I forbindelse med den nye reguleringsplanen for
Tverlandet kan det kanskje ha sin interesse å se litt
tilbake på tiden som engang var, for stedet her. Med
Tverlandet forståes gårdene som danner skille mel
lom Skjerstadfjorden og Saltenfj orden, altså landet
som går på tvers mellom disse fjorder. Sin første offi
sielle benevnelse får navnet antakelig ved opprettel
sen av poståpneri på Løding omkring 1876, med not
eier og gårdbruker Johan Adolf Jeremiassen som den
fyrste poståpner. Det ble da kalt for Tverlandet post
ånneri, og skulle betiene gårdene fra Vikan til Knap
lii.nd ose oerså omfatte Miønes, Naurstad og Vågan. Før
id måtte man hente posten på Valosen.
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IV ERLA H DET i ga m m el tid

Det var de rike sildefiskeriene i
årene fra 1865 og utover som
skapte behov for et poståpneri
her, da det ble for tungvindt for
såvel stedets folk som tilreisende
fiskere å måtte fare til Valosen
for å hente eller avlevere sin post.
Da var det at Johan Adolf, et
navn han vanlig gikk under på
stedet, kontaktet sakfører Aubert
i Bodø og fikk styresmaktene til å
opprette poståpneri og likeså
anløp av damp inne på Hopen,
hvor Andreas Andreassen ble
den første ekspeditør. Det var
gamle «Salten» med skipper Erik
Blix fra Knaplund som gikk ruta
den første tiden.

NÅR DEN FØRSTE
BEBYGGELSE
eller busetning skjedde er van
skelig å si, men funn tyder på
busetning alt i steinaldertiden.
Gårdene finnes nevnt alt i
Aslak Bolts jordbok fra 14-tallet
og folks levemåte dengang som
senere har vært jordbruk og fiske
og i den første tiden også endel
veiding.
På Løding var det i 1715 i alt 9
oppsittere. I Hopen var der 4, i
Vatnet, 2, Heggmoen, 1, og Vikan
2.

Folket måtte vesentlig søke
sin næring på sjøen. Ved siden av
var det litt jordbruk til familiens
behov.
Adkomst til Bodø, før vegen
kom omkring 1893, var for det
meste med båt, enten til Vikan el
ler Valosen eller rundt Skagleia.
Fra Kvalvåg var det fra gammel
tid av veg til Bodø, for i Kvalvåg
bodde futen. Det ble da til at man
red eller leide hesten fra Hopen
opp gjennom Hopsfjéllet og fram
til Vikan og Kvalvåg, og der fikk
en låne seg kjøredoning, hvis man
da ikke seiv hadde slik der.
Harald Johansen kan fortelle at
BILDENE* Øverst slik det så ut
på Løding i gamle dager. Bildet
midt på siden er hentet fra den
store sildetiden. Vi ser sjøhusene
og dampbåten til «sildkongen»
Jakob Ludvik Johansen, Vikan,
og endel jakter og listerbåter. Det
nederste bildet er tatt fra klipp
fiskberga.

bru mellom Løding og Hopen
først ble bygd i 1893, og den het
«Hestsund bru». Før den tid
måtte man ro over sundet og
svømme hestene
over. Han
husker at når der ikke var båter
på Lødingsiden pleide man å rope
over, og da kom som regel han
Hans Eilertsa over med båt. Han
bodde i en gammel stue i Hopen,
som senere Johan Olsen bodde i.
Vegen gikk dengang noe høyere
enn nå fra Hopen, og nedenfor
Lindgården
før den bøyde ned
og gikk i bru over Storelva, et
godt stykke nedenfor brua som nå
er.
Den første så fram til hans
farsgård, som eides av Bernhard
Johansen og før ham igjen av
Johan Bentsen. Her var det flere
gårder, blant annet
Theodor

Av Haakon H. Vatne

Mjønes eller til Ilstad og
Godøynes. Og da Theodor
Thorstensen begynte med hancfl i
1892 ble det et ennå mer naturlig
samlingssted.
Herfrå førte også en smal veg
videre mot Oddan, Ilstad,
Godøynes og Skålbunes. Derfrå
var det å ro over sundet, hvis
man skulle videre til Johan
Andreassen, som hadde stort
handelsted på Kapstø, men dit
var det mest sjøvegen.
DEN FØRSTE HANDEL
PÅ LØDING
begynte antakelig på Sen
vikhauen,
bak
nåværende
bedehus. Hun som hadde denne

.

Thorstensen, som var sønn til
Torsten Kristensen. Her kom
sjøvegen opp fra naustene, og
denne fortsatte oppover til den
stoppet ved sommerfjøsene, et
stykke ovenfor nåværende
samfunnshus. Herfrå førte en
bred sti videre til Vågan, hvor
man med nød kunne ferdes med
hest og vogn.
Gårdene, som lå omkring hans
fars gård, dannet som et lite
bygdesentrum. Her møttes folk
som kom fra sjøen og skulle vid
ere, enten til Vågan, Naurstad og

.

Olsen, som bodde hos Breder
Kaspersen, og så var det Johan
nes Johnsen fra Hopen. Han flyt
tet senere til Fauske. Senere var
det handel i gården hos Marie og
Konstanse Johansen. Den siste
som handlet der var Astrid Thor
stensen, som senere bygde ny
butikkbygning, hvor nå Hopen
Kolonial A/S drives.

FORSKJELLIGE
FORENINGER
så etter hvert dagens lys og dan
net grunnlag for et voksende
kulturliv. Det var til å begynne
med særlig på det religiøse om
råde at dette gjorde seg
gjeldende.
Fru
Rebekka Andreassen,
Løding kan fortelle at Tverlan
dets kvinneforening for Det

'

butikken, het Ursella, og det var
Thorjul i Bodø som stod for
handelen. Hun ble siden gift med
emisær Edvard Jakobsen fra
Godøy nes.
Fra 1892 var det Theodor
Thorstensen som drev forretning,
først i gammelgården, men fra
omkring 1911 i egen butikkbyg
ning. Det er nå Asbjørg An
dreassen som driver firmaet i nye
tidsmessige lokaler.
I Hopen var der også endel til
løp til handel nede i en av
bryggene. Det skulle være en

Norske Misjonsselskap ble stiftet
4. oktober ' 1876. Sanitets
foreningen på stedet ble stiftet
omkring 1918, og det var visstnok
fru Lina Carlsen i Hopen som var
første formann her.
Av andre foreninger kan nev
nes Tverlandet skytterlag, som
nå er opphørt. Det var i Vikan hos
Joakim Hansen og Belmar og
Ludvik at initiativet ble tatt for å
danne en slik forening. Og det
var mange som fikk sin første
opplæring på øvelsesplassen de
hadde nede på Løding.

Senere ble det bygget et for
samlingslokale bak Ilstadhaugen,
hvor
foreningen hadde sine
møter og hvor det ofte ble festlige
sammenkomster av mere verd
slig art, slik at det til sine tider
kunne komme til et
motset
ningsforhold mellom de som
søkte dette hus og de som søkte
bedehuset, men det var ofte å se
dem som fant seg godt tilrette på
begge steder.
Det fortelles at engang prosten
Nikolaisen skulle holde en gud
stjeneste derinne, var bedehuset
av en eller annen grunn ikke
disponibelt. Han holdt da til i
lokalet til Tverlandet skytterlag.
Han hadde fått advarsel fra en
kelte hold om ikke å bruke dette
hus, men som han sa , synden satt
da ikke fast i veggene her.
Det fortelles også om legpredi
kant Johan Mortensen, som
bodde i en liten stue i Vågan, at
han pleide å si at når Herren byg
ger en kirke så bygger Satan
også et kapell og slik også her på
Løding, sa han.
Det var flere oppsittere på
Løding,
som
med
Mikal
Jeremiassen i spissen fikk bygget
et bedehus her. Det ble ført tøm
mer fra Namsos og i 1896 var det
ferdig. Det ble senere tilbygget
flere ganger.
Av andre foreninger kan nev
nes Tverlandet idrettslag som ble
stiftet i 1928 og ungdomslaget
Steigtind noen år senere.
Med sildefiskerne sørfrå kom
der endel emisærer, forteller
Harald Johansen. Han husker en
de kalte for «Litl-Larsen» og en
de kalte «Blaug» og så var det
skipper Mons-Olsen.

DEN FØRSTE LÆRER
derinne var Jacob Bjørnsen fr a
Skålbunes, som virket helt til i
1849. Han ble avløst av den første
seminarutdannede lærer Ole An
dersen fra Nystad.
Senere ble Peder Johnsen fra
Hopen lærer. Han hadde ikke
seminarutdannelse, men var
«ved siste visitas prøvd og antatt
av presten»
sier Bodinboka.
Peder Johnsen fikk også god
attest
for nidkjærhet og
rosverdig flid og duelighet som
lærer, særlig i religion, og biskop
Gislesen ga en rosende omtale av
.ham under bispevisitas i 1855.
Løding skole ble ferdig i 1893.
Det var en liten bygning i en
etasje og med to klasserom, gang
og lærerværelse. Det ble revet en
gang etter krigen, da den nye
skolen kom.
Av lærere her fra den senere
tid kan huskes bl.a. lærer Nilsen
på Løding, Seljeseth, Leite som
bodde i Hopen, Håkon Naurstad
(Myrmo) og Emil Antonsen på
Løding. Så var det Konrad Kol
stad og Kristine Hansen i Hopen
som virket et langt liv med små
skole og søndagsskole.
83
år
gamle
Ingeborg
Jeremiassen på Øvre Løding kan
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utvide
Neppe a ktue
bygdehei men pa .eknes

NFs Lofot-redaksjon.
Buksnes bygdeheim er brann
farlig. Eller for å si det med
kommune-ingeniøren i Vest
vågøy.
Bygningen er etter vårt

SKOLEBUDSJETT
I VESTVÅGØY
DRØFTES ONSDAG
NF’s Lofot-redaksjon.
Vestvågøy skolestyre skal ha
møte onsdag 10. mai. Det skal
tilsettes endel lærere for neste
skoleår. Videre skal endel
søknader om studiepermisjoner
behandies.
Skolestyret skal videre ta
stilling til budsjettforslaget fra
skolesjefen for 1973.
I en innstilling til skolestyret
går skolesjef Einar Fyhn inn for
at skoleåret i Vestvågøy kom
mune til høsten skal begynne 24.
august.
fortelle at hennes far Johan Adolf
som var født i 1843 og døde i 1928,
eide den eiendommen som nå
Bernhard Lind har, og den gamle
stua som stod
der helt til i
femtiårene engang, hadde hennes
far flyttet dit fra Leirbakken,
som lå litt lenger nede på eien
De hadde en tid 12 melkekjyr og
2 hester. Ved siden av hadde han
Tverlandet poståpneri og videre
to notbruk, så han hadde nok å stå
i med, men så hadde han god
hjelp av sine husmenn, visstnok 9
eller 10 i tallet.
De andre naboene her var
Jakob Karlsen, Didrik Jakobsen
og Johan og Martinus Nikolaisen,
som hver hadde 4 kjyr og hest.
88 år gamle Harald Johansen
forteller at hans far Bernhard
Johansen hadde en jakt «Rosa»
og Hartvik Andreassen på
«Nerløngshauen» pleide å være
sammen med ham. Mikal
Jeremiassen hadde også en jakt
og Rikard Hansen i Hopen hadde
også en.
På andre siden, i Vikan, var det
«sildkongen»
Jakob Ludvik
Johansen, som drev ganske stort
og også hadde dampskip.
Det var sildetiden fra 1865 og
utover som i vesentlig grad satte
sitt preg på Tverlandet dengang.
Særlig var det Johan
Adolf
Jeremiassen og hans svoger
Jakob Ludvik Johansen i Vikan
Jakob Ludvik som han kaltes
som satte sitt preg på stedet.

Med alle sildefiskere som kom
til stedet fulgte det en rekke for
skjellige handelsmenn, som slo
opp sine telt, dels i Hopen og dels
på Løding og her gikk handelen
livlig for seg, og stemningen kun
ne ofte bli temmelig høy, når
tilgangen på brennevin hadde fått
gjort seg gjeldende.
Tverlandet var i gammel tid litt
av et sentrum. Der bodde i 180>
Bodins lensmann Peer Johansen
bondelensmann, som de den
gang ble kalt, og før ham var det
Jakob Mortensen på Jlstad.
I den gamle stua hans Ludvik
Larsen i Oddan kunne man for en
tid siden ennå fjdne rester av fot
jern, som fanger hadde vært
lenket med, da huset hadde tjent
som lensmannsarrest.
Men Tverlandet var bare ett
av de mange
sentra
som
dengang dannet seg i herredet.
Hvert enkelt sted hadde sitt
særpreg. Dette er noe som nå
etter hvert viskes ut, ettersom
sentraliseringen skrider frem.
Om dette er til det gode for ut
viklingen kan vel diskuteres.
En får bare håpe at den nye
reguleringsplanen for Tverlan
det ikke helt visker ut det lille
som er igjen av særpreget for ste
det.

skjønn lite tilfredsstillende,
spesielt brannteknisk.
Kommuneingeniørens uttalelse
kommer i samband med spørsmålet om en utvidelse av bygde
heimen på Leknes, i form av et
tilbygg. Tilsynsrådet for Buksnes
bygdeheim har nemlig anmodet
ingeniørvesenet og formann
skapet om å behandle dette
spørsmålet. Det foreligger
tegninger til et slikt nybygg.
Saken skal opp i Vestvågøy
formannskap tirsdag.
Rådmann Nygård peker i sin
innstilling innledningsvis på at
behovet for utvidelse utvilsomt er
til stede. En utvidelse ville bety
en betydelig midlertidig lettelse
for eldreomsorgen i kommunen.
Allikeyel kan han ikke finne nok
tungtveiende grunner for å an-

befale utvidelse av Buksnes
bygdeheim igangsatt. Grunnen er
hovedsakelig at byggingen av
sykehjemmet på Gravdal vil
kreve et stort økonomisk løft av
kommunen.
Ennå foreligger det ikke noe
eksakt overslag for dette syke
hjemmet. Men det vil i alle fall
koste minimum 12 millionen.
Kommunens lånebehov til syke
hjemmet overstiger den totale
lånegjeld kommunen har hatt
hittil. Så det er innlysende at mye
må forsakes for at finansieringen
av dette anlegget blir brakt i
orden. Man bør derfor kon
sentrere seg om å få syke
hjemmet realisert så snart som
råd. Dette må ha første prioritet
innen eldreomsorgen i kom
munen, mener rådmann Nygård,

Kommuneingeniør Thorstein P.
Strand skriver i sin uttalelse om
spørsmålet at en utvidelse av
bygdeheimen vil måtte føre med
seg betydelige restaurerings
arbeider for å få en tilfreds
stillende standard. Imidlertid
rent byggemessig vil det ikke by
på særlige problemer. Det er
økonomi det står på.

INTERIMSSTYRET
ved Universitetet i Tromsø har
besluttet å utlyse en toppstilling i
økonomi sorn skal inkorporeres i
fiskerifagsundervisningen.
En
har valgt å vente med utlysning
av andre stillinger blant annet en
i fiskeribiologi, til en har oversikt
over hvor store midler fiskeri
faget får over 1973-budsjettet.

FLYPLASS SIKTE

Vi bringer her det første bilde av ekspedisjonsbygget og kontrolltårnet på Leknes. Nå er det
ferdig
i alle fall utvendig. På flyplassen står ennå endel tilbake å gjøre. Først skal det
legges på grov stein, deretter finpukken, så subbus før det hele sprøytes over med varm asfalt.
Tilslutt asfalteres banen
og flyplassen er der.

Luksus er standard for

MAZDA 1500
- seiv på en varebil

1800 liters «bagasjerom»
82 HK - 160 km/l,
Overliggen.de kamaksel
Dobbel forgasse r
Cross-flow topplokk
Vekselstrømsdynarao
5-lagret veivaksel
Kaldstart-coil
Tnppteller
Varsellys for bremsesvikt
Sigarettenner
Liggeseter
HOLBERG
MOTORS i
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Importør for Nord-Norge: A/S Sortiand Bilforretnmg Tlf. 422. 8400 Sortland.
Deres Mazda-forhandlere;
Mazda Motors A/S Hamarøy Autoservice
Tlf. 22 195. Bodø.
Tlf. 361. Ulvsvåg.

Mongstod
anlegget
påbegynt
Bergen (NTB):Anleggsarbeidet
på Rafinor A/S et Co’s olje
raffineri på Mongstad
det
største enkeltstående prosjekt i
norsk industri til nå er kommet
i gang. Bygge- og anleggstiden er
satt til tre år, og sommeren 1975
skal raffineriet være i drift med
en kapasitet på 4 millionen tonn
råolje i året, eller bortimot
halvparten av det antatte behov i
Norge på den tid.
/ Eiere er Norsk Hydro og Norsk
Brændselolje med henholdsvis 60
og 40 prosent. En del av oljen som
skal raffineres ved anlegget skal
komme fra norske kilder.
Anleggsarbeidet er kost
nadsberegnet til 800 mill. kroner.
Raffineriet vil gi om lag 140 ar
beidsplasser når det kommer i
permanent drift. I tillegg kom
mer mannskap til vedlikehold.

Økt folke
trygd fra
1. mai
Oslo (NTB)
Regjeringen går
inn for å forhøye særtillegget til
ytelsene fra folketrygden fra 1.
mai i år. Forslaget passerte
statsråd fredag.
Særtillegget for enslig pensjo
nist og for pensjonister med
ektefelletillegg blir foreslått
forhøyet fra 14 prosent til 17
prosent av grunnbeløpet. Dette
betyr en økning på 237 kroner pr.
år. For ektepar som begge har
rett
til
grunnpensjon
i
folketrygden, anbefales satsene
for det samlede særtillegg
forhøyet fra 28 prosent til 32
prosent av grunnbeløpet, eller til
16 prosent for hver av ektefellene.
Dette slår ut i en samlet økning
på 316 kroner pr. år for disse
ektepar.
De samlede merutgifter ved
forhøyelsen av særtillegget er
beregnet til ca. 90 mill. kroner på
årsbasis,
opplyser
sosial
departementet.

Vørings
fossen
bevares
Oslo (NTB)
Vøringsfossen
skal bevares som turist
attraksjon, heter det i regjerin
gens forslag om statsregulering
av Eidfjord-nord. Forslaget, som
ble lagt fram i statsråd fredag,
omfatter
utbygging
av
vassdragene Bjoreio, Leiro,
Isdøla og Sima i Ullensvang
kommune, og Austdøla og Nor
døla, som i det vesentlige tilhører
Ulvik kommune. Kraftverket er
planlagt ved Kjeaasen i Sima
fjorden i Ullensvang.
Hovedmagasinet var opprinne
lig planlagt i Halne-Hein, men i
henhold til verneplanen for vass
drag er dette prosjektet oppgitt.
Regjeringen går inn for to
hovedmagasin, ved Sysenvatn og
Langvatn. Ved at man utnytter
Bjoreio, vil man ta vann fra
Vøringsfossen. For å bevare
fossen som turistattraksjon, vil
det i tiden 1. juni —l5. september
bli holdt en vannføring i fossen på
12 kbm pr. sekund døgnet rundt.

