1900. Andre rekke fra venstre, 
sønnen Nils, f. 1886, døtrene 
Jenny, f. 1887, og Bernharda, 
f. 1884. Bak fra venstre 
sønnene, Albert, f. 1893, 
Karl, f. 1888, og datteren Oliva, 
f. 1890. Jakob drev som fisker 
og gårdbruker. Han var først 
eier av M/S «Elise», senere 
M/S «Nordrønna», som han 
drev sammen med sønnen 
Karl. 

Familiesamling på Tennskjær ca. 1910. 
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Foran et bakteppe med 
eksotiske trær og busker 
påmalt, har fotografen her 
plassert familien til Inger 
Hendriksdatter og Torgeir 
Pedersen fra Yttergård i 
Stønnesbotn. Foran kamera 
står fotograf Bakland fra 
Tromsø. Om «Yttergårdingan» 
har tatt turen inn til byen, 
eller om Bakland har turnert 
med sin fotokunst, vet vi 
ikke. Det vi imidlertid vet, 
er at fotografiet er tatt ca. 
1902. Torgeir Christian 
Pedersen var født den 1. januar 
1850. Han var sønn av Peder 
Johansen Bachmann og 
Margrethe Jensdatter, i år 
1850 inderster på gården 
Galnslått. Inga Hansdatter var 
født i Balsfjord herred år 1854 
- uvisst på hvilken gård. 
De ble gift i Hillesøy kirke 
den 31. juli 1881, og med 
kirkens velsignelse kom 
ungene på rad med et par års 
mellomrom. Bak fra venstre 
med undrende øyne, Hagbart 
født 1892, så Theodor, f. 
1886, Hanna, f. 1884, og 
Neldine, kalt Dina, f. 1890. 
Foran f.v. Kristian, f. 1894, 
og Hannas sønn John Johnsen, 
f. 1898. Torgeir Christian 
Pedersen døde allerede i 1912, 
mens Inger levde til år 1943. 

Familien Pedersen Bachmann fra Yttergård, år 1902. 
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Denne fine samling av voksne, 
framvokstinger og barn, er 
familien til Marie og Oluf 
Larsen fra Trollvik. Oluf var 
født i 1866 av foreldre Lars 
Isak Olsen, f. 1838, og Kirsten 
Anna Jørgensdatter, f. 1843. De 
bodde i Sandvika. Marie var 
født den 16.2. 1867 av foreldre 
Jørgen Sivertsen, f. 1841, og 
Ellen Hansine Martinusdatter, 
f. 1846. De bodde i Trollvik. 
Den godeste Jørgen skulle 
være født midt ute på Atlant- 
eren i 1841, da hans foreldre 
var på reise tilbake til Norge 
etter et kort opphold i 
Amerika. På bildet ser vi 
«gamlingan» omkranset av tre 
av barna. Det er bak fra 
venstre Signe, f. 1898, 
Lovise, f. 1889 og Olaf. 
I folketellinga år 1900 nevnes 
følgende barn av Marie og 
Oluf: Louise, f. 1889, 
Jendine, f. 1891, Johan, f. 1893, 
Kirsten, f. 1895, Signe, f. 1898, 
og udøpt pike f. 18. mai 1900. 

Trollvikværinger på blomstret bakgrunn. 
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I følge folketellinga år 1900 
finner vi ut at disse tre jentene 
er søstre, og deres foreldre er 
gårdbruker og fisker Simon 
Johan Fredriksen, født 1864, og 
Kaja Olufsen, f. 1867, fra 
gården «Aglapsvik» 36/13. Fra 
venstre Oline Simonsen, f. 
1887, ble gift med Magnus 
Jensen, f. 1887, Hansine 
Simonsen, f. 1886, ble gift 
med Olaf Lorentsen, f. 1885, 
og Helga Simonsen, f. 1891, 
ble gift med Heggelund 
Lorentsen, f. 1891. 

Søsken fra Aglapsvik. 
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Bildet viser fra høyre Olianna 
Lundli, født Hårstad den 5. 
mars 1862. Videre hennes 
datter Helfrid, f. 26. september 
1887, med sin lille datter 
Nancy, f. 15. mai 1910, stående 
i godstolen. Olianna var gift 
med skreddermester Halvor 
Lundli. Helfrid ble gift med 
Ragnvald Hansen, f. 20. juni 
1887, fra Bjorelv. De bosatte 
seg på Bondjord, hvor de 
sammen drev gårdsbruk. 
Deres datter Nancy ble gift 
med Sverre Sørensen, f. 1908, 
fra gården «Trovik». 

Tre generasjoner fra Grønjord. 
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Her ser vi et typisk bolighus fra århundreskiftet på 
gården «Paulsrud» 31/2, i daværende Tranøy herred. 
Bruket var etter folketellinga år 1900, eid av Kristoffer 
Antonsen, født 1860, og hustru Henriette Hansdatter, 
f. 1863. Huset er et såkalt to-roms hus, med inngang og 
kjøkkenfunksjon i den ene tredjedel av grunnflata på 
første planet, og stue i de to andre. Fra kjøkkenet eller 
gangen gikk det ei trapp opp til loftsetasjen hvor sove- 
rom mene var. Huset er kledd med tømmermannspa- 
nel, og har torvtak. Ytterst ute ved vindskiene er det 
lagt flate steiner over torva for å hindre at den skulle 
bli flekt av når de kalde vinder rullet med storms styrke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

over vegg og tak. Denne staselige stua ble ei tid brukt 
som skolehus. På trammen sitter i solsteika fra venstre: 
Kristoffer, f. 1860, med sønnedatteren Kitty på fanget, 
i midten sønnen Anton, f. 1891, med sin sønn Kristoffer 
på fanget, og til høyre hans kone Berntine, f. 1894. På 
dørhella tripper fire italienere, og opp langs husveggen 
strekker humla seg som bønnestengler opp mot torv- 
vollene. Skal vi gjette på at det er søndags formiddag, 
og at duften av stekt kjøtt og brune sauser blander seg 
med angen fra busker og trær, slik at denne dagen i 
sum ble en riktig goddags dag? 

Gammel gård på Paulsrud, ca. 1929. 
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En liten pause til ære for fotografen blir det for Anton 
Kristoffersen, Paulsrud, som her er i full gang med 
møkkerkjøring. Møkkerkjøring var en «skitjobb», men 
det var en forutsetning for god grasvekst at møkka kom 
ut på enga. Det var også en tung og slitsom jobb, for det 

var jo de fra før slitne armer som måtte brukes når 
møkka skulle lastes på vogn og deretter spredes ut på 
enga. Utkjøringa starta som regel når høyonna var vel 
overstått og høsten nærmet seg. 

 
 

Møkkerkjøring på Paulsrud. 
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Bildet er tatt sommeren 1915 på slåttemarka hos Hans 
Karolius Johansen, Finnsnes. Høyonna var et viktig 
arbeid som de fleste måtte delta i. For mannfolkene var 
det å ta ljåen fatt der hest og slåmaskin ikke kom til. 
Deretter kom jentene og raket graset sammen og hesjet 
det. Her blir det tid til en liten hvilepause, mens foto- 
graf Reidar Lund knipser. De som er med på bildet, er 
forrest fra venstre: Iver Karolius, Lydia Pettersen, 
Hulda Karolius, Gudrun Karolius, Agnes Karolius, 
Mette-Marie Ursin, gift Karolius. Hun var fra Myrlands- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haug og var Hans Karolius andre kone. Videre Ella 
Margrethe Karolius. Bak fra venstre: finnlenderen Mat- 
tias Mikalsen, og Simon Pedersen fra Bardu. Disse to 
var slåttekarer på gården. Deretter Ole Nilsen, Olaf 
Karolius og Helge Hansen. Foran Olaf Karolius står 
Hans Karolius jr. Jenta med rive, i høyre bildekant, er 
Sofie Karolius. I bakgrunnen sees litt av våningen på 
eiendommen «Busletta» der Andreas Olsen og familie 
hadde sitt bo. 

Høyonna på Finnsnes. 
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Her har slåttefolket tatt seg en liten pause for fotografe- 
ring. Høyonna var et tungt arbeid som krevde mye slit. 
Her er det tørrhøyet som skal inn på låven. Personene 
på bildet er fra venstre: Ester Lindgård, født 1911, 
Signora Lorentsen, f. 1910, Hildur Nilsen, f. 1903, Almar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindgård, f. 1905, og Simon Nilsen, f. 1902. Hesten 
heter «Fram». Gården var først eid av Nils Olai Olsen, 
f. 1857, og hustru Oldine Olsen, f. Schanke i 1860. Den 
ble senere overtatt av deres sønn Simon. Dette bildet 
skal være tatt ca. 1929. 

Høyonna på gården «Bakkeland» under Bukkskinn. 
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M/K «Storisen» tilhørte partsrederiet Heggelund 
Lorentsen, Rødbergshamn. Den ble bygd i Rana i 1919. 
Lengde var 48 fot, bredden 15 fot, og dybde i rommet 
9 fot. Motoren var en 25 hk «Skandia». På bildet ser vi 
bakerst fra venstre: Frithjof Jensen, Rødbergshamn, f. 
1899, brødrene Selmer, f. 1896, og Alvin Johansen, f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1894, de var fra Dåfjord, men flyttet til Lenvika i ung 
alder. Sittende fra v.: ukjent, Otto Simonsen, Aglaps- 
vik, f. 1898, skipper Heggelund Lorentsen, Rødbergs- 
hamn, f. 1891, og Karl Klausen, Kårvikhamn, f. 1890. 
Bildet er tatt ca. 1925. 

Mannskap på M/K «Storisen», T 16 LK. 
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Her ser vi mannskapet på M/S «Johanna» i full gang 
med sløying av dagens fangst ute på kaia til Ytterviks 
fiskebruk i Stamsund. Som vi ser er det linestampene 
som benyttes til sløyekar. I de dager var det mye fisk, 
og båtene kom ofte lastet på land. Men selv om fisket 
var godt, var prisene lave, og det ble som regel lite 
igjen i forhold til fiskernes innsats døgn etter døgn 
med våking og slit på en farefull arbeidsplass. De havets 
fiskekamerater vi møter på dette bildet, er bak fra 
venstre Sverre Sørensen, Bondjord, født 1908, Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larsen, Grasmyr, f. 1892, Ole Møller, Bjorelvdalen, f. 
1879, Strømme Lorentsen, Kårvikhamn, f. 1882, Hans 
Lindgård, Leiknes, f. 1897, Bendik Bendiksen, Bondj- 
ord, f. 1903, Ingebrigt Paulsen, Bjorelvdalen, f. 1895, og 
helt til høyre skipper Robert Bendiksen, Bondjord, f. 
1899. Forrest f.v. sittende: Olaf Ovesen, Astafjord, var 
tilflyttet og bodde i Lysbotn, og Hilmar Olufsen, Lanes- 
bogen, f. 1890. 

Sløying av fiskefangst, ca. 1925. 
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Her ser vi våningshuset på 
gården «Smedstad» under 
Finnsnes. Eier var Edvard 
Severin Hoel. Han var smed og 
hadde de første årene smie i 
kjelleren. Han solgte gården i 
1918 til Otelius Tande og en 
mann ved navn Mikalsen, som 
var fra Kirkenes. Vi ser en 
del folk utfor huset, men 
kjenner bare igjen noen av 
dem. Lengst til venstre står 
Anders Seljemo fra Kvanlia, 
og midt i mannfolkgjengen er 
Edv. Hoel. På trappa sitter 
Torleif og Severin Hoel. 
Damene er ukjent, men kan 
trolig være av familien 
Danielsen, som bodde i 
nærheten. 

Staselig gård på Finnsnes. 
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Edv. Severin Hoel var født 2 .  

mai 1882 i Vadsø. Han var sønn 
av Johan Simonsen, Hoel i 
Gausdal, f. 2. november 1834, 
og Elin Eriksdatter, Bestegaard 
i Verdal, f. 21. juli 1846. 

Her ser vi Edvard i voksen 
alder, med sønnen Sverre, f. 
14. september 1913, på fanget. 
 

Edvard ble gift med Jakobine 
Marie Frostad, f. 1886. Hun var 
fra Tromsø. De flyttet til 
Finnsnes i 1906, og der begynte 
Edvard sitt yrke som smed. Han 
hadde da tatt sin læretid hos 
smedmester Kjeldsen i Tromsø. 
Fra før var han utdannet 
typograf i Vadsø. Edvard døde 
31. juli 1953 i en alder av 71 år. 

Edvard og sønn. 
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Dette vakre foto er tatt en fin 
sommerdag omkring år 1900. 
Etter opplysninger skal foto- 
grafiet være tatt i forbindelse 
med kirkehelg på Bjorelvnes. 
Det var vanlig at folk fra et vidt 
område samlet seg til slike 
kirkehelger for å treffe kjent- 
folk, og her har noen 
senjaværinger og innlands- 
væringer latt seg fotografere. 
Vi kjenner ikke navnet på alle, 
men følgende er gjenkjent: 
Bak f.v. Brynjulf Sørensen, 
Hannes, født 1878, Kristian 
Kristoffersen, Hannes, f. 1875, 
Kristian Konradsen, Vang, f. 
1877, ukjent. Andre rekke f.v. 
ukjent, Nikolai Strømmesen, 
Bukkskinn, f. 1861, Hans 
Kristoffersen, Hannes, f. 1878. 
Foran f.v. Kristianne Johanns- 
en, Leiknes, f. 1885, Søren 
Sørensen, Hannes, f. 1875 og 
Haga Johannsen, Leiknes, f. 
1881. 

Samling på kirkebakken. 
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Her ser vi fire velkledde damer 
som har tatt turen innom foto- 
graf Reidar Lund, Finnsnes. 
Moteklær for en hver smak var 
det kanskje den gang også, se 
bare på de fine hattene. De fire 
som her er samlet, er foran fra 
venstre: Helga Karlsen, født 
10. april 1904. Hun døde 8. mai 
1929, bare 25 år gammel, 
Kristianne Renland, f. 23. april 
1904, hun ble gift med lærer 
Arne Gjengedal, f. 1899. Bak f. 
v. Marit Karlsen, f. 24. juni 
1901. Hun ble gift med Hagbart 
Torgersen, f. 1892, Othelie 
Andreassen, f. 27. august 1900. 
Hun ble gift med Kristian 
Bachmann, f. 3. mai 1900. 

Damer fra Stønnesbotn-området ca. 1915. 
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Hans Andreas Olsen var født 
år 1849 på gården «Finnfjord- 
eidet», av foreldre Ole 
Halvorsen og hustru Gjerthrud 
Halvorsdatter. Hans bestefar 
Halvor Johnsen, f. 1788, fra 
Ringsaker, gift med Maren 
Olsdatter, Kjerresnes, var den 
første som bosatte seg på 
«Stenget», Finnfjordeidet. 
 
Hans Andreas ble gift med 
Ingeborg Anna Johnsdatter, f. 
1855 på Fossmo i Målselv, av 
foreldre Johan Olsen og hustru 
Karoline Jensdatter. Hans 
Andreas og Ingeborg Anna 
emigrerte til Amerika. Der 
begynte Hans som smed i 
Wisconsin. 

Ingeborg Anna Johnsdatter og Hans Andreas Olsen. 
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Vi ser her ekteparet Jakob 
Christian Sedeniussen, født. 
1813, og Signild Marie 
Jakobsdatter, f. 1821. De giftet 
seg i Lenvik 4. oktober 1839. 
Jakob Christian var sønn av 
Sedenius Isaksen og Johanne 
Berg, fra Slettnes. Signild 
Marie var datter av Jakob Olai 
Jakobsen og Gjertrud Edias- 
datter fra Skogen. I følge 
folketellinga fra 1865, bodde 
Jakob Christian og Signild 
Marie i Sandvika, hvor de drev 
sitt gårdsbruk. Jakob er der ført 
opp som gårdbruker, selveier 
og fisker, mens Signild Marie 
har sitt arbeid i hus og fjøs. 
Husdyrbesetninga i 1865 
bestod av 2 hester, 10 kyr, 29 
sauer og 1 gris. De sådde 2 
tønner bygg og satte 14 tønner 
potet. Sammen fikk de mange 
barn, og følgende er ført opp 
i folketellinga: Hanna, Gjertrud 
Anna, Emelie, Signild Marie, 
Maren, Jakob Olai, Jenndine 
Kristine, Sedolf, Hansine 
Pauline og Jensine Johanne. 

Ektepar fra Sandvika. 
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Bildet av denne heders- 
mannen, Martin Bernhard 
Pettersen, født 28. juni 1839, er 
tatt først på 1900-tallet. Den 
lille jenta som han så stolt 
holder på sin arm, er hans 
sønnedatter Astrid. Martin ble 
gift i Lenvik året 1867, 
med Anne Martha Larsdatter, 
f. 1845. Hun var fra Åsen 
i Trøndelag. De bodde først 
på Bondjord, men flyttet 
senere til gården «Sivert- 
bakken» i Bjorelvdalen. I 
folketellinga for år 1875 står 
han oppført som husfader, 
skomaker og fisker. Sammen 
fikk Martin og Anne Martha 
barna Peter Jentoft, f. 1867, 
Peder Gerhard, f. 1869, 
Pauline Kristine, f. 1871, 
Laurits Hedemann, f. 1873, 
Magnus Adolf, f. 1875, 
Lorents Petter, f. 1878, 
Håkon Ingvald, f. 1880, 
Marie Jensine, f. 1883, og 
Johanne Leonora, f. 1887. 
Foreldrene til lille Astrid 
er Martins sønn Magnus Adolf 
og Kristine. Hun var fra 
Skogen ved Finnsnes. De 
reiste senere til Amerika 
og bosatte seg. 

Martin Bernhard Pettersen og barnebarn. 
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Vi ser her ekteparet Hans 
Kristian Hanssen, født 1852, 
og Hansine Jakobsdatter, f. 
1854. I midten står deres 
datter Helga Hansine, f. 14. 
april 1899. 

 
Iflg. folketellinga for Hillesøy 
år 1900, bodde familien på 
gården «Lillenes indre», 37/10, 
Botnhamn. Hans er ført opp 
som gårdbruker og fisker, 
mens hans kone Hansine er 
budeie og håndarbeiderske. I 
tillegg til den datteren som 
er med på bildet, er følgende 
barn ført opp år 1900: Daniel 
Heitmann, f. 1882, Jakob Mikal, 
f. 1884, Stenette Marie, f. 1888, 
Rekarda Antona, f. 1891, og 
Margrette Ovidia, f. 1895. 

Hans Kristian Hanssen med kone og datter. 
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Her ser vi ekteparet Ole Larsen Aaker, født 1846, og 
hans 2. kone, Andrea Emilie, f. 1863, med sønnene 
Marinius, født 1896, Ansgar Ludvik, f.1894, og Bernhard 
Fredrik Meyer, f. 1878. Ole Larsen Aaker kom fra går- 
den Aaker i Sundalen. Han gikk på lærerskole i Tromsø, 
og kom deretter til Hillesøy hvor han virket som lærer 
i vel 54 år, til han sluttet i 1921. Hillesøy herred var den 
gang delt i kun to lærerposter, og det var lange og 
vanskelige reiser mellom kretsene, enten til sjøs i nor- 
landsbåt eller til fots over fjellene. I den første tiden var 
årslønnen 320 kroner. I ferietiden var Aaker kryssbet- 
jent (tollbetjent), og fulgte med pomorfartøyene ute i 
fiskeværene når de kjøpte fisk. Av kommunale gjøre- 
mål som Ole hadde, kan nevnes: Formann i fattigstyret 
 
 
 
 
 
 
 

og ligningsnemd i mange år, medlem av herredsstyret, 
og ordfører en periode, kommunerevisor, forliks- 
rådmann, medlem av skolestyret som lærernes repre- 
sentant, branntakstmann, hypotektakstmann, skjønns- 
og domsmann. Alle disse verv hadde han i mange år. 
Han var interessert i politikk, og var venstres valgmann 
på valgtinget i Alfred Eriksens tid. Ved siden av sin 
travle virksomhet som lærer og kommunemann, har 
Aaker ryddet og opparbeidet gården «Heimdal» som 
han kjøpte i syttiårene. Han var gift to ganger, første 
gang med Andora Larsdatter, f. 1853, og hadde åtte 
barn. Aaker døde i 1935, 88 år gammel. 

Familien Aaker fra Botnhamn. 
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Den klynge mennesker vi her ser samlet foran fotogra- 
fens bakteppe, er familien til Henrik Sevaldsen og 
Hanna Mortensdatter på Finnsnes. Henrik Sevaldsen 
var født i Tromsø den 12. november år 1865. Men han 
skulle ikke bli værende der for all tid. Det var nemlig 
på Finnsnes tingene skjedde i denne tida! Fra 1884 
hadde selbuen Mikal Bell med et skarpt øye og en 
sikker hånd bygd opp en handelsbedrift nede på Finn- 
snesodden, som over tid skulle vise seg livskraftig. Til 
denne virksomhet var det behov for faktorer, eller 
handelsbetjenter. Henrik var en slik person. Ca. 1890 
ble han gift med Hanna Mortensdatter fra Fugleli i 
Målselv. Som gift mann syntes han vel det var på tide å 
få sitt eget. Han kjøpte da eiendommen «Alfheim» i 
1893, og bygde seg et lite enetasjes forretningsbygg 
der. Handelen gikk over forventning, og våningen ble 
utbygd slik at den rundt 1912 var det mest karakteris 
 
 
 
 
 
 

tiske bygg på Finnsnes. Som medlem av lokalsamfun- 
net deltok Henrik ivrig. Han var medlem av herredssty- 
ret, fattigstyret, ligningsnemnda, skolestyre og pro- 
vianteringsrådet - som formann i de fire siste. Krambua 
til Sevaldsen fungerte også som bibliotek, for i denne 
hadde Søndre Gisund Folkeboksamling sitt tilhold. 
Men bak det hele sto Hanna Mortensdatter og styrte 
det hele, slik som kvinner gjør på godt og vondt. På 
dette fotografi som er tatt ca. 1910, ser vi bak fra 
venstre: Signe, f. 10.10.1892, død 5.2.1982, Bergithon, 
f. 1897, Nils Birger, f. 7.3. 1895, død 6.12. 1973, og 
Harald, f. 7.1. 1894, død 21.12. 1979. I andre rekke f.v. 
Hanna Jørgine, f. 16.4. 1862, død 6.1. 1947, Agnes, f. 
5.1. 1899, Henry, f. 1902, Magnus, f. 27.5. 1900, død 
30.5. 1988, Henrik, f. 12.11. 1865, død 11.2. 1938, Edna, 
f. 1907. Sittende foran f.v.: Kitty, f. 1903, og Valborg, f. 
1905. 

Mor og far med ti barn. 
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Disse kjekke menn er medlemmer av Dr. Brockmanns 
sangkor, stiftet på Gibostad av nevnte medicus. Foto- 
grafiet er tatt av Reidar Lund på Finnsnes i forbindelse 
med sangerturné til Moen, Jensberg og Setermoen. I 
første rekke ser vi fra venstre: Angel Larsen, Gibostad, 
Rydningen, ukjent, Andreassen, Tromsø, Tråsdahl, 
Målselv, Halvorsen, ukjent. Andre rekke f.v.: ukjent, 
Oskar Olsen, Slettnes, Einar Killie, Slettnes, Peter 
Domaas, Gibostad, Dr. Brockmann, Kristian Flygel, 
Bukkskinn, Trygve Strømsnes, Rossfjordstraumen, 
Johan Olsen, Bukkskinn, Andreas Nilsen, Gibostad. 
Tredje rekke f.v.: Johs. Irgens, Gibostad, Sigurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didriksen, Gibostad, Magnus Berg, Gibostad, Frithjof 
Martinsen, Slettnes, Martin Didriksen, Gibostad, 
Daniel Martinsen, Bjorelvdalen, John Johnsen, Gibo- 
stad, Markussen, Gibostad, Oskar Didriksen, Gibo- 
stad. Stående bak f.v.: Heistad, Simon Nilsen, Bukks- 
kinn, Rydningen, Målselv, Wilhelm Jacobsen, Gibo- 
stad, Leif Didriksen, Gibostad, Paul M. Steiro, Gibo- 
stad, John Svendsen, Bjorelvdalen, Noralf Dahl, Gibo- 
stad, Angel Trulsen, Bjorelvdalen, Hans Berntsen, 
Bjorelvdalen, Trygve Eliassen, Gibostad, Haukebø, 
Elvevoll, Martin Martinsen, Slettnes, Eilif Eliassen, 
Gibostad, og Åsgrim Johansen, Bukkskinn. 

Sangkor under bjørkeløv, ca. 1927 
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Disse unge piker bærer sine kjekke hatter med stolthet. 
I forreste rekke fra venstre ser vi Hanna Ovidia Waller, 
født 5. juni 1888, Agnes Sevaldsen, f. 5. januar 1899, 
Ingrid Elise Waller, f. 13. april 1889 og Gudrun Karolius, f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. mars 1898. Bak kneiser Hansine Karolius, f. 15. juli 
1888, Agnes Ivarda Karolius, f. 21. mars 1897, Signe 
Amanda Sevaldsen, f. 10. oktober 1892, og Hulda 
Angela Karolius, f. 18. desember 1890. Alle fra Finnsnes. 

Finnsnesjenter hos fotografen, ca. 1914. 
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Se på disse god «gluntan» som har gitt seg havet i vold, 
for derved å fravriste det noen av sine gode gaver! 
Finnes det noe vakrere av folk enn mennesker som 
knoger med ærlig arbeid? Neppe! Her har de tatt 
oppstilling på styrbord side på M/K «Anie» av Leiknes, 
mens høvedsmannen selv har et våkent øye med leia, 
og knapt enser slikt nymotens påfunn som det å foto- 
grafere ombord i en båt! «Sett slik jålethet av voksne 
glunta. Kanskje bringer det u-tur i tillegg?» Det er i 
Hans Jentoft Berglunds hode vi har lagt inn disse tanke- 
ne. Traust står han med magen inntil instrumentben- 
ken, lener seg mot styrehuset og holder ei hånd på 
rattet. Det dunker taktfast av motoren, og røyken ord- 
ner seg i runde ringer der de passerer mesanmasta. Ei 
krus med svart kaffe står halvkald klint inntil kompas 
 
 
 
 
 
 

set. Nå bærer det ut mot Snurrevadfeltet på Finnmarka. 
Åtte mann er de ombord, og foran kamera ser vi bakerst 
foruten nevnte Hans Jentoft, Einar Eriksen, Jørgen 
Pedersen og Martin Berglund. Foran dem sitter og står 
Otto Møller, Harder Knutsen og Hans Lindgård. Knip- 
seren blir kanskje for alle tider anonym? I det vi kjenner 
lukta av diesel, surt kjølvann, salt hav og eksos, spør vi 
naive som vi er: «Hvorfor ble ikke dere tidenes japper? 
Hvorfor endte ikke dere opp med de beste hus, de 
gode biler, de store hager, den lette alderdom. Hvorfor 
var det dere - sliterne, produsentene i første ledd, som 
endte opp med slitte armer og bein, gikt og annen 
styggedom i knokler og bein, mens de andre la seg 
bakover på myke senger mens deres velstand vokste 
fortere enn livskraftig løvetann en fuktig vårdag?» 

Mannskap på dekk. 
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Bildet viser mannskapet på M/S «Vesta II» av Lenvik. 
«Vesta» var ca. 65 fot lang med en 44 hk «Avanse». Eier 
var Richard Karlsen, Sultindvik, født31. desember 1882. 
Richard var fra Reine i Lofoten, men flyttet til Sultindvik 
i 1909, og bosatte seg. Båten kjøpte han i 1913, og den 
var brukt til silde-, håkjerring- og loddefiske. Bildet 
skal være tatt i Kristiansund i forbindelse med stor- og 
vårsildefiske. Mannskapet som her sitter foran styrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

set, er fra Sultindvik og Malangen-område, og er bak fra 
venstre: Den første er ukjent, videre er, Bernt Reiert- 
sen, Isak Vinje, Ludvik Brorstad, Ragnvald Hansen, 
Foran f. v. Johannes Taraldsen, Gerhardt Olsen, Alfred 
Paulsen, Mikal Mathisen og Lars Brorstad. Da bildet ble 
tatt lå Richard Karlsen på sykehus og fungerende skip- 
per var da Isak Vinje. 

Mannskapsbilde. 
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Gisundet i stille og fint vær, fotografert fra Olsborg. Vi 
ser en trelastbåt på tur sørover, lastet med trelast fra 
Arkhangelsk. Ut for land ser vi en notgavlbåt som ligger 
fortøyd. Den tilhører fisker og noteier Ole Jørgensen 
fra Olsborg på Senja. Denne båttype ble mye brukt 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

under sildefiske først på 1900-tallet. Som vi ser er det 
montert en rull bakerst på båten. Den ble brukt under 
setting av nota. I båten nærmest land sitter Anna Erikka 
Hansen, Grasmyr, f. 1903. Hun døde 4. mars 1985. 

Båtfart i Gisundet. 
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I andre halvdel av 1800-tallet var sildefisket i en årrekke 
av stor økonomisk betydning for kystbefolkninga i 
Nord-Norge. Og samtidig med bedret økonomi, bød 
innsig av sild i fjordene på mang en eventyrlig opplevel- 
se. Ikke var det bare de store fangstene, men også det 
at en ellers stille og idyllisk fjord plutselig fikk innsig av 
store sildestimer og trakk til seg fiskere fra fjern og 
nær. Det ble et yrende liv med båter og all trafikk som 
hørte faget til. Ikke minst fikk de fastboende stifte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bekjentskap med handlende og andre som ville ha del 
i fiskernes fortjeneste. Her ser vi notbrukeier Hans 
Karolius, Finnsnes, i fullt arbeid med sildesnurping fra 
sine båter «Snapp» og «Havtor» ved Strand i Tjeld- 
sund. Mannskapet på denne turen er ukjent for oss, 
men det sies at Hermann Johnsen, Finnsnes, var med 
som førstereisgutt. 

Sildenotfiske i år 1909. 
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Det var i løpet av 1500- og 1600-tallet at bruken av 
brennevin som drikk trengte igjennom i Skandinavia. 
Brennevinet førte med seg et mer leilighetsbetont og 
ujevnere alkoholkonsum enn hva den gamle øldrik- 
kinga hadde gjort. Det hadde fra gammelt av vært 
forbudt å brenne sitt eget brennevin, men fra år 1816 
skulle det være «enhver skatteydende Eier eller Bruger 
og Besidder af matriculeret Jordegods tilladt at brænde 
Brændevin». Dermed begynte «frihetstida» i norsk 
alkohollovgiving, og den gav seg drastiske negative 
utslag både for enkeltindivid og for familier. Kampen 
mot bruk og misbruk av alkohol slik vi møter den fra 
første halvdel av 1800-tallet, var en motbevegelse til det 
misbruk som var tydelig for all verden. I denne motbe- 
vegelsen inngikk mennesker som hadde avlagt løfte 
 
 
 
 
 
 

om total avholdenhet, og at de skulle arbeide for 
avholdssaken. På fotografiet ser vi en samling av slike 
mennesker samlet utenfor losjehuset på Bondjord. De 
var medlemmer av «Gisunds Vern», stiftet år 1908. 
Personene med mørke(røde) regaljer var styremedlem- 
mer, mens de med hvite kraver vel er menige. Boksta- 
vene på kravene angir grad. De 19 personene er foran 
f.v.: Laurits Martinsen, Jenny Olsen, Dora Eriksen, 
Agnes Strand, Ella Jakobsen, Terese Olsen, Torvald 
Olsen, Hans Jentoft Jakobsen, Jakob Iversen og Paul 
Gundersen. Bak f.v.: ukjent, Elise Olsen, Olianne Mar- 
tinsen, P.J. Søraa, Emma Iversen, Peder N. Sørensen, 
Ludvik Martinsen, Anna Jakobsen, Rasmus Olsen og 
Svein Eriksen. 

Losje «Gisunds Vern». 



49 

 

Dette fotografiet er tatt utenfor huset til Lorentz Han- 
sen på Strømsnes da det nye århundre var i sin spedeste 
barndom, og motbevegelsen mot alkoholmisbruk 
hadde vokst seg sterk. Her ser vi deltakerne på stevnet 
samlet for fotografering. Vi kjenner dessverre ikke 
navn på alle, men følgende er gjenkjent: nummer fire 
i forreste rekke fra venstre er Theodor Hansen, Årnes, 
f. 1856, deretter en representant for avholdsbevegel- 
sen, så Anders Sørensen, Rossfjorden, f. 1837, Lorents 
Hansen, Strømmen, f. 1866, Didrik Jentoft Holm, sko- 
maker Bent Johnsen, Øyjord, f. 1859, med sønnen 
Alfred, f. 1892, og kona Iserine Johannesdatter, f. 1861, 
til høyre, deretter Petrine, f. 1888, og Borghild Bents- 
datter. Mannen bak til høyre for Theodor på Årnes er 
ukjent, men mannen bak han igjen til høyre er Johan 
Sørensen, Skoglund under Øyjord, f. 1875. Til venstre 
for Johan står Ingvart Pettersen på Finnes f. 1877, og til 
 
 
 
 
 

høyre for Johan er lærer Elias Nordås på Strømsnes, 
født i Vefsen i 1862. Nummer to til høyre er hans kone, 
Gjertrud Nordås, f. 1873. Foran til høyre står Jakob Kjær 
Hansen, Strømsnes, f. 1873, og foran og til høyre for 
han igjen er landhandler Kristian Johnsen, Holmen, f. 
1853. Jenta bak til venstre er Hanna Pedersdatter, Lauk- 
nes, f. 1869, videre Petra Olsdatter, gift Berntsen, Kri- 
stianna Marie Jonsdatter, f. 1869. Foran til høyre er 
Lulla Johnsen, gift Dahl, deretter Martha Johanesdat- 
ter, Margrethe(Malla) Rasmusdatter, gift Larsen, f. 
1869, med sønnene f.v. Bjarne og Ragnvald, og framfor 
henne datteren Lovise, gift Engen. Ned og til venstre - 
Gurine(Gina) Johnsen, f. 1888, søster til Lulla og datter 
av Landhandler Kristian Johnsen. Annen bak og til 
høyre for skomakere Bent, er Ola på Bakken. På vera- 
den gjenkjennes de to damene med hatter. De er f.h. 
Helga Solstad og hennes søster. De var fra Sultindvik. 

Avholdsstevne på Strømsnes, ca. år 1900. 
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Her ser vi fire ungdommer 
kledd til konfirmasjon. Bak fra 
venstre: Alfred Albertsen, født 
6. mai 1900, sønn av Albert 
Antonsen, f. 1864, og Hanna 
Hagensdatter, f. 1867, fra 
gården «Vasshaug», 57/3, Nils 
Larsen, f. 3. mai 1900, sønn av 
Lars J. Olsen, f. 1864, og Elen 
Nilsdatter, f. 1862, fra gården 
«Vasshaugli» 57/5. Foran f. v. 
Halvdan Brandser, f. 18. juni 
1900, sønn av Nils Brandser, f. 
1862, og Josefine Brandser, f. 
1867, fra gården «Bratli», 
57/10, og til sist Alfred 
Mikalsen, f. 10. juni 1900, sønn 
av Mikal Karlsen, f. 1854, og 
Olianna Andreasdatter, f. 1864, 
fra gården «Vasshaug», 57/8. 

Konfirmanter fra Vasshaugli på Senja, ca. 1915. 
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Disse to unge damene som her 
har tatt oppstilling foran et 
løvfullt bjørketre, er fra 
venstre Karen Ronesen, født 
Kristoffersen, 5. mai 1909, og 
Sigrund Nilsen, født Sørensen, 
26. juni 1909. Karen er datter 
av Hans Hilmar Kristoffersen, f. 
1878, og Theodora Haugen, f. 
1891, familien bodde på 
Hannes. Sigrund er datter av 
Brynjulf Sørensen, f. 1878, 
og Bernharda Fredriksen, f. 
1887, fra Hannes. Bildet er 
tatt på konfirmasjonsdagen og 
i bakgrunn ser vi huset til 
Berthe og Johan Olsen, 
Bukkskinn, der disse to 
jentene bodde da de gikk i 
konfirmasjonsskolen.  
 
Når dette skrives, bor Karen 
fortsatt på Hannes, mens 
Sigrund er bosatt på Gibostad. 

Konfirmasjonsbilde fra 1923. 
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Denne ungdommen fra 
Bjorelvdalen er Georg 
Trulsen, født 19. februar 
1890. 
 
Georg var sønn av gårdbruker 
Truls Johnsen, f. 1841, og 
Karen Ingebrigtsen, f. 1846. 
Georg ble gift med 
Marie Olsdatter, f. 12. oktober 
1892. Hun var fra Tennskjær. 
De bosatte seg i Bjorelvdalen, 
hvor de sammen drev gårds- 
bruk. De fikk ti barn i sitt 
ekteskap, to jenter og åtte 
gutter. I tillegg til gårds- 
drifta arbeidet Georg som 
vegarbeider og bas på flere 
veganlegg. Georg døde 12. 
juni 1958 i en alder av 68 år. 

Kjekk kar fra Bjorelvdalen. 
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Martin Kristian Pettersen, født 
14. juli 1872, var sønn av Petter 
Olai Johansen, f. 1840, og 
Sigrid Anna, f. Knudsdatter i 
1843, fra Lindberget. Martin 
giftet seg med Ane Fredrikke 
Danielsen, f. 1874, den 31. 
august 1887. Hun var datter av 
Daniel Olsen, f. 1841, og 
Katrine Johansdatter, f. 1845, 
fra gården «Sætermo» i Lenvik. 
Martin Kristian døde 5. januar 
1943, 70 år gammel. 

Ungdomsbilde av Martin Kristian Pettersen. 
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De tre søte små som her har 
tatt oppstilling på bygdeveien 
i Øyfjordvær en sommerdag 
ca. 1940, er barna til Karlotte 
og Hjalmar Johansen. Fra 
venstre Margith, f. 1932, 
Herleif, f. 1937, og Bjørgunn, 
f. 1933. Fotografiet er tatt 
like nedenfor heimen deres 
som var et av de ytterste hus i 
været. Rundt 1940 og fram 
mot fraflyttinga i 1953, skulle 
det være ca. 25 våningshus i 
Øyfjordvær med et innbygger- 
tall på omtrent 150. 

 
 

Hånd i hånd på bygdeveien. 
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Denne gamle gården med 
navnet «Fredheim», tilhørte 
Nicolai Strøm, født 1874, og 
hustru Mathilde, f. 1876. De 
var begge fra Straumen i 
Kvæfjord, men flyttet tidlig 
til Vang, sikkert sist på 18- 
hundre tallet. I folketellinga 
for 1900 bor de på gården 
«Vang», 95/1, som da er eid 
av Ole Jørgensen, f. 1852, og 
hustru Sigrid, f. 1852. Nicolai 
var folkeskolelærer og var da 
blitt lærer i Lysbotns tre 
skolekretser. Bildet er tatt i 
1918, og på trappa ser vi fra 
venstre: Nicolai Strøm, 
Mathilde Strøm og Aron 
Olsen. På flaggstangfoten 
sitter barna, fra venstre: Kåre 
Strøm, f. 1913, Olaf Strøm, f. 
1906, og Arne, født 1909. 

Gammel gård i Lysbotn. 
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Dette fotografiet er tatt fredag den 13. juni 1913, og 
viser folk samlet foran heimen på Finnsnes til avdøde 
notmann og gårdbruker Hans Karolius Johansen. Han 
var født i Trollvik den 23. september 1853 av foreldre 
Johan Eriksen og Hanna Fredrikke Leonhardsdatter. 
Vel tretti år gammel kjøpte han notbruk og gård etter 
Andreas Olsen på Finnsnes, og flyttet dit. Gjennom 
iherdig arbeid både på land og sjø, skapte han over tid 
velstand både for seg og folk i hans tjeneste. Vel seksti 
år gammel, fikk han plutselig en blindtarmbetennelse, 
og ble innlagt p St. Elisabets hospital. Der døde han 
den 7. juni. Vi kjenner ikke alle som her deltar i begra- 
velsen, men følgende er gjenkjent: f.v. bak står Ingrid 
Waller, Judith Kjørsvik, Anders (?), Signe Sevaldsen, 
ukjent, Petrine Wikstad, Anna Waller og Johan Karo- 
lius. Fremst i barneflokken - Olav Karolius, Ella Karo- 
lius, Hans Karolius jr. og Ivar Karolius. Damen bak er 
ukjent. Mannen til høyre for Johan, er Mikael Ursin, 
 
 

 

 

bror til Mette Marie Karolius, og nedenfor er Agnete 
Eidissen. Videre til høyre - Gudrun Karolius, Hansine 
Karolius, Hanna Fredrikke Eidissen, f. Karolius, Hulda 
Karolius, og Mette Marie Karolius, f. Ursin. Med sørge- 
bånd - Agnes Karolius, deretter Agnes Sevaldsen, 
Hanna Sevaldsen, ukjent, Mikael Bell, Ole Enok Søren- 
sen, Sven Jakobsen, Johan Jakobsen og Henrik Sevald- 
sen. Med hvitt skjegg - Ole Jensen. Personene mellom 
H. Sevaldsen og O. Jensen er ukjente. Det samme er 
mannen bak Ole Jensen. Bak den ukjente står Jesper 
Lorentzen(?), og i forkant Johan(?). Bak han Mathias 
Mikalsen. De to første damene på verandaen f.v. er 
ukjente. Deretter står Lydia Eidissen, og bak Anne 
Eidissen. Damen med stor hatt er Marie Kjørsvik, og 
den til venstre og høyre for henne er ukjent. Mannen 
er Karl O. Kjørsvik, kona bak er ukjent. Deretter Anna 
Lundli, ukjent, ukjent, Kitty Sevaldsen og Edna Sevald- 
sen. 

 

Gravferd på Finnsnes. 
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Her ser vi folk fra Trollvik og Leiknes samlet rundt 
Jendine Albertine Rasmusdatters kiste. I fremste rekke 
f.v. med slips - Kåre Mathiassen, så Melkior Clausen og 
Herry Clausen. Fjeset under palmebladet er Oddmar 
Mathiassens. Gutten på fanget til Olaf Mathiassen, er 
Ernst Johan Mathiassen, så Oskar Clausen, og på kne - 
Anton Konradsen, Leiknes, og Johannes Mathiassen. 
Gutten med rutet skjorte er Rubert Mathiassen. Sit- 
tende til h. for Rubert, er Hanna Pedersen, født Jørgen- 
sen, og ekteparet Ane og Jakob Benjamin Olsen fra 
Leiknes. Andre rekke f.v.: Marie Larsen, f. Jørgensen, 
Mathias Mathiassen, Albertine Hansen, f. Clausdatter, 
Leiknes, Sigrid Pedersen, Helga Clausen, f. Rasmus- 
sen, Leiknes, Elise Clausen, Trollvik, Edith Jakobsen, f. 
Johannessen, Petra Nilsen, Rossfjord, Jakobine, f. Ras- 
musdatter (avdødes søster), Hulda Skoglund, f. Clau- 
sen, Trollvik, Caspara Olsen, Leiknes, Corny Nergård, 
f. Kondradsen, Leiknes, og Egil Konradsen, Leiknes. I 
 
 
 
 
 
 

vinduet Lovise Mathiassen, f. Larsen, med Rolf Mat- 
hiassen på armen. Damen foran bjørkene er Marie 
Rasmussen, Leiknes, og foran henne står Magna 
Jespersen, så litt av Elise Jørgensen, f. Thomassen, i 
bakkant, og bak henne igjen Jørgen Pedersen, Leiknes. 
Så følger Caspara Pedersen, f. Andreassen, bak og til 
hyre for henne igjen -Jens Johannessen, Leiknes. Foran 
han litt av ansiktet til Johanna Jensen, f. Konradsen, og 
dame med utringet kjole er Jenny Jørgensen, f. Jakob- 
sen. Bak mannen med briller og til høyre, står Elisabeth 
Olsen, f. Mortensen, og til høyre for henne - i hvit 
jakke - Johanna Jespersen, Trollvik. Mannen med bril- 
ler er adventistpastor Sæbøe Larsen. Damen med bril- 
ler er Hansine Clausen, og til høyre hennes mann 
Albert Clausen. Foran han og til venstre er Albertine 
Svendsen Skoghus. Bak Hansine til venstre, ser vi 
hodet til Hendrik Jespersen. Under stigen Gjertrud 
Johannessen, Leiknes, og til høyre - Hagine Charlotte 
Olsen med datteren Anna. 

Begravelse på gården «Kleiven» i Trollvik den 24. april 1930. 
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Familie med tre generasjoner 
samlet. Familiefar er Adolf 
Berg Pettersen, her sammen 
med kone, barn, hans mor og 
to av sine søstre. Adolf var 
eldste sønn av Petter Kristian 
Thomassen, født 1838, og 
Dorthea Eidisdatter, f. 1840, fra 
Finnfjord. På bildet er fra 
venstre, sittende: Adolfs mor 
Dorthea, f. 1840, i midten 
deres datter Dagny, f. 1902, og 
hans kone Josefine Rasmus- 
datter, f. 1872. 
 
Stående fra venstre: Deres 
datter Anne Helen, f. 1896, 
hans søster Petra Pettersdatter, 
f. 1875, Adolf Berg Pettersen, f. 
1862, hans søster Elise Petters- 
atter, f. 1881, og deres pleie- 
datter Petra Pettersdatter, f. 
1894. Ifølge folketellinga for år 
1900, bodde familien Adolf 
Berg Pettersen sammen med 
Adolfs bror Thomas Pettersen 
og familien på eiendommen 
etter deres foreldre, som var 
«Finnfjord» 48/1 i Lenvik. 

Familiebilde fra Finnfjord, ca. 1909. 
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Familien til Peder Oluf 
Hansen og hustru Anne 
Mathea, født Mathisdatter, 
samlet til fotografering hos 
fotograf Bakland. 
 
Bakerst står fra venstre 
Kristian Heitmann, f. 1873, og 
Sedolf Martin, f. 1878. 
 
Framfor dem f.v.: Josefine 
Hansine, født Sørensdatter 
1868, gift med Kristian 
Heitmann, Hilda Emelie, f. 
1876, Peder Nylund, f. 1884, 
og Mathis Johan, f. 1874. 
Tredje rekke f.v.: Signild 
Kristina Pedersdatter, f. 1817, 
gift Hansen. Hun er mor til 
Peder Oluf. Videre Anne 
Mathea, f. 1845, og hennes 
mann Peder Oluf, f. 1846. 
Fremst sitter f.v.: Ingeborg 
Marie, f. 1880, Olufine, f. 
1888, og Mikael, f. 1890. 
Peder Oluf og Anne Mathea 
overtok gården etter Peder 
Olufs foreldre. 
 
I 1875 drev de gården med én 
hest, seks kyr, to kalver, 
tjue får, ni geiter og en 
gris. De sådde én og en 
halv tønne bygg, og satte 
seks tønner potet. 

Familiesamling i Russevåg år 1898. 
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Dette vakre foto av familien til prost Høydahl er tatt i 
1928. Hans Martin Høydahl var født og oppvokst på 
Buksnes i Lofoten. Foreldrene var Hagbart Høydahl og 
Henrikke Sofie Rist. Den 29. august 1917 giftet han seg 
i Vågan kirke med Lovise Katrine Nilsen, datter av 
kjøpmann Nils Mathisen, Nesseby. De fikk fire barn i 
sitt ekteskap, to jenter og to gutter. Hans Martin Høy- 
dahl med familie flyttet til Lenvik i 1925. Den 24. okto- 
ber 1924 ble han utnevnt til sokneprest i Lenvik, og 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overtok dette embede 1. mai 1925. Høydahl var prest i 
Lenvik i 26 år, og bare hans nærmeste forgjenger, 
Abraham Larsen, har hatt et lengre virke i dette preste- 
gjeld. Den 15. oktober 1951 fratrådte han sin stilling 
etter oppnådd aldergrense. Her ser vi familien samlet 
i en av stuene i prestegården på Bjorelvnes. Fra ven- 
stre: Hagbart, f. 15. april 1920, Solveig, f. 6. mai 1923, 
Hans Martin Høydahl, Lovise Katrine, f. Nilsen, Hans, 
f. 12. mai 1926, og Harriet Marie, f. 12. juni. 

Familien Høydahl. 
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Her er Emma, født 1890, og hennes mann Jakob Iver- 
sen, f. 1879, med fire av sine barn. Disse er f.v: Ester, 
f. 1917, Hilma, f. 1913, Aslaug, f. 1911, og Osvald, f. 
1914. Jakob var ekte lenvikværing, sønn av Anders 
Iversen, f. 1831, og Johanna Larsdatter, f. 1835. Emma 
var født og oppvokst i selveste Kristiania. Som helt ung 
reiste hun til Ingøy i Finnmark som tjenestejente, og 
der traff Jakob henne mens han var på fiske. Jakob 
fridde, og Emma sa ja. Hun ble med til Bjorelvnes, og 
den 5. oktober 1909 giftet de seg i Lenvik kirke. Jakob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

overtok farsgården, og sammen drev de gårdsbruk 
med handmakt som var vanlig på den tid. Det ble ikke 
bare dans på roser for byjenta på 19 år, men hun klarte 
seg godt. Hun var lettlært og flink med hendene. Hun 
kardet, spant, strikket og sydde til langt på natt for å få 
klær til barna, som det etter hvert ble mange av. De fikk 
sammen tretten barn, derav trillinger og tvillinger på 
tretten måneder. Jakob var også en dyktig mann. I 
tillegg til gårdsdrifta drev han som fiskearbeider, lege- 
skysskar og skolepedell. Jakob døde 1952, 73 år gam- 
mel, og Emma døde 1962, 72 år gammel. 

Familiebilde tatt på Bjorelvnes 1920. 
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Paul Johan var født 1852. Han 
var sønn av Kristen 
Kristoffersen og Pauline 
Svensdatter fra gården 
«Paulsrud» i Tranøy. Karen 
Olsdatter var f. 1863. Hun 
var datter av Ole Nilsen 
og Karen Olsdatter fra gården 
«Sandbakken» i Lenvik. Paul 
Johan og Karen ble gift 23. 
oktober 1886. I midten står 
deres datter Ane, og på fanget 
til Paul Johan sitter foster- 
sønnen Arthur. Artur omkom 
på tur fra Finnmark ca. 1930. 
Etter folketellinga år 1900, 
bodde familien på «Paulsrud», 
31/1, og da er følgende barn 
ført opp: Oleanna, f. 1887, 
Konrad, f. 1890. Hilda 
Kristiansdatter, f. 1884, er ført 
opp som tjenestepike på 
gården. 

Ekteparet Paul Johan Kristiansen og Karen Olsdatter. 
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Her er Elen Tønder Hansdatter 
og Johannes Albrigt Johansen 
med fire av sine barn samlet til 
fotografering. Elen Tønder var 
født 1858 i Tromsøysund, og 
hennes mann Johannes Albrigt 
var født i Balsfjord i 1847. 
Barna er fra venstre: Kristianne 
Wilhelmine, f. 1885, Haga 
Josefa Marie, f. 1881, Hans 
Edv., f. 1878, foran Jens, f. 1889. 
I folketellinga år 1900 opplyses 
det at familien bodde på 
gården «Roligheden», 42/3, på 
Leiknes. Johannes Albrigt er 
ført opp som fisker og 
jordbruker. I tillegg til barna på 
bildet, er det i tellinga for 1900 
ført opp datteren Kirsten, f, 
1898, og fostersønnen Ludvik 
Andreas Andersen, f. 1895. 
Ludvik omkom i forliset med 
M/K «Moder», på Kvænangen 
21. desember 1913. 

Familiebilde fra Leiknes. 
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Andreas Theodor Pedersen var 
født på Landøy 29. juni 1851. 
Han var sønn av skredder og 
gårdbruker Peder Arntsen, f. 
1817 fra Våge sogn, og Sofie 
Anna Tharaldsdatter, f. 1842. 
Andreas Theodor ble gift med 
Eva Pettersen, f. 1861, fra 
Sverige. De bodde på gården 
«Skræddernes», 82/2, under 
Landøy. Andreas Theodor drev 
fiske og gårdsbruk. 

Andreas Theodor Pedersen. 
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Eidis Christian Rasmussen var 
født 6. januar 1834 av 
foreldrene Gjertrud E.Eidis- 
datter og Rasmus Sørensen, 
Finnfjord. 
 
I 1865 bodde Eidis Christian 
på gården «Hestø», hvor han 
styrte gårdsbruket sammen 
med sin søster Gjertrud 
Ovedia Rasmusdatter, som da 
var enke. Den 15. oktober 
1868, giftet Eidis Christian seg i 
Lenvik med Ingeborg Anna 
Jensdatter, f. 1844, fra Kårvik. 
De bosatte seg på Finnsnes på 
bruket «Lia», 44/5. I tillegg til 
gårdsdrifta rodde Eidis fiske. 
Etter folketellinga 1875 hadde 
de fem kyr, tre kalver og åtte 
får. De sådde ei halv tønne 
bygg og satte seks tønner 
potet. Følgende barn er ført 
opp i folketellinga: Gjertrud 
Elisabet, Ane Jensine, Nils 
Jentoft og Rasmus. 

   Eidis Rasmussen, Finnsnes. 
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Abigel Andrea Enoksdatter ble 
født 1861. Hun var datter av 
Enok Markusen, f. 1830, og 
Anna Natanaelsdatter, f. 1833, 
fra Grasmyr. Abigel Andrea 
giftet seg 10. september 1887 
med fisker Jakob Kjær Olsen, 
f. 1860, sønn av Ole Olsen, 
Hårstad, f. 1826, og Hanna 
Jakobsdatter, f. 1838, fra 
Grønnjord. Jakob og Abigel 
bosatte seg på Grønnjord, og i 
1900-tellinga nevnes det at de 
drev gårdsdrift på gården 
«Grønnjord», 31/1. De fikk 
flere barn, og følgende er ført 
opp i samme telling: Anna, f. 
1888, Hanna, f. 1890, Emma, 
f. 1892, Ole, f. 1895, Magnus, 
f. 1897, og Agnes, f. 1899. 

Dame fra Grønnjord. 
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Godt plassert i fotografens 
stol ser vi her med fast blikk 
og alvorlig mine, Nils Olai 
Marelius Nilsen fra Selje- 
bakken. Nils var født i Lenvik 
15. februar 1887, og døpt 
12. juni samme år. På bildet er 
han 19 år gammel. Han var 
sønn av gårdbruker Nils Olai 
Nilsen, f. 1862, og Ane 
Johanna Birgitte Olsdatter, f. 
1865. 
 
I folketellinga år 1900 står 
Nils oppført som jordbruks- 
arbeider hos sine foreldre på 
gården «Seljebakken», 12/2, 
i Lenvik. 

Ungdomsbilde av Nils Nilsen, Seljebakken. 
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De som her er eviggjort på 
papir, er fra venstre: Kristian 
Johansen, født 1894, sønn av 
Johan Andersen, f. 1869, og 
Lavine Kristiansdatter, f. 1871, 
fra gården «Vasshaug nedre», 
25/1. I midten John Simonsen, 
f. 1892, sønn av Simon 
Danielsen, f. 1871, og Karen 
Johnsdatter, f. 1873, fra gården 
«Nermo», 16/5. Til høyre sitter 
Ludvik Johannessen, f. 1891, 
sønn av Johannes Nilsen, f. 
1863, og Ane Olsdatter, f. 
1866, fra gården «Haugen», 
21/2. 

Tre ungdommer fra Aspelund-distriktet. 
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En fin sommerdag for ca. 70 år 
siden, møtte disse fem 
damene opp for fotografering 
i atelieet som fotograf Reidar 
Lund hadde på Bjorelvnes. Bak 
fra venstre: Janna Kaspara, 
født1896, og Jenny Johanne, f. 
1898. Forrest f.v.: Nelly, f. 
1901, Sjalvor, f. 1903, og 
Hildur, f. 1903. Janna Kaspara 
var datter av Hans Teodor 
Johansen, f. 1864, og Hanna 
Dortea Pedersdatter, f. 1870, 
fra Langnesbukt. Jenny 
Johanne, Nelly og Sjalvor er 
søstre, og alle døtre til 
Petter Olai Johansen, f. 1874, 
og Emelie Kristine Nilsdatter, 
f. 1876, fra Langnesbukt. 
 
Hildur er datter av Johan Peter 
Albert Olsen, f. 1875, og Berte 
Nilsdatter, f. 1873. De bodde 
først på Elvenes, men flyttet til 
Bukkskinn i 1906. Av disse fem 
unge piker, er det i skrivende 
stund kun Hildur som lever. 
Hun bor i sitt hjem på 
Bukkskinn, og er 85 år gammel. 

Lenvikungdom, ca. 1918. 
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Disse to jentene er søstre, og 
bildet er tatt på Skognes ca. 
1929. Den som sto for fotogra- 
feringa var Karl Voll, Skognes. 
Til venstre: Marie Johnsen, 
født 3. oktober 1922, og til 
høyre hennes ca. tre år yngre 
søster Laila, f. 27. januar 1926. 
Deres foreldre var Anna 
Andersen og Ole Johnsen 
Nutti. En vinterdag mens 
familien lå i telt i fjellet nær 
Lysbotnvannet, var Ole 
Johnsen Nutti ute og så etter 
reinen. Etter en lang hjemtur 
stupte Ole død om i skiløypa 
like foran teltet deres. Mora 
Anna ble senere gift med 
Andreas Gundersen fra 
Langhaugen. De bosatte seg 
på Langhaugen, hvor de 
sammen drev gårdsbruk. 
Marie forble ugift, mens 
hennes søster Laila ble gift 
med Johannes Pedersen fra 
Vangshamn. 

Søskenpar fra Langhaugen. 
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Fotografiet er fra ca. 1910. Det 
viser fra venstre Oskar 
Leonhard Olsen, født 27. 
januar 1896. Han var sønn av 
Ole Nilsen, f. 1853, og Lena 
Larsdatter, f. 1860. Til høyre 
Johan Berg Andreas Johnsen, f. 
11.februar 1895. Han var sønn 
av Johan B. Johnsen, f. 1870, 
og Ane Winther Johansdatter, 
f. 1873. Oskar og Johan var 
gode kamerater og holdt mye 
sammen i sin oppvekst. Som 
for de fleste i den tid, ble 
det fiskebåten som ble deres 
arbeidsplass. De begynte 
tidlig i båten, men deres 
yrkesliv som fiskere ble 
ikke langt. I 1913 var de 
på finnmarksfiske med M/K 
«Moder» fra Leiknes, og på 
tur hjem til jul kom de ut 
for et så kraftig uvær på 
Kvænangen at «Moder» gikk 
ned og hele mannskapet på 
seks unge menn, i en alder 
fra sytten til trettien år, 
omkom. De var alle fra 
Leiknes og Bondjord. 

To gode kamerater fra Bondjord. 
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Bildet viser en del aktive damer fra Grunnvåg i full gang 
med potetskrelling. Poteten skal brukes til lapskaus 
som skal serveres i forbindelse med misjonsstevne i  
bygda. Disse damene er fra venstre Sofie Grunnvåg 
 

Karoline Grunnvåg, Elly Antonsen, Oliva Olsen, Amalie 
Hannes og Hansine Hansen. Bildet er tatt ca. 1930. 
 
 
 

 

I potetskrelling for misjonen. 
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Når høsten nærmet seg, var det tid for potetopptaking. 
Da måtte alle hjelpe til, fra den yngste til den eldste. 
Dette bildet er tatt i potetåkeren hos Anna og Thomas 
Olsen, Nordli. Fra venstre: Anna Elise Olsen, Nordli, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

født Sebergsen, Sverdrup Pettersen, Seljenes, Oluf 
Nordli, Kornelius Nilsen, Leirbakkmo, Arthur Nordli 
og Magnus Nordli. Oluf, Arthur og Magnus Nordli er 
sønner til Anna og Thomas Olsen, Nordli. 

Potetopptaking i Nordlia. 
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Langt oppe i bakkene på Finnsnes, lå det på slutten av 
1800- tallet en gård som het «Lia». Den var eid av Eidis 
Rasmussen. På 1920-tallet ble denne eiendommen solgt 
til Indremisjonen som ville bygge og drive et hjem for 
«Tuberkolosetruede børn» der. Det fikk navnet fru 
Schibsteds minne. Dette hjemmet ble i 1923 overtatt av 
Metodistkirka på Finnsnes. Til å forestå gårdsdrifta ved 
hjemmet, ansatte man Harstad-væringen Johan Arne- 
sen. Han var født i Sandtorg på selveste julaften år 1864. 
I 1924 kom han og familien til Finnsnes, og ble boende 
i «gammelstua» på gården. Under dette tak bodde 
familien Arnesen fram til år 1929. Johan hadde ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for gårdsstellet, vedlikehold av hus og redskap, samt 
skomakring av de mange par utgåtte sko, som i disse 
årene sikkert fantes på hjemmet så vel som i gårdene 
ellers. Mor Ingeborg, f. 19.10. 1882, var ansatt som 
budeie, og på dette fotografiet ser vi henne til venstre 
i bildet. Gutten med kasjettlue er sønnen Arne Arne- 
sen, f. 5. juni 1915, så Jenny Arnesen, f. 18.5.1911, med 
Ruth, f. 16.5. 1925, på armen. I høyre bildekant ser vi 
gårdsbestyrer, snekker og skomaker Johan Arnesen 
med et fast tak i bislet til hesten «Mary». De fire melke- 
kyrne het henholdsvis «Isenblom», «Løkka», «Snehvit» 
og «Norge.» 

«Den skal tidlig krøkes ................ ». 
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Fisker og gårdbruker Kristian Albert Fredriksen, født 
22. april 1874, her sammen med hesten «Roma». Bildet 
er tatt hjemme på hans eiendom «Landro», 82/7 under 
Landøy. Kristian var sønn av Fredrik Andreassen, f. 
1836, og Lavine P. Olsdatter, f. 1843, fra Jøvik. Kristian 
ble gift med Hilda Fredriksdatter, f. 1879. Hun var fra 
Aglapsvik. Iflg. folketellinga for år 1900, bodde de først 
på «Skjæret», 32/3 under Grønjord, men ca. 1903 flyttet 

de til Landøy og kjøpte eiendommen «Landro». De fikk 
en stor familie å forsørge, hele tolv barn ble det i 
deres ekteskap. I tillegg til gårdsbruket drev Kristian 
fiske. Han var eier av M/K «Nordisen», T 66 LK. Den 
drev han i mange år, og han var kjent som en meget 
dyktig fisker og høvedsmann. Båten ble senere overtatt 
av hans sønn Arne Kristiansen. 

Kjent arbeidsmann fra Lenvik. 
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På kjerra sitter fra høyre Randi Sørensen, Ingeborg 
Hansen, født Evensen, Ann-Mari Johannessen, Gunn 
Sørensen, Else Bentsen, Hansine Sedolfsen og bakerst 

Olaug Halvorsen.  Kjørekar er John Johannessen. Hesten 
het «Raska». 
 

 

På søndagstur i Tårnelv. 
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Dette bildet er tatt ved «Einaren» ca. 1909/10. Margrete 
Larsen er kommet med kaffe, og her ser vi arbeids- 
gjengen i en pause hvor kaffe og mat skal tas inn. Bak 
fra venstre ser vi John Hansen, Johan Johansen, Julius 
Kraknes, ukjent, Harald Sørensen, Magnus Luneborg, 
Severin Sørensen, Ludvik Larsen med sønnen Bjarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og kona Margrete, Rasmus Sørensen, Kristian Petter- 
sen, Teodor Årnes. Foran f. v. Oskar Pettersen, Kristof- 
fer Hansen, Ragnvald Larsen, Hilmar Hansen, Jakob 
Kjær Jakobsen, Lovise, Margit og Signhild Larsen, Laura 
Rognli og Egil Sørensen. 

Vegarbeid i Rossfjordstraumen. 
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Iflg. merkeregistrere var M/S «Johanna» bygd i Salten i 
1904. Eier var da Ole Olufsen fra Lavolden på Leiknes. 
Den var da rigget for seil. Den ble senere solgt til 
Helmer Hansen, Bondjord, som senere solgte den til 
partsrederiet Bernhard Eriksen, Øyjord. «Johanna» var 
45 fot lang, 15 fot bred og dybde i rommet var 7 fot. I 
1923 kjøpte Robert Bendiksen båten av partrederiet 
Bernhard Eriksen, for en kjøpesum av 6.000 kroner. 
Seilføringen var da forenklet til bare fokke og mesan, 
og det var da satt inn en 20 hk «Bolinder», som senere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ble skiftet ut med en 25 hk av samme type. Båten ble 
brukt til lofot - og finnmarksfiske, og som bildet viser 
var den utstyrt med fire dorryer. I 1933 solgte Robert 
«Johanna». Samme år fikk han bygd M/K «Edit», og i 
1953 fikk han sammen med to av sine sønner bygd M/K 
«Tulipan». Robert var kjent som en meget dyktig fisker 
og høvedsmann. Han drev sitt yrke frem til 1964, da 
måtte han gå på land grunnet sviktende helse. Robert 
døde 1974 i en alder av 75 år. 

M/S «Johanna», Robert Bendiksen, Bondjords første fiskebåt. 
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Slik kunne det se ut på kaia en lørdagskveld i Rødbergs- 
hamn i år 1945, når bygdefolket ventet anløp av en av 
de gamle lokalbåtene - Lyngen, Trondenes eller Bjar- 
køy. Da hadde unge og gamle tatt klompan på og i fullt 
firsprang sprunget dem i møte, og i skrekkblandet fryd 
tatt oppstilling på kaia for å speide etter nye fjes. 
Lokalbåtanløp var lenge regnet som en begivenhet 
bygdas folk måtte ta del i. Det var en fin adspredelse i 
ei tid uten fjersyn og bingospill, og et høvelig påskudd 
til å se og bli sett. Til denne brygga på odden kunne nok 
ikke lokalbåten legge til, men ekspeditøren og hjelpere 
rodde ut ekspedisjonsbåten og la den til mot den 
svartmalte skutesida. Så ble alskens saker hentet opp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fra jernbåtens store mage til et lite samfunn ytterst ute 
på Lenvik-halvøya. Slik fikk folk de varer som i tillegg 
trengtes til de produkt hav og jord så visselig gav. Det 
var senjaværingen Peder Skatvik som hadde bygd 
brygga for å drive fiskemottak og handel i den. I denne 
tida var det godt med fisk ute i havet nordst ved Lenvik- 
halvøya, og båtene fra Aglapsvik, Rødbergshamn, Len- 
vika og Durmålsvika bragte i land så mye av havets 
goder at Peder Skatvik, og de som kom etter han, fikk 
en forholdsvis stor omsetning. Brygga rommet også ei 
krambu med alskens saker brakt dit med lokalbåten fra 
Tromsø og Harstad. 

«No kjem dampen!» 
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Her ser vi en skoleklasse samlet utenfor den gamle 
skolestua i Sultindvik. Lærer for denne klassen var 
Sverre Aarøen. Å stille opp til fotografering var sikkert 
en opplevelse for disse smilende og kjekke ungdom- 
mene. Følgende personer er på bildet: Sittende f.v. 
Judith Ernstsen, Ida Ernstsen, Sofie Henriksen, Erna 
 

 
 

Hansen, Hallbjørg Nilsen, Ranveig Svendsen. Andre 
rekke f.v. Asbjørn Olsen, Hjalmar Gundersen, Sig- 
mund Hansen, Einar Jacobsen, Oskar Hansen, Hermod 
Bårdsen, Aksel Solbakken, Karl Hansen, Hjalmar Han- 
sen, Helge Krog og Johan Brox. 

 
 

Skoleklasse fra Sultindvik ca. 1936. 
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Her ser vi lærer Ingvald Rødvik med sin skoleklasse 
samlet til fotografering utenfor U/L «Ørnen». Årstallet 
er litt usikkert, men giveren av bildet tror det er ca. 
1927. Fotograf var Reidar Lund. Bak fra venstre er Sigurd 
Johansen, Olaf Thomassen, Asbjørn Kiil, Petter Tho- 
massen, Øystein Eriksen, Lene Henriksen, Ludvig 
Olsen, Magnus Pedersen, Johan Hansen, Hans Vass- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vik, Odd Lund. I midten, fra høyre Faye Nilsen, Halle 
Ditlefsen, Sverdrup Isaksen, Arne Eriksen, en ukjent, 
Reidar Eriksen, Olaf Hay. F.f.v. Olaug Andersen, Hjør- 
dis Andreassen, Lulla Karolius, Hulda Enoksen, Ingvald 
Rødvik, Magda (Tutti) Rødvik, Solveig Eidissen, Magn- 
hild Arnesen og Idbjørg Eidissen. 

Skoleklasse fra Sandvika, Finnsnes. 
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Bildet viser Kildahl Lostrøm Johansen med fem av sine 
barn. De er, forrest fra venstre: Elise, født 1901, Fridt- 
jof, f. 1906, far Kildahl Lostrøm, f. 1866, og Kildahl Johan 
Bernhoft, f. 1896. Bak f.v: Jobora Petrine, f. 1892, og 
Amanda Emelie, f. 1898. Kildahl var sønn av Johan 
Petter Larsen, f. 1838, og Eva Grethe Karlsdatter, f. 1839. 
De bodde på Strømsnes i Rossfjordstraumen. Kildahl 
giftet seg i Lenvik 5. oktober 1891 med Johanna Bergitte 
Johansdatter Schanke, f. 1867. Hun var datter av Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schanke, f. 1829, og Bergitte Jensdatter, f. 1828, fra 
Bukkskinn. Kildahl og Johanna bosatte seg på Bukks- 
kinn, hvor de fikk utgått eiendommen «Grønvold», 
38/12. De bygde sitt hjem og drev et lite gårdsbruk 
sammen. I tillegg til gårdsdriften drev Kildahl som 
snekker. Han bygde sitt eget snekkerverksted som han 
drev i mange år. Kildahl var kjent som en meget dyktig 
håndtverker. 

Familiebilde fra ca. 1911. 
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Her ser vi en fin samling med ekte Tennskjæringer 
fotografert da det nittende århundret såvidt hadde blitt 
et tiår eldre. De gamle som ungdommen her har slått 
ring rundt, er Bendiks Olai Olsen, f. 25. mars 1842, og 
hustru Hanna M. Hansdatter, f. 1849. Stående fra ven- 
stre deres sønn Stokflet, f. 1880, så datteren Agnes, f. 
1889, svigersønnen Johan Olsen, f. 1873, gift med Oliva 
Bendiksdatter, f. 1882, sønnen Petter Meier, f. 1870, 
hans hustru Johanna Pedersdatter, f. 1867, og deres 
sønn Olaf. Deretter svigersønnen Sigurd Wenneberg 
fra Tromsø, og hans kone Berentine, f. 1884. Sittende 
fra venstre er Olga Bendiksen, f. 1893, deretter sjøl- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vingen Bendiks og hustru Hanna. Sittende på marka er 
Axel, og bakom han står Rakel, bakom Rakel står Wil- 
liam, og framfor sitter Rakel og Ruth. Alle fire er barna 
til Johan og Oliva. Gutten bak disse skjønne småpike- 
ne, er Karl Bendiksen. Han var sønn av Hilberg Bendik- 
sen. Sigurd Wenneberg var bror til fotograf Wenne- 
berg i Tromsø. Han var gift med en annen av Bendiks 
vakre døtre, nemlig Agnes, som hos oss står her til 
venstre. Det var trolig en nær forbindelse mellom hen- 
ne, og den som i eksponeringsøyeblikket til dette foto- 
grafiet bak kameraet stod! 

Tennskjærfamilie blir fotografert. 
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Fire søsken av en flokk på tolv, 
samlet til fotografering. Å dra 
til fotograf var ikke noen dag- 
lig foreteelse, men det var 
sikkert en stor opplevelse og 
et minne for livet for disse 
små. Disse fire er barna til 
Jens Johansen, født 6. 
november 1884, og hustru 
Jenny Jakobsdatter, f. 2. mars 
1890. Familien bodde på 
gården «Nedregård» på 
Leiknes. 
 
Barna er fra venstre: Asbjørg, 
f. 1911, Johan, f. 1913, Judith, f. 
1915, og Reidar, f. 1912. Bildet 
er tatt ca. 1915. 

Søskenflokk fra Leiknes. 
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Dette fotografiet av Ole 
Karolus Olsen og Johanna 
Gundersdatters familie, er 
tatt året 1903. Da var Ole 
blitt 52 år gammel, og Johanne 
var i sitt 37 år. De hadde da 
vært gift i 10 år, fra 13. 
november 1893. Ole var sønn 
av Ole Olsen fra Horg, f. 
1818, og Birgitte Olsdatter 
fra Lenvik, f. 1826. Johanna var 
datter av Gunder Paulsen på 
Bjorelvneset, f. 1821, og Elen 
Johnsdatter, f. 1827. I midten 
troner «sjølvingan», preget av 
ro og verdighet slik det høver 
seg for folk som i årtider har 
sloss med jord og sjø i kamp for 
et anstendig livsutkomme. 
Bak fra venstre, sin mors 
hjelper, Åge, f. 1896. Deretter 
Emma, f. 1891, Birgitte Oliva 
Jenda, f. 1894, og Olav 
Kornelius, f. 1886. Foran 
sitter Walborg, f. 1891, og 
Birgitte Emilie, f. 1894. I Oles 
armkrok hviler Øyvind Greger, 
f. 1902. Barna født før 1894 er 
fra Oles første ekteskap med 
Johannas søster Elen Johanne, 
f. 1849 på Flatvoll. Med henne 
ble Ole gift den 28. juli 1873. 
Elen Johanne døde den 12. 
september 1891, og to år etter 
giftet Ole seg med hennes 
søster, Johanna Cecilie 
Gundersdatter. I sine to 
ekteskap skulle Ole ha i alt 
fjorten barn. Vi har funnet fram 
til disse: Birgitte Oliva Jenda, 
f. 23.12. 1873, død 27.1. 1893, 
Elise Joseffa, f. 12.2. 1876, 
Georg Berg, f. 25.12. 1878, 
Genabel Øyvind Græger, f. 
26.8. 1881, Olivia Elfrida, 
f. 1883, Olav Kornelius, f. 
1886, Emma, f. 1891, Valborg, 
f. 1891, og Åge, f. 1896. Av de 
fjorten barna døde ett som 
spedbarn, andre tre i ung 
alder, sju reiste til 
Amerika, mens tre vokste 
opp og stiftet familie her. 

Familie fra Bjorelvnes. 



86 

 

Dette foto er tatt i 1916, og det er familien til Jørgen 
Martin Pedersen på gården Finnfjordeidet, 23/4. Jørgen 
Martin, født 1865, i midten, og kona Karen Pedersdat- 
ter, f. 1867, ved siden av han. Rundt seg har de bak fra 
venstre, Jentoft, f. 1897, Ole Karolius, f. 29. januar 1900, 
Betty, f. 1893, Gjertrud, f. 1889, Peder, f. 1895. I midten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

helt til venstre, Agathe, f. 1902, og til høyre for Jørgen 
Martin, hans mor Gjertrud Anna Kristiansdatter, f. 1843, 
og helt til høyre Einar, f. 1905. Selma, f. 1910, og 
Margot, f. 1907, sitter foran sine foreldre. I bakgrunn 
ser vi litt av gammelstua. 

Familien Jørgen Pedersen, Finnfjordeidet. 
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Dette foto er tatt ca. 1906, og viser bak fra venstre, 
ekteparene Øllegård Sørensdatter og Rasmus Søren- 
sen på gården Nermo, og Oliva Olsdatter og Mattis 
Sørensen fra Osan. Mattis og Øllegård var søsken. 
«Knebarna» er fra venstre Severine Rasmusdatter, Ras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mus Rasmussen og Signy Mattisdatter. På kasse i for- 
grunnen sitter fire håpefulle. Det er Mary Rasmusdat- 
ter, Alfhild Rasmusdatter, Søren Berg Rasmussen og 
Harald Mattissen. Hva er penere enn barn som undres? 

Familiesamling på Nermo, Rossfjordstraumen. 
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Det stolte paret er Ingvart 
Baardsen, Laukhella, født 1895 
og hustru Jensine, f. Johansen 
i 1896. Hun var fra Skognes. 
Dåpsbarnet heter Borghild. 
Ingvart var sønn av gårdbruker 
og fisker Baard Johan Knutsen, 
f. 1838, og Ingeborg, f. 
Fredriksdatter i 1857, fra 
Laukhella ytre. Jensine var 
datter av fisker og jordbruks- 
arbeider Johan Bendiksen, f. 
1863, og Andrea, f. Vilhelmsen 
1865, fra Skognesholmen 76/9. 
Ingvart og Jensine fikk sju barn 
i sitt ekteskap, og de første 
årene av ekteskapet bodde de 
på Laukhella ytre, men 
emigrerte til Amerika i 1929. 

Dåpsfoto fra Laukhella. 
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Her ser vi fire generasjoner fra 
Jøvika ca. 1932. Forrest sitter 
gamle mor Else Hansdatter, 
født 1856, og på fanget har hun 
sitt første oldebarn Einar, f. 
1932. Bak fra høyre hennes 
datter Gjertrud, f. 1881, og 
til venstre Gjertruds datter 
Else, f. 1909, som er oppkalt 
etter sin bestemor og mor til 
lille Einar. Else Hansdatter var 
født i Hillesøy, men kom i ung 
alder til Jøvika som tjeneste- 
jente. I 1876 giftet hun seg 
med Magne Larsen, f. 1845, 
som også var tilflyttet. Hans 
foreldre kom fra Osterfjord ved 
Bergen tidlig i 1800-årene. 
De bosatte seg i Jøvika. 
Sammen fikk de åtte barn. 
Deres datter Gjertrud ble 
gift med Peder Stokflet 
Bendiksen, f. 1880, fra 
Tennskjær. De bosatte seg i 
Jøvika og fikk sju barn i 
sitt ekteskap. Deres datter Else 
ble gift med Johannes Johansen, 
og de bosatte seg på Navaren. De 
har i tillegg til Einar som er på 
bildet, datteren Solbjørg, f. 1939. 

Fire generasjoner fra Jøvika. 
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Her ser vi handelsanlegget til landhandler og snekker 
Albert Johanessen i Rossfjord. Albert var født i Lenvik 
den 23. mai 1870 av foreldre Johan Petter Larsen og Eva 
Grete Karlsdatter på Rokstad. Nyttårsaften 1897 giftet 
han seg med Marie Kristine Olsen fra Målselv, og den 
12. mai år1900 kom den førstefødte. Det var Anna. Inne 
i de store husene vi her ser, var det stor liv og røre fra 
tidlig 1900-tall med alt som til handelfaget tilhørte. På 
ei steinmurt kai sammenbundet av liggende rundtøm- 
merstokker som skulle værne steinblokkene mot nord- 
avind og sjø, sto pakkhuset. Ved flo sjø kunne større 
båter legge til her og bli losset, men ellers var det 
mindre båter som fraktet gods mellom oppankret skute 
og pakkhus. Her kom alle slags saker av interesse for 
folk fra Tennskjær i nordvest, oppad Rossfjord- vass- 
draget og like til de innerste gårdene opp mot Målselvs 
munning. Fra pakkhuset tok manufakturen veien til 
 
 
 
 
 

butikken, og ble lagt i skap og skuff, på benk og i lange 
hyller. Det som kunne henges opp, hang på kroker 
under tak. På en lang disk malt i okseblodrød farge, sto 
vekta med sine messingskåler og lodd. De grå papirpo- 
sene hang på en knagg like ved. Og bakom landhand- 
lerens disk, sprang han og hans landhandlermadam fra 
og til når noen hadde noe kjøpe for. Men regel var at 
det meste av det som ble tatt ut av varer, ble notert i 
den avlange brune bok, hvor det kunne være både en 
debet- og en kreditside. Hadde landmannen eller fiske- 
ren noe å selge, ble disse varer han krediteret. På 
toppen av butikken bodde kjøpmann Albert og madam 
Marie, og hadde det etter tidens standard herskapelig. 
Og falt vinden i riktig retning, kunne de mer enn én 
dag våkne ved at duften av ferske brødvarer pirret dem 
i nesene. For det er bakeriet vi ser helt til høyre i 
bildekanten. 

Kai og hus i Rossfjord. 
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I mer enn årtusener siden den godeste kong Salomo 
bodde i de fineste slott, og omgav seg med et vell av 
velluktende hustruer, levde andre av vår Herres gode 
skapninger mest permanent i jordgammer. Men levde 
den kloke konge godt i sitt slott, hadde vel ikke same 
Sarri det noe dårligere i sin gamme. Gammen var som 
boform godt tilpasset det grunnsyn og den type øko- 
nomi som beboeren hadde om å leve i pakt med, og av 
naturen og de ressurser den frambød til livsopphold. 
De personer som bebodde denne gammen, var etter- 
kommere av svenske reindriftssamer. De hadde gjen- 
nom århundreder levd i en kulturform hvor årstidsflyt- 
ningen med reinsdyrene var en del av årets syklus. Folk 
som vandrer må ha en boform som muliggjør at boligen 
kan tas med når folket begir seg på vandring. Gammen 
var gjennom århundreder den fastboendes bolig. I 
nyere til ble gjerne boliggammen rydningsmannens 
 
 
 
 
 

første vinters hus. Deretter bygdes våning av tømmer, 
og gammen ble fjøs. 

Om vi hadde kunnet stige over dørstokken i det jord- 
huset vi her ser, ville vi kanskje bli møtt av vegger av 
avbarkede bjørkestranger, noen neverflak som stakk 
fram mellom disse her og der, steinheller på jordgulv, 
et lite bord framfor vinduet, litt husgeråd, kaffekjel på 
svart komfyr som varme gav. Og når natta kom i jordhu- 
set, som vi ville føle oss fullstendig beslektet med, løp 
små mus over brune brisker og skrapet kvasse muse- 
skrap mot tørr never. Akk, akk! Så langt har vi i vår 
velstand fjernet oss fra torv og mold, som vi både er 
skapt av og som vi igjen skal bli en del av, at den største 
nytelse ved besøket vel ville bli å vite at når vi var lei av 
å leke villmann, ventet dusj og vannseng i Husbankfi- 
nansiert typehus. 

Torvgamme i Grepsli. 
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Disse fire ungdommene som 
har tatt turen innom fotograf 
Chr. Hansen i Tromsø, er fra 
venstre Rina(Sørine) Karlsen, 
Husa, født 1892, Anna Karlsen, 
Husa, gift Kristiansen, f. 1888, 
Hans Henriksen, Botnhamn, f. 
1894, og Teodor Tøllefsen, f. 
1889, fra gården «Ulrikstad». 

Ungdommer hos fotografen 1908. 
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Bildet er tatt i 1923 og viser 
familien til malermester Egil 
Ditlefsen. Egil var fra Skaland i 
Berg, og var født den 20. 
februar 1891. Hans kone Helga 
var fra Evenskjær, og var født 
den 25. april 1892. De flyttet til 
Finnsnes i 1922. Der begynte 
Egil med eget malerverksted. 
Deres fire barn er fra venstre: 
Halle, f. 14. mars 1915, Paula, f. 
21. juli 1919, Olaug, f. 5. 
oktober 1921, og Evald, f. 26. 
oktober 1917. 

Familien Ditlefsen fra Finnsnes. 
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Bryllupsfeiring anno 1905. 

I det Herrens år nittenhundre og fem, skjedde det både 
store og små begivenheter i kongeriket. Én av dem var 
bryllupet mellom Hans Hansen og Anna Bårdsdatter fra 
Laukhella. Her ser vi brudeparet og gjester samlet 
foran kaféinngangen til Laurits Olsen og Erling Hede- 
mann Rokstads kafé på Bjorelvnes. 

Følgende er gjenkjent: fra venstre i hvit hatt - Lina 
Paulsen, og bak henne er Sedenius Johansen. Mannen 
med kasjett er Jens Paulsen, og det er Fredrik Baardsen 
som står til høyre for han. Bak Fredrik står Helmer 
Hansen. Framme til høyre for Fredrik er Gitta Hansen, 
og foran henne igjen klokker Irgens, f. 1846. Mannen 
bak og til høyre for Gitta, er ukjent for oss. Men bak 
den ukjente, står Dortea Augustinusdatter, og rett bak 
henne er Sedolf Ingebrigtsen. Hodet til høyre for 
Sedolf tilhører Ole Johansen, mens mannen til høyre 
for han er ukjent for oss. Framfor den ukjente er 
 
 
 
 
 

Bertheus Bårdsen. Mannen bak er ukjent. Til høyre for 
Bertheus ser vi hodet til Seberg Edvardsen. De to unge 
damer foran og bak til høyre, kjenner vi ikke, men 
mannen bak den fremste av de to skjønne, er Simon 
Edvardsen. To plasser fram mot venstre er brudgom- 
men - Hans Hansen, f. 1880. Framfor han sitter hans 
svigerfar Bård Knutsen, f. 1838, og hans kone Ingeborg 
Fredriksdatter, f. 1857, deretter prost Abraham Larsen, 
og til høyre for han Marie Paulsen. Guttene i forgrun- 
nen er f.v. Håkon Paulsen, Jakob Bårdsen, og Olav 
Karlsen. De tre jentene i hvite kjoler, er f.v. bruden 
Anna Hansen, Jette Evensen, f. Bårdsen i 1891, og 
ukjent. Til høyre for henne står f.v. Elise Bårdsen, f. 
Edvardsen, og Karl Bårdsen. Karen Anna Knutsen. 
Damen med hatt er ukjent. Går vi bak til Simon Edvard- 
sen igjen, er gutten framfor han - Kristian Jensen. Jenta 
framfor han er ukjent. Det samme er de to guttene til 
høyre for Kristian. 
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Petra Lorentsen og Leonhard Olsen, Kårvikhamn, giftet 
seg i Lenvik kirke i 1914. Her ser vi dem fotografert 
sammen med en del slekt og venner. Forreste rekke fra 
venstre: Gjertrud Lorentsen, født 1893, Hanna Kaurin 
Olsen, f. 1860, brudgommen Leonhard Olsen, f. 1887, 
Helga Simonsen, f. 1891. Bak f. v. ser vi Anna Klausen, 
f. Lorentsen 1895, Andreas Simonsen, f. 1892, Laurits 
Lorentsen, f. 1891, bruden Petra Lorentsen, f. 1893, Ole 
Reidar Olsen, f. 1890, Olaf Lorentsen, f. 1885, og Karo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

line Johansen, f. Ludviksen, 1894. Petra var datter av 
Lorents Markussen, f. 1840, og Berthe Andersen, f. 
1853, fra Aglapsvik. Leonhard var sønn av Ole Kaurin 
Andreassen, f. 1859, og Hanna Kaurin, f. Jensen, 1860. 
De bodde på Bukkskinn. Petra og Leonhard bosatte 
seg i Kårvikhamn og de fikk ti barn, seks gutter og fire 
jenter, i sitt ekteskap. 

Giftermål i Lenvik 1914. 
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Dette bildet er tatt i skogen ovenfor huset til Amanda 
og Hans Bogstrand, Leiknes. Det var søndag og flott 
sommervær da disse barna var samlet til en hygge- 
stund. Noen bodde på Gibostad, og de kom sammen 
med sine foreldre roende til Leiknes på besøk. På 
bildet er f.v. Halfrid Bogstrand, født 1919, Johanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lillemor) Kildahl, f. 1929, Hildur Bogstrand, f. 1929, 
Magda Kildahl, f. 1932, Jobora Bogstrand, f. 1927, Albert 
Kildahl, f. 1927, Magnus fra Bodø, Vilfred Wenneberg, 
Jennberg Antonsen, f. 1925, Kyrre Bogstrand, f. 1921, 
Alfred Kildahl, f. 1921, Tor Wenneberg, Herleif Kildahl, 
f. 1928, og Arthur Antonsen, f. 1922. 

Barnesamling på Leiknes ca. 1933. 
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Her ser vi elever samlet utenfor skolen i Grunnvåg. I 
første rekke f.v.: Selma Hansen, Hildur Hansen, Olaug 
Jørgensen, Petrea Larsen, Frida Sørensen, Margit Han- 
sen, Gunnlaug Sørensen. Andre rekke f.v.: Sigrun 
Hansen, Elise Hansen, Nikoline Sørensen, Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakobsen, Karen Kristoffersen, Sigrun Sørensen, Olaug 
Jørgensen. Tredje rekke f.v.: Kristian Hansen, Riulf 
Grunnvåg, Kristoffer Kristoffersen, Hedly Johannes- 
sen, Fredrik Hansen, Olaf Jakobsen, Arthur Holm, 
Ragnvald Olsen, Jentoft Larsen og Bjarne Jørgensen. 

Skoleklasse fra Grunnvåg, ca. 1907. 
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Denne stolte fiskeskøyta var eid av Kristian Bendiksen, 
født 25. september 1881, fra Tennskjær. Den var bygd 
ca. 1915/16 og hadde da en 12 hk dobbelsylindret 
«Dan». I tillegg var den rigget for full seilføring. Den 
ble brukt til kyst- og havfiske. Her ser vi «Vega» for full 
maskin på tur fra Tennskjær til Vollstad. Til rors står 
Kristian Bendiksen. De som står foran masta er fra 
venstre: Oskar Myrvoll, Landøy, søstrene til Kristian, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julianne, Berte og Elise Bendiksen, Olaf Karlsen, Voll- 
stad, og Daniel Larsen, Jøvik. Han var gift med Elise. 
Oskar Myrvoll var gift med Berte. Båtturen er i forbin- 
delse med bryllupsfeiring for Julianne Bendiksen og 
Olaf Karlsen. Foreldrene til Kristian, Berte, Elise og 
Julianne var Bendiks Lorentsen, f. 1852, og Katrine 
Nilsdatter, f. 1852, fra Tennskjær, 35/8. 

M/S «Vega» av Tennskjær. 
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Skuta var bygd i Opsanger. Skroget var av tre og hadde 
en lengde på 64,2 eng. fot, bredde 17 og dybde i 
rommet 6,9 fot. Brutto drektighet var 39,61 tonn. Moto- 
ren var en 52 hk «Grei». Skuta ble innkjøpt til Lenvik i 
1923, og fikk tildelt registreringsnummer T 15 LK. 
Redere var Sivertsen fra Tromsø og Richard Karlsen, 
Sultindvik. Skuta ble brukt til selfangst i Kvitsjøen, samt 
kveite og torskefiske ved Bjørnøya. Selfangsten er en 
meget gammel næringsvei i Nord-Norge. Fangstfeltene 
var den gang hele Ishavet med Karahavet, kysten av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novaja Semlja og Frans Josefs Land. I lange tider var 
man vant til å betrakte selfangsten som en særlig norsk 
næringsvei. I 1925 hadde Norge 160 skuter på ishavs- 
fangst med en besetning på 1902 mann, og Troms var 
det fylket som hadde det største antall fartøyer. I 1929 
okkuperte Sovjetsamveldet Frans Josefs Land og eta- 
blerte en fangstsone der. Den siste tillatelse for nord- 
menn til å fange i Kvitsjøen ble gitt i 1939. Det var da 
inntil 85 norske skuter som fanget i dette området. I 
1931 ble «Haakon» solgt til Tromsø, og noen år senere 
forliste den. 

Ishavsskuta «Haakon» i Kvitsjøen 1925. 
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Disse trauste karene vi ser på bildet, er mannskapet på 
M/S «Nancy», T 41 HS. Båten var eid av partsrederiet 
Sigurd Olufsen, Galnslått, Botnhamn. Foran fra ven- 
stre: Sigurd Pettersen, født 1893, Håkon Pettersen, f. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1888. Andre rekke f.v: Randolf Karlsen, f. 1894, Alfred 
Olufsen, f. 1879, Sigurd Bakke, en ukjent, og helt til 
høyre skipper Sigurd Olufsen, f. 1880. Bak f.v: Hjalmar 
Pettersen, f. 1896, og Wilhelm Sebulonsen, f. 1892. 

Båtmannskap fra Botnhamn-området. 



101 

 

Dette bildet er tatt av fotograf Chr. Hansen i Tromsø 
året 1915, i anledning endt tur på vårfiske i Finnmark. 
Dette fisket begynte etter avsluttet lofotfiske, og gikk 
frem til Sankthans. Så vidt en kan skjønne av fotogra- 
fiet, har turen vært økonomisk sett vellykket. Fra ven- 
stre med bok og sigar, Jakob Bastian Schanke, født 10. 
juli 1892, sønn av Lorents Andreas Schanke, f. 1864, og 
Jendine Sofie Pettersen, f. 1864. De bodde på Bukks- 
kinn. Den som skjenker i, er Ottar Ferdinan Bakkemo, 
f. 6. februar 1895, som sønn av Anders Bakkemo, f. 1857, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

og Marta Bjerk, f. 1856. De bodde på Fridalund. Den 
tredje typen, som her virker avslappet og nokså stolt, 
er Jakob Kristian Fris Pettersen, f. 15. juni 1873, sønn av 
Petter Heitmann Anderssen, f. 1837, og Johanne Berg 
Jakobsdatter, f. 1838. De bodde på Vassjord. Mannen 
som med undring skuler på fotografen, er Ole Jentoft 
Hansen, f. 21. mars 1898, sønn av Hans Kristian Olsen, 
f. 1867, og Hansine Jørgensen, f. 1868. De bodde i 
Grunnvåg. 

Etter endt finnmarkstur. 
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Bildet viser den populære postmannen Johan J. Kri- 
stiansen, født 30. mars 1856. Her er han på tur fra 
Finnsnes til Hemmingsjord, som var hans rute, med 
postsendinga. Johan var sønn av Kristian Hendriksen, 
f. 1817, og hustru Hanna Birgitte Jakobsdatter, f. 1818. 
Johan Kristian, som han til daglig ble kalt, giftet seg 13. 
januar 1856 med Jensine Elisabet Jensdatter, f. 1857, fra 
Aglapsvik. De bosatte seg i Skogen ved Finnsnes hvor 
de sammen drev gårdsbruk. De fikk åtte barn, fem 
døtre og tre sønner. Johan drev også fiske, og da han 
var sytten år kjøpte han sin egen åttring sammen med 
sin bror. Sist på 1800-tallet sluttet Johan med fiske og 
begynte som postombærer, som det ble kalt i de dager. 
Om sommeren, og når veiene ellers var fremkomme 
 
 

 

 

 
 

 

lig, kjørte han med hest og vogn. Han hadde da mange 
fine turer og hyggelige opplevelser. På vinteren når 
veiene føk igjen var dette yrke ingen spøk. Da måtte 
hesten settes på stallen og erstattes med robåten. Fra 
fjæra og opp til husene måtte truger settes på den lette 
fot. Han var ikke god og stoppe denne hardhausingen, 
selv om været mang en gang var ufyselig. Johan 
Kristian var en godt likt mann, og ble godt mottatt hos 
de fleste. Men ruta var lang så kaffepausene måtte bli 
korte. Dette til tross, dagene ble ofte lange nok, og ofte 
var han ikke hjemme før langt på natt. Johan var også 
en aktiv deltaker i lokalsamfunnet, og han var bl.a. 
den som stod i spissen for å stifte smørforeningen på 
Finnsnes. 

Postkjøring med hest og vogn på Finnsnes ca. 1900. 
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Dette bildet er tatt utenfor garveriet på Finnsnes i 1933. 
Bilen er en Chevrolet 1929 modell. Den var kjøpt av 
Willhelm Eriksen etter endt ishavstur. Ved rattet sitter 
Arne Eriksen, født 1914, mens Willhelm Eriksen, f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1911, sitter ved hans side. I baksetet f.v. sitter: Anton, 
f. 1920, Marta, f. 1918, og Sigrid, f. 1919. Alle disse var 
barna til Karl Eriksen, f. 1891, og Antone Eriksen, f.1892. 

Kjøretur på Finnsnes. 
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I helgene når man hadde fri fra hverdagens mange 
gjøremål, var det fint å koble av i sosialt samvær. Det 
var ikke sjelden man tok en fottur til skogs. Her ser vi 
en del folk fra Tårnelv- området samlet i skogkanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: Artur Solheim, John Nilsen, Einar Bentsen, 
Sedolf Johannessen, Olaf Jørgensen, Tordis Jensen, Eva 
Halvorsen og Bernhard Bentsen. 

Søndagsutflukt i Tårnelv. 
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I godt vintervær var det fint med en skitur, og her har 
unge og eldre fra Andersdal i Aspelundområdet, tatt 
seg en tur til Kvittinden. Her tar de en liten hvilepause, 
mens fotografen knipser. De som er med på bildet, er 
bak fra venstre: Erling Iversen, Edmund Knutsen, Tor- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stein Thomassen, Bjørnulf Knutsen. Forreste rekke fra 
venstre: Steinar Jensen, Norum, Aksel Eriksen, født 29. 
mai 1883, Ledang Pedersen, Kornelius Knutsen, Helge 
Simonsen, Erik Eriksen og Knut Eriksen. 

Skitur til Kvittinden, ca. 1945. 
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Hans Andreas Jørgensen var 
født på Leiknes 26. januar 1831. 
Han var sønn av Jørgen Hansen 
og Dorthea Pedersdatter. Gift 
ble han med Christiane Birgitte 
Jespersdatter, f. 19. desember 
1831. Hun var datter av Jesper 
Olsen og Ellen Tønder Hans- 
datter fra Trollvik. Hans 
Andreas drev fiske og 
gårdsbruk, og eide store 
deler av Leiknes. Han og 
Christine fikk ingen barn, 
og gården ble senere overtatt 
av deres fostersønn Jakob 
Olsen. Hans Andreas Jørgensen 
døde i 1921. 

Hans Andreas Jørgensen fra Leiknes. 
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Ole Olsen var født i Sultindvik 
14. august 1836. Han var sønn 
av Ole Olsen, f. 1807, og Kirs- 
tine Olsdatter, f. 1811. Slekta 
kom fra Røros. Ole giftet seg 
med Ingeborg Maria Jørgens- 
datter, f. 26. oktober 1839, som 
var datter av Jørgen Inge- 
brigtsen,f. 1804ogAnne Maria 
Olsdatter, f. 1814, fra 
Sultindvik ytre. 

Ole drev fiske, og hadde gårds- 
bruk i Sultindvik indre, gnr. 
2/9. Ingeborg og Ole hadde 
åtte barn, men da barna ble 
voksne og Ole enkemann, 
måtte han selge bruket. 
Ole døde i 1927. 

Ole Olsen, Sultindvik. 
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Johan Petter ble født på 
Kraknes i 1838. Han var sønn 
av Lars Andreassen og Anne 
Marie Mortensdatter. Elen 
Katrina Maria Gundersdatter 
ble født på Vasshaug i 1850. 
Hun var datter av Gunner 
Andersen, f. 1818, og Gjertrud 
Larsdatter, f. 1820. Johan Petter 
og Elen ble gift ca. 1900. Dette 
var deres andre ekteskap. 
Johan Petter giftet seg første 
gang i 1859 med Eva Grethe 
Karlsdatter, f. 1839, og de 
hadde barna Olianna Andrea, 
f. 1859, Karl, f. 1862, Kildahl 
Lostrøm, f. 1866, Albert Karin, 
f. 1870, Johan Emil, f. 1873, 
og Peter Gerhard, f. 1875. 
Elen på sin side hadde vært 
gift med Peder Johan 
Andersen, og de hadde 
sønnen Gerhard Emil Johan, 
f. 1877. Han bodde sammen 
med Johan Petter og Elen på 
gården «Steinnes» 29/10, 
Strømsnes, i år 1900. 

Ekteparet Johan Petter Larsen og Elen Gundersdatter, Strømsnes. 



109 

 

Her ser vi familien til Hartvik 
Melkiorsen fra Leiknes. 

 
Hartvik emigrerte til Amerika 
så tidlig som i 1901. Det var 
eventyrlyst, mot og sterk vilje 
som var drivkreftene bak 28 
åringens bestemmelse om å 
dra over Atlanteren, for om 
mulig å få en smak av lykken i 
ei tid som ellers bar i seg flere 
muligheter til det motsatte enn 
lykke. Reisen var ikke unna- 
gjort på timer som nå, og lite 
ante vel Hartvik at han skulle 
bli boende i Amerika resten av 
sitt liv da han sto ved rekka på 
Amerikabåten, på tur til et 
fremmed land. Fotoet er tatt i 
Amerika ca. 1918, sytten år 
etter at han reiste fra Norge. 
Fra venstre: Hartvik, født 1872, 
barna Carl, f. ca. 1908, Alma, f. 
ca. 1911, hun døde helt ung, 
og til høyre hans unge og vak 
kone Karen. Forrest til venstre. 
Olav Trygve, f. 1914, og Mabel 
Jensine, f. ca. 1912. 

Lenvikværing som fant lykken i Amerika. 
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Denne stilige ungdommen er 
Kildahl Johan Bernhoff Kildahl, 
født l. januar 1896, og døpt 19. 
juli samme år. Han var sønn av 
Kildahl Lostrøm Johansen, f. 
1866, og Johanna Bergitte 
Schanke, f. 1867, fra Bukk- 
skinn. Johan som han til daglig 
ble kalt, ble gift med Helene 
Johansen, f. 1. oktober 1899, 
fra Vassvik i Tranøy. De fikk 
seks barn i sitt ekteskap, to 
gutter og fire jenter. De første 
årene av sitt ekteskap bodde 
de på Bukkskinn, men flyttet 
senere til Gibostad, og i 1939 
bygde han sitt eget hus der. På 
Gibostad startet Johan og 
broren Hans sitt eget snekker- 
verksted. Johan drev også en 
del fiske og i tillegg drev han 
som skysskar for lensmann, 
prest og lege, med egen båt. 
Den tid var det dårlig med 
veiforbindelse, og det ble ofte 
båten disse måtte benytte i 
sine tjenester. Kildahl Johan 
døde i 1984, 88 år gammel. 

Stilig ungdom hos fotografen. 
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Litt tilbakeholden, men dog 
med godt tak i hestetømmene, 
ble nok turen til fotografen et 
minne for lille Hulda. Hulda 
Enoksen var født 26. januar 
1916. Hun var datter av 
Johanne Marie Enoksen, f. 
Danielsen, 10. juni 1875, og 
Richart Enoksen, f. 16. april 
1870. De var bosatt på Finn- 
snes, hvor de drev kafe med 
fast bespisning for sjåførene til 
Troms Innland Rutebil. Hulda 
ble gift Fosse. Hun døde 12. 
oktober 1985, knapt 70 år 
gammel. 

Liten pike hos fotografen. 
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Her er Signhild og Ingbert 
Kristian Olsen, Kårvikhamn, 
samlet med fem av sine barn. 
De hadde i alt tolv barn i sitt 
ekteskap. Signhild var født på 
gården «Haugen» i Sørreisa, 5. 
oktober 1890 av foreldre Jakob 
Andreassen, Haugen, og 
hustru Hansine, f. 1865. 
Ingbert var født på gården 
«Hesjevikneset», Finnsnes, 
12. mai 1882 av foreldre 
Ole Andreas Hansen, f. 1852, 
og hustru Ingeborg A. Isaks- 
datter, f. 1855 i Tranøy. 
Ole Andreas omkom på sjøen 
da Ingbert var ca. tre år 
gammel. Hans kone Ingeborg 
ble da sittende igjen med 
tre små barn og fødte den 
fjerde en tid etter mannens 
død. Ingbert begynte tidlig 
i fiskebåten, og sammen med 
Theodor Mikalsen, Sørreisa, 
fikk han den beste skole for 
livet til å bli den virksomme 
og tiltaksomme mann han ble. 
I 1923 kjøpte familien seg 
eiendom i Kårvikhamn, og 
flyttet dit. Der drev de 
sammen gårdsbruk, men i 
tillegg til gårdsbruket drev 
Ingbert allsidig fiske med sin 
egen båt M/K «Bygdenes», T18 
LK. De var begge kjent som 
dyktige og gjestfrie folk og vant 
seg en stor vennekrets både på 
sjø og land. De fem barna som 
er på bildet, er fra venstre 
Hansine, f. 30. juni 1917, 
Ingbert Severin (Dutte), f. 31. 
okt. 1920, Oliver, f. 30. juni 
1917, han er tvilling med 
Hansine, Ingeborg, f. 15. 
okt. 1918, og Jakob, f. 10. 
april 1916. 

Familiebilde fra 1921/22. 
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Disse fire unge damene fra 
Øyfjord-området, som her har 
tatt finstasen på og smilet frem, 
er fra venstre Alma Bertheusen, 
gift Ingebrigtsen, Øyfjordvær, 
født 1881, Berntine Hansen, 
gift Iversen, Ørnfjord, f. 1890, 
Indianne Johansen, Fjordgård, f. 
1888, og Alida Antonsen, gift 
Iversen, Øyfjordvær, f. 1896. 

Damer hos fotograf år 1912. 
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Her har Josefine Knutsdatter, 
født 1892, og Jakob Bertin 
Markussen, f. 1880, latt seg 
forevige. Josefine var datter 
Knut Jensen, f. 1860, og Sofie 
Henriksdatter, f. 1861, fra 
gården «Viken» 61/2. Jakob 
var sønn av Markus Olsen, f. 
1840, og Birgitte Olsdatter, f. 
1846, fra gården «Sverige» 
64/6, i Lenvik. Fotoet er tatt av 
fotograf Chr. Hansen, Tromsø. 

Ektepar fra Grasmyr. 
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På bidet ser vi ekteparet 
Markus Olsen og Birgitte 
Olsdatter. Markus var født 
på Grasmyr i 1840. Han var 
sønn av Ole Stadt Stephanusen 
og Anne Olsdatter. Birgitte var 
født i Dovre prestegjeld i 1846, 
men tilflyttet Grasmyr med 
familien. Hun var datter av Ole 
Toresen og Sigrid Kristoffers- 
datter. Markus og Birgitte 
giftet seg i 1868 og bosatte seg 
på bruket «Sverige» 64/6, 
under Grasmyr. I folketellinga 
år 1900 nevnes ni barn. 
Det var Ole, f. 1868, Olianna, 
f. 1870, Martin, f. 1871, Teodor, 
f. 1874, Simon, f. 1876, Jakob, 
f. 1880, Bernharda, f. 1883, 
Marie og Jensine, f. 1885. 

Birgitte Olsdatter og Markus Olsen fra Grasmyr. 
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Marie var født den 3. mars 
1876, og døpt 30. juli samme 
år. Hun var datter av Johan 
Fredrik Jensen, Grunnvåg, og 
Johanne Marie Pedersdatter, 
Landøy. Etter tellinga i 1875, 
bodde de da i Grunnvåg, hvor 
de sammen med foreldrene til 
Johan Fredrik drev gårdsbruk. 
Like etter at Marie var født, 
døde hennes mor Johanne. 
Marie ble da satt bort til 
slektninger i Landøy. Den 13. 
juli 1890 ble hun konfirmert 
i Lenvik. Senere ble hun gift 
med Jørgen Ingvard Olsen, f. 
28. august 1879. Han var sønn 
av Ole Homle Jørgensen og 
Ingbertine Andreasdatter, fra 
Høgli. Marie og Jørgen bosatte 
seg i Høgli, og der drev de 
sammen gårdsbruk. De hadde 
tre barn i sitt ekteskap. 

Marie Kjerstine Johansdatter. 
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Båtmannskap fra Nord-Senja 
samlet til fotografering hos 
fotograf Chr. Hansen, Tromsø. 
Som vi ser er det beste av det 
beste tatt på for anledningen. 
De havets trauste slitere vi her 
møter, er fra venstre: Søren 
Martinsen, Gidska, f. 1888, 
Anton Karlsen, Galnslått, f. 
1888, Hagbart Sørensen, 
Astria, f. 1880. Bak fra venstre: 
Randolf Karlsen, Galnslått, f. 
1894, Marinius Aaker, 
Heimdal, f. 1896, og Håkon 
Pettersen, Lanes, f. 1888. 

Båtmannskap hos fotografen 1914. 
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Dette familiebildet er tatt på Leiknes en sommerdag 
omkring år 1930. Det er de tre døtrene til Ludvig Han- 
sen, født 1864, og Ane Richardsdatter, f. 1863, som her 
har møttes på heimplassen «Lundgård», 42/10. Gården 
var da overtatt av den ene av deres døtre, Ellis, og 
hennes mann Petter Skaugvoll. De voksne er fra ven- 
stre: Ellis Ludvigsdatter, f. 1895, gift Skaugvoll, Joakim 
Heitmann, f. 1888, fra Strømsnes, hans kone Albara 
Ludviksdatter, f. 1899, Håkon Martinussen, f. 1900, fra 
Kårvikhamn, og hans kone Erekka Ludvigsdatter, f. 1902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barna er, bak f.v: Alf Heitmann, f. 1926. Astrid Marti- 
nussen, f. 1926, Kjellaug Heitmann, f. 1928, Malvin 
Martinussen, f. 1924. Forrest f.v. Lillian Skaugvoll, f. 
1933, Hilma Martinussen, f. 1929, og Hjalmar Skaugvoll, 
f. 1930. Joakim Heitmann reiste som leieskipper, og er 
her nettopp hjemkommet fra håkjerringfiske ved Bjør- 
nøya. Eskene som barna holder i hendene er tomme 
sigaresker som de har fått av mannskapet. 

Familietreff på Leiknes. 
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Vi ser Johanna og Jens Jespersen fra Trollvik med sine 
barn samlet til fotografering hos Reidar Lund, Finnsnes. 
Bildet ble tatt i forbindelse med at sønnen Einar, 18 år, 
skulle reise til Amerika. Bak fra venstre: Olaf, f. 1888, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elise, f. 1890, Einar, f. 1895, Hanna, f. 1892. Forrest fra 
venstre: Deres mor Johanna, f. Enoksdatter i 1864, 
Magna, f. 1899, far Jens, f. 1856, med Jenny på fanget. 

Før avreise i 1912. 
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En fin sommerdag for ca. 70 år, siden bestemte disse 
unge damene seg for å dra til Reidar Lunds atelier på 
Finnsnes, for fotografering. Det var robåten som ble 
brukt som skyssmiddel for å komme seg til fastlandet. 
Her ser vi damene pyntet slik som virkelige damer skal 
pyntes! Bak fra venstre: Laura Johannsen, Johnsgård, 
Oleanna Paulsdatter, Paulsrud, Amanda Kristoffersen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulsrud, Aminda Andreasdatter, Stormoen, Anna 
Konstanse Andreasdatter, Stormoen. Forreste rekke 
f.v: Gerharda Pedersdatter, Stormoen, Anna Kristof- 
fersdatter, Paulsrud, Lavine Oline Andersdatter, Stor- 
moen, Albertine Andersdatter, Stormoen, og Kristine 
Elise Andreassdatter, Stormoen. 

Senjadamer hos fotografen. 
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Anna Birgitte og Kristian Severin Kristoffersen med sin 
familie, samlet foran gammelstua hjemme i Kårvik- 
hamn. Foran fra venstre: Berna Marie Kristoffersen, 
født 1864, Ludvik, f. 1913, Anna Birgitte, født Olsen, 
1880, på hennes fang, Alfred, f. 1917, og Kristian 
Severin, f. 1872. Bak f.v: Sigrid, f. 1907, Hilda, f. 1911, 
Emil, f. 1909, og helt til høyre Emma Torkildsen, f. 1900. 
Hun var tjenestepike på gården, og var datter av Ger- 
hard Torkildsen, f. 1872, og Karen Edvardsen, f. 1873. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berna Marie var søster til Kristian Severin. Hun var gift 
med Ludvig Nilsen Dass, f. 1860. Ludvig omkom på 
sjøen 24. desember 1898, sammen med sine to sviger- 
brødre Lorents og Simon Kristoffersen. De ble overfalt 
av storm og snetykke da de under seilas var på hjemvei 
etter å ha skysset distriktslegen som hadde vært på 
sykebesøk i Kårvik hos brødrenes mor, Ludvigs sviger- 
mor, Synnøve. 

Familiebilde fra Kårvikhamn, ca. 1920. 
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Bildet viser medlemmer av Botnhamn redningsfore- 
ning på utflukt til Edøy. Å samle seg til slike sosiale 
samvær var sikkert en fin måte å koble av fra hverda- 
gens mange gjøremål. Når medlemmene ikke var på 
utflukt, arbeidet de meget aktivt med å samle inn 
penger til redningsarbeidet. På bildet ser vi bak fra 
venstre: Noralf Salamonsen, Gavlen, Anna Salamon- 
sen, Gavlen, født 1889, Sara Hansen, Makkeskjær, f. 
1902, Agnes Edvardtsen, Gamvik, f. 1909, Gudrun Klau- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sen, Makkeskjær, f. 1906, Oda Torgersen, Lavoll, f. 
1894, Ingebrigt Jørstad, Jørstad. Foran fra venstre: Gun- 
valda Jørstad, Jørstad, Ovida Pettersen, Nesset, f. 1894, 
Sigrun Richardsen, Botnhamn, f. 1921, og Olava Isak- 
sen, Finnvik, f. 1887. 

Utflukt til Edøy ca. 1935. 
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Fotografiet er tatt på gammelvegen like ved huset til 
Elise og Meier Hendriksen på Slettnes. Det var en fin 
lørdagskveld disse ungdommene ble enige om å sam- 
les på en veldig populær plass for dem i de dager, som 
ble kalt «Kaffisletta». Der var de hele natta i deilig vær 
med midnattsol, fin natur og god utsikt. De koste seg 
med sang, musikk, leker og kaffe. Kaffen ble kokt på 
grua i gammel og god turkjele av kobber. Når de andre 
i bygda sto opp etter en god nattesøvn, ruslet natte- 
ranglerne hjem og krøp under dyna med god samvittig- 
het for ikke å ha sovet bort sommernatta. Bildet er tatt 
klokken sju på søndagsmorgen, og bak fra venstre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er: Sigvart Schanke, Bukkskinn, født 1901, Karl Olsen, 
Slettnes, f. 1905, Fritjof Martinsen, Slettnes, f. 1905, 
Oskar Olsen, Slettnes, f. 1915, Martin Martinsen, Slett- 
nes, f. 1907, Fritjof Kildahl, Bukkskinn, f. 1906, Ingvard 
Olsen, Slettnes, 1907, Almar Lindgård, Bukkskinn, f. 
1905. Forrest f.v: Ester Lindgård, Bukkskinn, f. 1911, 
Elise Kildahl, Bukkskinn, f. 1901, Astrid Pettersen, 
Rossfjordstraumen, f. 1909, Agnes Sakariassen, Lanes- 
bogen, f. 1900, Dagmar Martinsen, Slettnes, f. 1910, 
Klara Lindgård, Bukkskinn, f. 1909, Klausine Morten- 
sen, Skognes, f. 1906, og Nora Lindgård, Bukkskinn, f. 
1899. 

Ungdomskamerater samlet, ca. 1930. 
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Theodor Edvard Hansen, født 
14. februar 1855, var sønn av 
Hans Eriksen og Bergitte 
Andreasdatter, fra Kraknes. 
Den 2. august 1879 giftet han 
seg med Anne Regine 
Kristoffersdatter, f. 1858. 
Hun var datter av Kristoffer 
Johansen og Elin Bendikte 
Jørgensdatter, fra Rossfjord. 
 
I år 1900 bodde Theodor og 
Anne på gården «Aarnes», 
30/15, hvor de drev gårdsbruk. 
Samme år er følgende barn ført 
opp i tellinga: Eline, f. 1881, 
Thora, f. 1886, Sigurd, f. 1888, 
Kristoffer, f. 1890, og Alf, f. 
1893. Theodor fikk leve et 
langt liv. Han døde 20. mai 
1949, vel 93 år gammel. 

Theodor Edvard Hansen, Rossfjordstraumen. 
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Den stilige ungdommen som 
her sitter plassert i godstolen 
er Harland Hansen, født 2. 
april 1899. Hans foreldre var 
Hans Bendiksen, f. 1855, og 
Kristine Bendiksen, f. 1854, fra 
Lanes i Lysbotn. Harland ble 
gift med Dagmar Eilertsen fra 
Senjahopen. De flyttet til 
Rossfjord, der de kjøpte seg 
eiendom. Det var fiske som sto 
Harland nærmest, og i 1939 
fikk han sammen med Jakob 
Schanke, Bukkskinn, og 
Jørgen Olsen, Slettnes, bygd 
fiskebåten M/K «Rossfjord». 
Etter noen år ble «Rossfjord» 
solgt, og etter det kjøpte han 
M/K «Saltenfjord». Harland var 
en dyktig fisker, men ble ikke 
gammel av år. Han omkom på 
sjøen i 1949. Ulykken skjedde 
da han sammen med Kyrre 
Høydahl og sønnen Egil skulle 
ro på land fra M/K «Salten- 
fjord» som de hadde fortøyd 
like utenfor deres heimplass i 
Rossfjord. Harland og Kyrre 
omkom, mens hans sønn Egil 
ble berget. 

Ungdomsbilde av Harland Hansen. 
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Her er familien til Ole Olsen samlet hos fotografen i 
andre halvdel av 1880-tallet. Ole Olsen var født i Horg 
i Trøndelag året 1818. Han kom til Lenvik i ung alder, 
og bosatte seg i Bjorelvdalen. Den 24. oktober 1845, giftet 
han seg med Birgitte Olsdatter, f. 1826 i Lenvik. De 
første årene av sitt ekteskap bodde de hjemme i Solli- 
dalen, men etter noen år flyttet de til Birgittes foreldre- 
hjem på Bjorelv. Birgittes far, Ole Martinus, var eier av 
flere gårder og en av dem var gården «Bjorelv». I 1863 
skjøtet han en del av denne til svigersønnen Ole Olsen. 
Her ble Ole og Birgitte boende. De fikk åtte barn i sitt 
ekteskap, fire gutter og fire jenter, men ei av deres 
døtre Birgitte, f. 1853, døde bare 14 dager gammel. På 
bildet mangler også Oles kone Birgitte: Hun døde i 
 
 
 
 
 
 
 

1869, bare 43 år gammel. Forrest fra venstre står Hansine, 
f. 1879, deretter hennes mor Oleanne Pauline, f. 
1848, hun var eiste datter til Ole. Videre Ole Olsen og 
hans datter Karen Birgitte, f. 1855. Bak f.v. barna Ole 
Karolus, f. 1850, Mathias, f. 1859, Gunder, f. 1854, 
Otelie Andrea, f. 1862, og Bernt Olai, f. 1866. I 1873 
delte Ole Olsen sin eiendom i to. Den ene delen ble 
overdratt til hans eiste datter Oleanne Pauline, og 
svigersønnen Hans Johan Hansen, mens den andre ble 
overdratt til sønnen Ole Karolus og svigerdatteren Ellen 
Johanne Gundersdatter. Ole Olsen bodde på Bjorelv 
som kårmann de siste år av sitt liv. Han døde i 1896. 

Familiebilde tatt på Bjorelvnes ca. 1886. 
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Denne søskenflokken med ei jente og fem gutter, er 
barna til Olianna, født Danielsdatter i 1871, og Laurits 
Martinsen, f. 1873. Her ser vi dem samlet hos fotogra- 
fen i 1921. 
Familien bodde først på Bjorelvnes, 38/9, men flyttet 
senere til Slettnes, hvor de bosatte seg på gården 
«Elverum», 37/3, som de kjøpte av Slettnes-eiendom- 
men. På bildet er, bak fra venstre: Fritjof, f. 1905, Ludvik, 
f. 1903, Magnus, f. 1900, Daniel, f. 1898. Forrest f.v.: 
Dagmar, f. 1910 og Martin, f. 1907. Fritjof og Magnus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flyttet til Båtsfjord, hvor de ble gift og bosatt. 18 år 
gammel reiste Ludvik til Amerika. Der bodde han sin 
første tid sammen med sin onkel Magnus i Vinetsa, 
men flyttet senere til Chicago og deretter til Florida. 
Daniel og kona Marie overtok gården «Sivertbakken» i 
Bjorelvdalen etter sin farfar Martin Bernhard Pettersen. 
De flyttet senere til Finnsnes. Dagmar og Martin over- 
tok gården «Elverum» etter sine foreldre. Når dette 
skrives, lever de i beste velgende på gården, mens 
deres fire søsken er død. 

Søskenflokk hos fotografen. 
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Ole Gundersen var født i 1870 
av foreldre Gunder Olsen, f. 
1838, og Inger Nilsdatter, f. 
1834. De var bosatt på 
Leirbakkmoen Øvre, 68/2, i 
Lenvik. I følge folke- 
tellinga for 1900 var Ole 
den eldste av fire søsken 
på gården «Leirbakkmoen», 
og i samme telling er han 
ført opp som gårdsarbeider 
og fisker. Hans far Gunder 
var i sin tid en velkjent 
gårdbruker og fisker som i 
villmarka ryddet seg en 
stor eiendom og til slutt 
høstet for til en stor 
kreaturbesetning - et mann- 
domsverk av de sjeldne i det 
vegløse området. I dagligtale 
ble han kalt for Senja-kongen 
eller Allmennings-kongen. 

Ole Gundersen fra Leirbakkmoen. 
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Nelbert Meyer Lorentsen var 
født i 1892. Hans foreldre var 
Lorents Korneliusen, f. 1850, 
og Hanna Sivertsdatter, f. 1855. 
Familien bodde på gården 
«Breidablikk». Iflg. folke- 
tellinga for Hillesøy år 1900 
hadde de ni barn, tre gutter og 
seks jenter. På bildet er 
Nelbert 17 1/2 år gammel. Som 
voksen ble han gift med Petra 
Olsen fra Vang. De fikk barna 
Lorents, Paul og Olga, og 
skaffet seg og familien livs- 
utkomme gjennom arbeid på 
land og sjø. 

Nelbert Meyer Lorentsen, Botnhamn. 
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Her er et arbeidslag i full gang med fullføringen av 
veien mellom Bukkskinn og Slettnes. Bas for laget var 
Georg Trulsen. Mange tunge tak måtte tas før en veime- 
ter var ferdig, og som vi ser av bildet er det de slitne 
armer som måtte brukes når jordmassene skulle lastes 
på lastebilen og forflyttes. Bilen som brukes, er en 
«Opel Blitz» ca. 1940-modell. Den var eid av Trygve 
Trulsen, men sjåfør er hans bror Torleif Trulsen som vi 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ser litt av bak bilen. Foran bilen ser vi fra venstre: 
Martin Martinsen, Slettnes, født 1907, Johan Jørgen- 
sen, f. 1891, og Hans Jørgensen, f. 1907, fra Sollidalen, 
Normann Antonsen, Bjorelvnes, f. 1893, Meier Solgård, 
f. 1908, og Georg Trulsen, fra Sollidalen, f. 1890. Helt 
til høyre ser vi Jenny Killie, Slettnes, f. 1897, som tar seg 
tid til en liten prat i det hun passere. 

Vegarbeid på Bukkskinn ca. 1947. 
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Når våren kom var det mye arbeid som skulle utføres 
rundt om på gårdene, og det ble mange slitsomme 
dager med tunge tak som måtte tas både av hest og 
mann, før våronna var vel unnagjort. Her ser vi Ole 
Jørgensen, født 29. januar i 1900, og hans sønn Jørgen 
Martin, i full gang med pløying av potetland på eien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dommen «Finnfjordeidet», 23/4. Ole Jørgensen var 
sønn av gårdbruker og fisker Jørgen Martin Pedersen, 
f. 1866, og Karen Pedersdatter, f. 1867, fra Finnfjordei- 
det. 

Våronna på Finnfjordeidet ca. 1949. 
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Her ser vi konfirmantene samlet ved kirka på Bjorelv- 
nes sammen med prost Hans Høydahl. Som vi ser av 
bildet er det bare jenter. I kirkeboka er det ført opp 
femtisju konfirmanter denne dag, men på bildet er det 
bare femtifem. Konfirmantene var: Liv Jensen, Grepsli, 
Jenny Jakobsen, Tennskjær, Selma Semmingsen, Kår- 
viknes, Haldis Lorentsen, Rødbergshamn, Magna Han- 
sen, Aglapsvik, Ester Nilsen, Aslaug Lorentsen, Solveig 
Jørgensen og Edith Sivertsen, Kårvik, Lilly Pettersen og 
Emmy Eriksen, Rossfjord, Anny Sørensen og Henriette 
Hansen, Grønnjord, Henny Pettersen, Finnsnes, 
Solveig Larsen, Aspenes, Klara Sevaldsen, Finnfjordei- 
det, Amanda Simonsen, Inga Hansen og Anny Møller, 
Grasmyr, Astrid Møller, Kistelv, Elly Kristiansen, Vang, 
Magnhild Arnesen, Sandvik, Ingrid Hansen, Rokstad, 
Olaug Bakke, Bakke, Ruth Bottolfsen, Utsikten, Margot 
Sørensen, Trollvik, Lilly Lindgård, Bukkskinn, Hjørdis 
 

 
 

 

Bendiksen, Bondjord, Tordis Sundberg, Finnjord, 
Aslaug Johannesen og Hanna Johannesen, Vassjord, 
Solveig Viberg, Aspelund, Erikka Jespersen og Jensine 
Johannesen, Leiknes, Helene Edvardsen og Tordis 
Lorentsen, Laukhella, Gudrun Torstensen, Nerli, Ester 
Berntsen, Vasshaug, Haldis Jakobsen, Berglund, Haldis 
Hansen, Alvhild Antonsen og Haldis Fredriksen, Lan- 
døy, Olga Edvardsen, Tårnevann, Ida Johnsen, Løvås, 
Agnete Nilsen, Kvanlimo, Andrea Andresen, Seljemo, 
Gudrun Jørgensen, Laksevåg, Laukhella, Aslaug Søren- 
sen, Hannes, Agnes Pettersen, Ørnes, Ninni Johnsen 
og Jenny Ludviksen, Kårvikhamn, Rakel Nilsen, Vass- 
haug, Dagny Larsen, Gjøvik, Ester Johansen, Sageng, 
Mary Hansen, Finnfjord, Meildur Berg Nymo, Nymo, 
og Sofie Jakobsen, Lanesbogen. 

Konfirmanter ved Lenvik kirke i 1930. 
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Konfirmant, foreldre og gjester samlet til fotografering. 
Midtpunktet for feiringa er Dorty Pettersen, Osan, 
Rossfjordstraumen. Konfirmasjonen ble foretatt i Len- 
vik hovedkirke på Bjorelvnes. Den tid var det vanlig at 
de som bodde langt unna leide seg inn hos slekt og 
venner nær kirkestedet mens de gikk i konfirmasjons- 
skolen. Her er det Birgitte og Sigurd Hansen, Sæter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjorelvdalen, som er husverter. De som er på bildet er 
bak fra venstre: Konstanse Hansen, Mary Årnes, Karen 
Nermo, Dorty Pettersen, Severine Pettersen, Bergitte 
og Ella Hansen, Lilly Rasmussen. Forrest f.v: Kristoffer 
Årnes, Nils-lnge Rassmussen, Sigurd Hansen, Berg 
Rassmussen og forrest Nils Pettersen. 

Konfirmasjonsfeiring i 1946. 



134 

 

Bildet viser Søren Johan 
Sørensen, født 1866, og hans 
kone Karen Anna Johans- 
datter, f. 1866 på Rubbestad 
i Tranøy. Søren var sønn av 
Søren Pettersen, f. 1826 i 
Fjordgård, og Johanne 
Bertheusdatter, f. 1838 i 
Baltsfjordbotn. Karen var 
datter av Johan Arnt Jørgen- 
sen, f. 1827, og Olanna Katrine 
Karlsdatter, f. 1843, fra 
Tranøy. 

Ektepar fra Fjordgård. 
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I 1875 bodde de i Trollvik. 
Søren Johan og Karen Anna 
giftet seg 16. august 1891. De 
bosatte seg i Fjordgård på 
gården «Segelsletten». Der 
drev de sammen gårdsbruk, 
men i tillegg til gårdsdrifta 
rodde Søren fiske med garn 
om vinteren og søkkenot om 
sommeren. De hadde mange 
barn i sitt ekteskap, og har 
stor etterslekt i Fjordgård. 
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Her ser vi tre generasjoner av familien Killie på gården 
«Slettnes». Gården ble kjøpt ca. 1895 av handelsmann 
Paul Olsen Killie, og hustru Inga Marie Killie, født 
Pettersen. De kom fra Tromsø. Der hadde Paul drevet 
forretning ei tid. Til venstre ser vi litt av bolighuset, og 
til høyre gårdstua som ble oppført ca. 1896, og som de 
første årene ble benyttet til lager og utsalg av manufak- 
tur som Paul Killie hadde med seg fra Tromsø, hvor han 
hadde avviklet sin forretning. Paul og Inga Marie fikk ti 
barn i sitt ekteskap. Gården ble senere overtatt av 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deres sønn Einar, som da var blitt gift med Jenny Mor- 
tensen. De som er på bildet er bak fra venstre: Einar, 
f. 1896, hans søster Bergliot, f. 1889, videre Einars kone 
Jenny, f. 1897, og helt til høyre Einars mor, Inga Marie, 
f. 1866. Foran står tre av barna til Jenny og Einar. Det er 
f.v.: Terje, f. 16. mai 1929, Torbjørn, f. 27. januar, og 
Paul-Ole, f. 5. november 1925. Den gamle gårdstua ble 
senere overtatt av Bergliot og flyttet lenger sør på 
eiendommen, der den fremdeles står. På gården «Slett- 
nes» bor fortsatt Jenny Killie i en alder av 91 år. 

Familien Killie, Slettnes. 
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Dette fotografiet er tatt ca. 1940, og viser Johanne og 
Rikard Enoksen sammen med sine barn. Foran fra ven- 
stre: sønnen Rolf, født 12.8. 1899, død 20.4. 1981, 
Johanne, f. Danielsen den 10. juni 1875, død den 20. 
januar 1945, Rikart, f. 16.4. 1870, død 4.1. 1945. Bak fra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venstre: Margith, gift Halvorsen(Tande), f. 23.6. 1904, 
død 11.6. 1961, Erna, f. 21.4. 1906, Sølga, gift Sommer- 
bakk, f. 6.9. 1908, Borghild, f. 30.5. 1913, død 11.10. 
1983, og Hulda, gift Fosse, f. 26.1. 1916, død. 12.10. 
1985. 

Familien Enoksen fra Finnsnes. 
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Den spede spire til Finnsnes' rolle som «kremmersete» 
i Midt-Troms, ble lagt ytterst ute på Finnsnesodden på 
midten av 1800-tallet. Her lå den med sine røtter i 
havkanten, vel vitende om at det var langs leia de 
handlende skulle komme, og at det var fra menn i båt 
frøet skulle hente sin livskraft. Det siste hadde øvrigheta 
forøvrig vært vel klar over da de i diskusjonen om 
anleggelse av en nordnorsk by allerede i andre halvdel 
av 1700-tallet, ville legge den til Gibostad. Slik ble det 
nå ikke av flere grunner. Tromsø gikk seirende ut av 
striden, og fikk bystatus i 1794. 
Ferdelsen gjennom Gisundet var imidlertid stor, spe- 
sielt når flere hundre mann skulle til og fra Lofoten, og 
likedan når de satte kursen nordover til Finnmarka og 
det årvisse finnmarkfisket. Nå hadde borgere fra Ber- 
gen og Trondheim allerede fra 1600-tallet ligget i Klauva 
med sitt kjøpmannskap, og visste vel at å bytte byvarer 
og nordnorsk fisk kunne være prima forretning. Grunn- 
 
 
 
 

et denne handel vokste Klauva nesten inn i himmelen. 
Men det var med handelsstedene som det er med 
treet. Samfunnsmessige endringer førte til endringer i 
de forutsetninger som var grunnsteinen i byggverket, 
og lokaliseringa av handelsstedet var først og fremst 
grunnet på båttrafikken og de behov mannskapet 
hadde for liggeplass nettopp der det lå. Da den motori- 
serte ferdsel gjorde sitt inntog i Gisundet, og veier til 
innlandet ble bygd, var en av de viktigste forutset- 
ninger for Klauva endret. Byggverket gikk gradvis i 
oppløsning. Da var det Finnsnes kom, om enn noe 
tregt. Det var heller magre vilkår for handel på odden 
i andre halvdel av 1800-tallet. De gründere som prøvde 
seg, gikk konkurs. Det ene etter det andre. Det var 
først da Mikal Bell i 1884 fikk fotfeste på odden og spilte 
på lag med den nye tids tale at det ble kontinuitet i 
handelen. Etter at Harald Lund etter 6 år handelsaktivi- 
tet på Finnsnesodden sluttet i 1921, kom den mann på 
 

På butikken hos Bernhard Teodor Lund i 1937. 
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banen som skulle føre tradisjonen videre til vår egen 
tid. Han het Bernhard Theodor Lund. Bernhard var født 
den 1. mai 1882, og oppfostret hos sin moster på Øra i 
Meløy. Etter å ha tjent som post- og handelsbetjent på 
Røst et knippe år, etablerte han egen forretning i Sund, 
og drev den fram til år 1921. Samme året kjøpte han 
Finnsnesodden, og bosatte seg der. I en årrekke ble 
han en av de bærende krefter i stedets økonomiske liv. 
Han var ikke bare handelsmann, hotellmann og skip- 
sekspeditør, men også fiskebåtreder og noteier. Inn- 
sikt og optimisme var egenskaper som kjennetegnet 
Bernhard Lund, men han eide også et hjertelag som 
skaffet han mange venner i de vanskelige mellomkrig- 
sårene. 

På disse to fotografiene fra 1939, har fotograf Reidar 
Lund fanget opp noe av atmosfæren i landhandelen til 
Bernhard Lund. Det er et vell av varer av alle slag, 
 

 
 
 

utenfor disken og innenfor, langs veggene og under 
taket, i hyller og skuffer og binger, og kister og butter 
og tønner. Saltede varer i stamper, matvarer og tøyva- 
rer og metallvarer, brød og sukker, pyntesaker og 
brukssaker, ja nesten alt hva en finnsnesværing eller 
senjaværing kunne begjære! Og i lagerrommet står 
sekker og oljefat og sirupsfat. Fra alle disse species 
strømmer angen opp mot et gulmalt tak, og pirrer 
nesen på den som begjærer nesten til det uutholdige. 
Er det rart at en skarve handlende må ta av seg lua i 
møtet med et slikt Gosen? 
 

Bakom egen disk ser vi til venstre i bildet ved vekta, 
«sjølvingen». Jenta til venstre for han er Tordis Paulsen 
fra Trollvik, og til høyre ei jente som minnes som 
«frøken Johansen fra Helgeland». Mannen som ser 
opp fra sine papirer, er Hans Lund. På høyre bilde lent 
mot disken, står bryggemann Olaf Thomassen. Videre 
finnsnesgutten Rolf Henriksen og Bjørnulf Lund. 

 



140 

 

M/S «Nor» var bygd på Rognan i Salten i 1910. Skroget 
var av furu og hadde en lengde på 47 fot, bredde 16 og 
dybde i rommet 8 fot. Den første motoren var en 13 hk 
«Gidon». Deretter en 26 hk «Hein», senere 40 «Bolin- 
der», og den siste motoren som var innsatt var en 50 
«Union». Båten ble brukt til kystfiske i Lofoten og 
Finnmarka, samt kveitfiske ved Bjørnøya. Den var 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utstyrt med fire dorryer. Eier av «Nor» var Hans Johanne- 
sen, født 1877, fra Grunnvåg. Han drev båten helt til 
hans sønn Frithjof, f. 1906 overtok. Frithjof begynte 
tidlig i fiskebåten, som 18-20 åring var han skipper og 
drev «Nor« i alle sine yrkesaktive år. Bildet er tatt under 
Lofotfiske, mens de drar garn på Ure-havet. 

M/S «Nor» fra Grunnvåg. 
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Her er mannskapet ombord i «Nor» i full gang med 
skifting av garnlenke. Når garna hadde vært brukt ei 
tid, var det helt vanlig at de ble sund og avrevet. Disse 
måtte da tas bort og nye greies inn. De avrevne garna 
ble tatt på land til bøting. Hvert båtlag hadde som regel 
rorbu på land, med faste garnbøtere. Rorbuene skulle 
tjene til mange slags formål. Der skulle fiskerne koke 
maten, spise og sove, tørke klærne, og de som var med 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

som garnbøtere, skulle bøte og stelle garna. For 
fiskerne var det litt av en begivenhet å komme til været, 
og for værfolket var det interessant når fremmedfol- 
kene kom. Det fulgte liv med fiskerne. Mannskapet 
som vi ser i arbeid er fra venstre: Kjell Olsen, Grunn- 
våg, Ole Arvid Larsen, Kvannås, Einar Hansen, Grunn- 
våg, Kornelius Karlsen, Sultindvik, Emil Hansen, Lanes- 
bogen og Malvin Hansen, Grunnvåg. 

Skifting av garnlenke. 
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Anton Silsand var født på 
Silsand 11. september 1899. 
Han var sønn av Andreas 
Antonsen, f. 1854, og Olianne 
Pedersen, f. 1863. Helt fra sin 
tidligste ungdom var han 
knyttet til sjøen og særlig 
kjent ble hans navn som not- 
bas under storsildfisket, 
hvor han hovedsakelig var 
påmønstret Møre-skuter. I 
hele 25 år var han notbas 
ombord i Ålesundsskuta 
«Bratt», og når Anton Silsand 
var ombord var det nesten 
ensbetydende med topp- 
fangst. I 1959 var Anton 
notbas ombord på «Troms- 
land» av Lenvik, og i 1960 
tok han hyre som notbas på 
«Sivert Maanen» fra Ibestad. 
Anton Silsands siste sesong 
som bas var i 1961. Grunnet 
sykdom måtte han forlate 
sjølivet tidligere enn godt 
var, og ble siden bosatt på 
Silsand. Men også på land 
kom hans evner til nytte, og 
han var styremedlem i A-L 
Fiskernes Redskapsfabrikk og 
Finnsnes Ferjeselskap. Anton 
Silsand døde 16. november 
1962, 63 år gammel. 

Notbas Anton Silsand. 
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Her er mannskapet ombord på M/S «Bratt» i full gang 
med innhåving av storsildfangst. Bildet er tatt på Gok- 
sørvika, sør for Ålesund, i 1954. Notbas er Anton Sil- 
sand. Det fortelles at skroget på «Bratt» var så smalt at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mannskapet brukte salttønner til å balansere båten 
skikkelig når den var fullastet. Anton Silsand drev vin- 
tersildefiske med «Bratt» fram til 1958. 

Storsildfiske på Vestlandet. 
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Bilderegister 
Side 12         Motiv Gården Leiknes, ca. 1908 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Annie Mikalsen, Leiknes 

 Arkiv LEN nr. 4450 

Side 13         Motiv Gammel bebyggelse på Finnsnes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Tromsø Museum, Tromsø 

 Arkiv LEN nr. 2846 

Side 14        Motiv M/K «Palmen» av Lenvik 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Knut Ronesen, Bukkskinn 

 Arkiv LEN nr. 3124 

Side 15         Motiv Mannskapsbilde fra ca. 1925 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Knut Ronesen, Bjorelvnes 

 Arkiv LEN nr. 3065 

Side 16        Motiv Kjent fiskefartøy fra Lenvik 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Bernhard Andersen, Finnfjord 

 Arkiv LEN nr. 2399 

Side 17        Motiv  Mannskapsbilde fra ca. 1912 

Fotograf  Ukjent 

Eier/informant  Sverdrup Jakobsen, Tennskjær 

Arkiv  LEN nr. 3071 

Side 18         Motiv  Gården «Elverum», ca. 1925 

Fotograf  Ukjent 

Eier/informant  Dagmar Martinsen, Slettnes 

Arkiv  LEN nr. 4021 

Side 19         Motiv  Gammel bebyggelse på Tennskjær 

Fotograf  Wenneberg, Tromsø 

Eier/informant  Kyrre Johansen, Stormo, Silsand/ Bertine 

Johansen, Tennskjær 

Arkiv  LEN nr. 3286 

Side 20         Motiv  Familiesamling på Tennskjær, ca. 1910 

Fotograf  Teodor Wenneberg, Tromsø 

Eier/informant  Sverdrup Jakobsen, Tennskjær 

Arkiv  LEN nr. 3070 

Side 21         Motiv  Ungdommer hos fotografen 

Fotograf  T. Bakland, Tromsø 

Eier/informant  Frida Henriksen, Gibostad 

Arkiv  LEN nr. 3264 

Side 22         Motiv  Familien Pedersen Bachmann fra 

   Yttergård, år 1902 

Fotograf  T. Bakland, Tromsø 

Eier/informant  Botnhamn Bygdesamling, Botnhamn 

Arkiv  LEN nr. 4387 

Side 23         Motiv  Trollvikværing på blomstret bakgrunn 

 Fotograf  Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant  Gerd Jakobsen, Trollvik 

 Arkiv  LEN nr. 2344 

Side 24         Motiv  Søsken fra Aglapsvik 

 Fotograf  Ukjent 

 Eier/informant  Olaug Lorentsen Bergseth, Lenvika 

 Arkiv  LEN nr. 1665 

Side 25         Motiv Tre generasjoner fra Grønjord 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Jorid Magnussen, Bondjord 

 Arkiv LEN nr. 3425 

 

Side 26        Motiv Gammel gård på Paulsrud, ca. 1929 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Kristoffer Kristoffersen, Paulsrud 

Arkiv LEN nr. 4128 

Side 27         Motiv Møkkerkjøring på Paulsrud 

Fotograf Jan Sinnes, Kyrksæterøra 

Eier/informant Kristoffer Kristoffersen, Paulsrud 

Arkiv LEN nr. 4119 

Side 28         Motiv Høyonna på Finnsnes 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Lydia Eidissen og Dagny Iversen, Finn- 

  snes/Hjørdis Eidissen og Lydia Eidissen, 

  Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 881 

Side 29         Motiv Høyonna på garden «Bakkeland» under 

  Bukkskinn 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Hildur Nilsen, Bukkskinn 

Arkiv LEN nr. 544 

Side 30         Motiv Mannskap på M/K «Storisen», T 16 LK 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Kåre Bendiksen, Tennskjær 

Arkiv LEN nr. 3795 

Side 31         Motiv Sløying av fiskefangst, ca. 1925 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Robert Arvid Bendiksen, Bondjord 

Arkiv LEN nr. 3799 

Side 32         Motiv Staselig gard på Finnsnes 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/infomant Geir Hoel, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 3806 

Side 33         Motiv Edvard og sønn 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Sverre Hoel, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 3749 

Side 34         Motiv Samling på kirkebakken 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Frida Hendriksen, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 3252 

Side 35         Motiv Damer fra Stønnesbotn-området, ca. 1915 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Odd Torgersen, Botnhamn/ 

 Kåre Landseth, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 3888 

Side 36         Motiv Ingeborg Anna Johnsdatter og Hans 

Andreas Olsen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Hildur Nilsen, Bukkskinn 

Arkiv LEN nr. 4092 

Side 37         Motiv Ektepar fra Sandvika 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Svanhild Paulsen, Sandvik 

Arkiv LEN nr. 2686 

Side 38         Motiv Martin Bernhard Pettersen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Dagmar Martinsen, Slettnes 

Arkiv LEN nr. 4004 

Side 39         Motiv Hans Kristian Hanssen med kone og 

datter 

Fotograf T. Bakland, Tromsø 

Eier/informant Helga Hansen, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 4196 
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Side 40         Motiv Familien Aaker fra Botnhamn 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Marie Aaker, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 748 

Side 41         Motiv Mor og far med ti barn 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Hjørdis Eidissen, Finnsnes 

Arkiv LEN nr.    76 

Side 42         Motiv  Sangkor under bjørkeløv ,  ca. 1927 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Julie Nymo, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 4254 

Side 43         Motiv  Finnsnesjenter hos fotografen, ca. 1914 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Hjørdis Eidissen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr. 1436 

Side 44         Motiv  Mannskap på dekk 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Annie Mikalsen, Leiknes 

Arkiv  LEN nr. 4487 

Side 45         Motiv  Mannskapsbilde 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Inger Enoksen, Rossfjord 

Arkiv  LEN nr. 4087 

Side 46         Motiv  Båtfart i Gisundet 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Kristoffer Kristoffersen, Paulsrud 

Arkiv  LEN nr. 4147 

Side 47        Motiv  Sildenotfiske i år 1909 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Hjørdis Eidissen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr. 2882 

Side 48         Motiv  Losje «Gisunds Vern» 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Dagmar Martinsen, Slettnes 

Arkiv  LEN nr. 4283 

Side 49         Motiv  Av holdsstev ne på Straumsnes 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Asmund Torkildsen, Rossfjord 

Arkiv LEN nr. 1230 

Side 50         Motiv  Konfirmanter fra Vasshaugli på Senja 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Edna Kristiansen, Vasshaugli 

Arkiv LEN nr. 3484 

Side 51         Motiv  Konfirmasjonsbilde 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Hildur Nilsen, Bukkskinn 

Arkiv  LEN nr. 3538 

Side 52         Motiv  Kjekk kar fra Bjorelv dalen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Bjarne Solli, Sollidalen 

Arkiv  LEN nr. 2178 

Side 53         Motiv  Ungdomsbilde av  Martin Kristian 

Pettersen 

Fotograf P. A. Michelsen, Tromsø 

Eier/informant Agda Arntsen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr. 3618 

Side 54         Motiv  Hånd i hånd på bygdev eien 

Fotograf Ukjent 

Eier/infomant Knut Pettersen, Husøy/Kornelia 

Pettersen, Husøy 

Arkiv  LEN nr. 4221 

Side 55         Motiv  Gammel gård i Lysbotn 

Fotograf Andresen, Tromsø 

Eier/informant Olaf Strøm, Lysnes 

Arkiv  LEN nr. 3811 

 

Side 56         Motiv  Grav ferd på Finnsnes 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Trygv e og Tyra Karolius, Finnsnes 

 Hjørdis Eidissen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr.  732 

Side 57         Motiv  Begrav else på gården «Kleiv en» i Trollv ik 

  den 24. april 1930 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Waldemar Heggelund, Trollv ik 

Arkiv  LEN nr. 2809 

Side 58         Motiv  Familiebilde fra Finnfjord, ca. 1909 

Fotograf Bakland, Tromsø 

Eier/informant Ruth Lange, Finnfjord 

Arkiv  LEN nr. 3282 

Side 59         Motiv  Familiesamling i Russev åg år 1898 

Fotograf Bakland, Tromsø 

Eier/informant Wiola Olsen, Russev åg 

Arkiv  LEN nr. 1597 

Side 60         Motiv  Familien Høydahl 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jenny Killie, Slettnes 

Arkiv  LEN nr. 3849 

Side 61         Motiv  Familiebilde tatt på Bjorelv nes 1920 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jenny Bendiksen, Bjorelv nes 

Arkiv  LEN nr. 3684 

Side 62         Motiv  Ekteparet Paul Johan Kristiansen og 

  Karen Olsdatter 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Mathias Lind, Paulsrud, Silsand 

Arkiv  LEN nr. 3769 

Side 63         Motiv  Familiebilde fra Leiknes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Hallfrid Ørjasæter, Holse 

 Arkiv  LEN nr. 2321 

Side 64         Motiv  Andreas Theodor Pedersen 

Fotograf J. Wickstrøm, Tromsø 

Eier/informant Gerd Olson, Gibostad 

Arkiv  LEN nr. 440 

Side 65         Motiv  Eidis Rasmussen, Finnsnes 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Dagny Berg Iv ersen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr. 2831 

Side 66         Motiv  Dame fra Grønnjord 

 Fotograf Th. Wenneberg, Tromsø 

 Eier/informant Roe Årnes, Rossfjordstraumen 

 Arkiv  LEN nr. 3237 

 
Side 67         Motiv Ungdomsbilde av  Nils Nilsen, 

  Seljebakken 

Fotograf Ukjent 

Eiei/informant Agda Arntsen, Finnsnes 

Arkiv  LEN nr. 3619 

Side 68         Motiv  Tre ungdommer fra Aspelund-distriktet 

Fotograf Helga Tokle, Kirkenes 

Eier/informant Ella Larsen, Vasshaug 

Arkiv  LEN nr. 2420 

Side 69        Motiv Lenvikungdom, ca. 1918 

 Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Hildur Nilsen, Bukkskinn 

 Arkiv LEN nr.  554 

 Side 70         Motiv Søskenpar fra Langhaugen 

 Fotograf Karl Voll, Skognes 

 Eier/informant Nils Warholm, Skognes 

 Arkiv LEN nr. 594 
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Side 71         Motiv To gode kamerater fra Bondjord 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Five Pettersen, Bondjord 

 Arkiv LEN nr. 4084 

Side 72         Motiv I potetskrelling for misjonen 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Elly Viberg, Asplund 

Arkiv LEN nr. 2563 

Side 73         Motiv Potetoptaking i Nordlia 

 Fotograf Peder Nordli, Nordli 

 Eier/informant Hans Nordli, Nordli 

Arkiv LEN nr. 3525 

Side 74         Motiv «Den skal tidlig krøkes ..................... » 

 Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Klara Jørgensen, Finnfjordeidet 

Arkiv LEN nr.    88 

Side 75         Motiv Kjent arbeidsmann fra Lenvik 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Inge Pedersen, Lenvika 

Arkiv LEN nr. 1496 

Side 76         Motiv På søndagstur i Tårnelv 

  Fotograf Ukjent 

  Eier/infomant Svanhild Enoksen, Tromsdalen 

  Arkiv LEN nr. 2561 

Side 77         Motiv Vegarbeid i Rossfjordstraumen 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Roe Årnes, Rossfjordstraumen/ 

Severin Pettersen, Rotnes 

 Arkiv LEN nr. 3166 

Side 78         Motiv M/S «Johanna», Robert Bendiksen, 

 Bondjord første fiskebåt 

 Fotograf Ukjent 

Eier/informant Robert A. Bendiksen, Bondjord 

Arkiv LEN nr. 4107 

Side 79         Motiv «No kjem dampen!» 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Kåre Bendiksen, Tennskjær 

Arkiv LEN nr. 3798 

Side 80         Motiv Skoleklasse fra Sultindvik, ca. 1936 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Ida Erntsen, Sultindvik 

 Arkiv LEN nr. 2315 

Side 81         Motiv Skoleklasse fra Sandvika, Finnsnes 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Bolette Lund, Finnsnes/Bolette 

Lund, Hjørdis Eidissen, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 830 

Side 82         Motiv Familiebilde fra ca. 1911 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Sigurd Nilsen, Bukkskinn 

Arkiv LEN nr. 450 

Side 83         Motiv Tennskjærfamilie blir fotografert 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Hilmar Bendiksen, Nygård 

 Arkiv LEN nr. 4256 

Side 84         Motiv Søskenflokk fra Leiknes 

 Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Korny Nergård, Leiknes 

 Arkiv LEN nr. 3408 

Side 85          Motiv Familie fra Bjorelvnes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Åse Sørensen, Finnsnes 

 Arkiv LEN nr. 3490 

Side 86         Motiv Familien Jørgen Pedersen, 

 Finnfjordeidet  

 Fotograf Karl Tokle? 

 Eier/informant Agathe Meyer, Aspelund 

 Arkiv LEN nr. 2438 

Side 87         Motiv Familiesamling på Nermo, 

 Rossfjordstraumen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Severin Pettersen, Rossfjordstraumen 

Arkiv LEN nr. 1356 

Side 88         Motiv Dåpsfoto fra Laukhella 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Karl Karlsen, Laukhella 

Arkiv LEN nr. 2859 

Side 89         Motiv Fire generasjoner fra Jøvika 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jenny Bendiksen, Bjorelvnes 

Arkiv LEN nr. 3680 

Side 90         Motiv  Kai og hus i Rossfjord 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jan Ottesen, Ulsteinvik 

Arkiv LEN nr. 3808 

Side 91         Motiv  Torvgamme i Grepsli 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Norges Geografiske Oppmåling, 

Oslo 

Arkiv LEN nr. 963 

Side 92         Motiv Ungdommer hos fotografen 1908 

Fotograf Chr. Hansen, Tromsø 

Eier/informant Solveig Rasmussen, Botnhamn/ 

 Petrea Berntsen, Husøy 

Arkiv LEN nr. 2133 

Side 93         Motiv Familien Ditlefsen fra Finnsnes 

 Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Sigurd Olsen, Finnsnes 

 Arkiv LEN nr. 2225 

Side 94         Motiv Bryllupsfeiring anno 1905 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Karl Karlsen, Laukhella 

 Arkiv LEN nr. 2850 

Side 95         Motiv Giftemål i Lenvik 1914 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Darre Olsen, Kårvikhamn 

 Arkiv LEN nr. 3498 

Side 96          Motiv Barnesamling på Leiknes ca. 1933 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Lillemor Johansen, Bukkskinn 

 Arkiv LEN nr. 3657 

Side 97          Motiv Skoleklasse fra Grunnvåg ca. 1907 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Frida Hendriksen, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 3248 

 

Side 98         Motiv M/S «Vega» av Tennskjær 

Fotograf Ukjent 

Eier/infomant Kåre Bendiksen, Tennskjær 

Arkiv LEN nr. 3797 

Side 99         Motiv Ishavsskuta «Haakon» i Kvitsjøen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Inger Enoksen, Rossfjordstraumen 

Arkiv LEN nr. 4094 

Side 100         Motiv Båtmannskap fra Botnhamn-området 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Albertine Hansen, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 203 

Side 101         Motiv Etter endt finnmarkstur 

 Fotograf Chr. Hansen, Tromsø 

 Eier/informant Jakob Schanke, Bukkskinn 

 Arkiv LEN nr.  148 
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Side 102         Motiv Postkjøring med hest og vogn 

  på Finnsnes ca. 1900 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Reidar Nergård, Leiknes 

 Arkiv LEN nr. 2995 

Side 103         Motiv Kjøretur på Finnsnes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Wilhelm Eriksen, Finnsnes 

 Arkiv LEN nr. 1471 

Side 104         Motiv Søndagsutflukt i Tårnelv 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Einar Bentsen, Tårnelv 

 Arkiv LEN nr. 358 

Side 105         Motiv Skitur til Kvittinden ca. 1945 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Knut Eriksen, Aspelund 

 Arkiv LEN nr. 4203 

Side106         Motiv Hans Andreas Jørgensen fra Leiknes 

 Fotograf Schjetne, Tromsø 

 Eier/informant Reidar Nergård, Leiknes 

 Arkiv LEN nr. 2740 

Side107         Motiv Ole Olsen, Sultindvik 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Ida Ernstsen, Sultindvik 

 Arkiv LEN nr. 2308 

Side 108         Motiv Ekteparet Johan Petter Larsen 

og Elen Gundersdatter, Strømsnes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Ella Larssen, Vasshaug 

 Arkiv LEN nr. 2426 

Side 109         Motiv Lenvikværing som fant lykken i Amerika 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Arvid Andreassen, Leiknes 

 Arkiv LEN nr. 3741 

Side 110         Motiv Stilig ungdom hos fotografen 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Lillemor Johansen, Bukkskinn 

 Arkiv LEN nr. 3662 

Side 111         Motiv Liten pike hos fotografen 

 Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant Gerd Henriksen, Finnsnes 

 Arkiv LEN nr. 2298 

Side 112        Motiv Damer hos fotografen 

 Fotograf Chr. Hansen 

 Eier/informant Solveig Rasmussen, Botnhamn/ 

Petrea Berntsen, Husøy 

 Arkiv LEN nr. 2140 

 

Side113         Motiv Familiebilde fra 1921/22 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Ingeborg Jensen, Kårvikhamn 

Arkiv LEN nr. 4194 

Side 114         Motiv Ektepar fra Grasmyr 

Fotograf Chr. Hansen, Tromsø 

Eier/informant Jakoba Johansen, Silsand 

Arkiv LEN nr. 2577 

Side 115         Motiv Birgitte Olsdatter og Markus Olsen fra 

  Grasmyr 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Jakoba Johansen, Silsand 

Arkiv LEN nr. 2579 

Side 116         Motiv Marie Kjerstine Johansdatter 

Fotograf Chr. Hansen, Tromsø 

Eier/informant Jakoba Johansen, Silsand 

Arkiv LEN nr. 2576 

 

Side117         Motiv Båtmannskap hos fotografen 1914 

Fotograf Chr. Hansen, Tromsø 

Eier/informant Marie Aaker, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 2259 

Side 118         Motiv Familietreff på Leiknes 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Malvin Martinussen, Bondjord 

Arkiv LEN nr. 4022 

Side119         Motiv Før avreise i 1912 

Fotograf Reidar Lund, Finnsnes 

Eier/informant Gerd Jakobsen, Trollvik 

Arkiv LEN nr. 2345 

Side 120         Motiv Senjadamer hos fotografen 

Fotograf Ukjent 

Eier/infomant Kyrre Johansen, Stormo 

Arkiv LEN nr. 3321 

Side 121         Motiv Familiebilde fra Kårvikhamn ca. 1920 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Alfred Kristoffersen, Kårvikhamn 

Arkiv LEN nr. 3125 

 
Side122         Motiv Utflukt til Edøy ca. 1935 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Botnhamn Bygdesamling/Aslund 

Salamonsen 

Arkiv LEN nr. 1802 

Side123         Motiv Ungdomskamerater samlet ca. 1930 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Lillemor Johansen, Bukkskinn 

Arkiv LEN nr. 3656 

Side 124         Motiv  Teodor Edvard Hansen, 

Rossfjordstraumen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Roe Årnes, Rossfjordstraumen 

Arkiv LEN nr. 3164 

Side 125         Motiv Ungdomsbilde av Harland Hansen 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Malvin Hansen, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 3140 

Side126         Motiv Familiebilde tatt på Bjorelvnes ca. 1886 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Åse Svensen, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 3494 

Side 127         Motiv  Søskenflokk hos fotografen 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Dagmar Martinsen, Bukkskinn 

 Arkiv  LEN nr. 4018 

Side 128         Motiv  Ole Gundersen fra Leirbakkmoen 

 Fotograf  Th. Wenneberg, Tromsø 

 Eier/informant Agnes Pettersen, Grasmyrskogen 

 Arkiv  LEN nr.    24 

Side 129         Motiv  Nelbert Meyer Lorentsen, Botnham 

 Fotograf  Chr. Hansen, Tromsø 

 Eier/informant Finn Pettersen, Botnhamn/ 

 Anne Lise Lind, Botnhamn 

 Arkiv  LEN nr. 3933 

Side 130         Motiv  Vegarbeid på Bukkskinn ca. 1947 

 Fotograf  Albert Ronesen 

 Eier/informant Albert Ronesen, Bukkskinn 

 Arkiv  LEN nr. 3043 

Side131         Motiv  Våronna på Finnfjordeidet ca. 1949 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Klara Jørgensen, Finnfjordeidet 

 Arkiv LEN nr.  91 
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Side 132         Motiv  Konfirmanter ved Lenvik kirke i 1930 

 Fotograf  Reidar Lund, Finnsnes 

 Eier/informant  Solveig Høydal Maske, Trondheim 

 Arkiv LEN nr.  954 

Side 133         Motiv  Konfirmasjonsfeiring i 1946 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Severine Pettersen, Osan 

 Arkiv LEN nr. 1209 

Side 134         Motiv Ektepar fra Fjordgård 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Agnhild Reiertsen, Lenvik/ 

 Ella Hansen, Botnhamn 

Arkiv LEN nr. 3578 

Side 135         Motiv Familien Killie, Slettnes 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jenny Killie, Slettnes 

Arkiv LEN nr. 3829 

Side 136         Motiv Familien Killie, Slettnes 

 Fotograf Ukjent 

 Eier/informant Jenny Killie, Slettnes 

 Arkiv LEN nr. 3829 

Side 137         Motiv Familien Enoksen fra Finnsnes 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Jan Erik Henriksen, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. 3613 

Side 138/139   Motiv  På butikken hos Bernhard Lund 

Fotograf Reidar Lund 

Eier/informant Bjørnulf Lund, Finnsnes 

Arkiv LEN nr. ???? 

Side 140        Motiv M/S «Nor» fra Grunnvåg 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Malvin Hansen, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 3131 

Side 141         Motiv Skifting av garnlenke 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Fritjof Grunnvåg, Gibostad 

Arkiv LEN nr. 3608 

Side142         Motiv Storsildfiske på Vestlandet 

Fotograf Ukjent 

Eier/informant Edvarda Silsand, Silsand 

Arkiv LEN nr. 2827 
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