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Utskrift av offentlig utskiftningsforretning på gården Alvenæs i Folden tinglag. 
Sluttet 1. september 1890, tinglest 15/12-94.

Utskiftningsformann i Nordland amt Carl Johan Bjørseth. Gjøres vitterligt år 1890 den 28. og 
påfølgende 29. og 30. august og 1. september påbegyntes og tilendebraktes en offentlig 
utskiftningsforretning på garden Alvenæs i Folden tilfølge forlangende av 19. juli d.å. fra Johan 
Hansen sammesteds. Forretningen utførtes av (utskiftningsmennene) utskiftnings formann Bjørseth 
der medbetjentes av utskiftningsmennene Daniel Simonsen (?) Fjære av Kjerringø og Jens Larsen 
Fjære, der er edsfestede lagrettsmenn, og likesom formannen ubesvogrede og ubeslektede med 
forretningens vedkommende. Hver dag møtte Ole Arntsen som eier av en halvdel av Alvenæs og 
Jens Andersen samt rekvirenten Johan Hansen som eiere av hver en fjerdedel. Den begjærede 
forretning omfatter skog og skogslåtter. Formannen fremla forlangendet med påtegninger hvilket 
vedlagdes protokollen.
Fremlagt ble ennvidere minnelig utskiftningsforretning utført ved lensmann Sejersted og datert 
1881 den 13. juli forsåvidt angår deling av skogen mellom de daværende to halvbruk (?).
Denne forretning var undertegnet av samtlige derværende brukere Ole Arntsen, Johan Hansen og 
Arnt Andersen. Ennvidere fremlas en ikke underskrevet forretning av samme år 5. november for 
såvidt angikk deling mellom de to utstående fjerdeparter. Da det imidlertid opplystes at grensene for
teigene tildels var omstridte og tildels unøyaktig bestemt med faste merker, ønsket samtlige parter 
ny grenseoppgang i sin helhet fra Laxå indre rundt store Belkjosen til Nøtnesmerket.
Under denne grenseoppgang ble i det vesentligste begge forretninger benyttet, hvorher på enkelte 
steder gjordes mindre sammenslutninger, for at innskrenke teigenes antall. Å samle skogen i noen 
synderlig grad i færre teiger enn opprinnelig fant man, på grunn av den store utstrekning – ca. 2 mil 
– ikke tilrådelig når besværlighetene skulle være noenlunde ens.

Gården Alvenæs i Folden Matr. No.14 angis fortiden å eies og brukes som følger:
LøpeNo. 29b     skyld gl. 1 Bp 12 Mk urev 1 Spd 2 Ort 8 Sk   Ole Arntsen
LøpeNo. 29a/1  skyld 18 Mk urev 3 Ort 16 Sk                         Jens Andersen
LøpeNo. 29a/2  skyld 18 Mk urev 3 Ort 16 Sk                         Johan Hansen

Innmarker er førhen delt således, at hver part har sin jord samlet i en teig. Skogskiftene er nå 
bestemt således:
Teig No. 1. Ole Arntsen. Fra grensen mot gården Laxå innover med grensen i innmarken mellom 
han og Jens Andersen og etter den midtre bekk til fjells. Ved bekken er uthugd X i stein.
Teig No. 2. Jens Andersen. Fra sistnevnte bekk  innover til «Steviksteinene» i hvilken X er hugd. 
Herfra går linjen i N ½ NNV retning etter X i berg på den nedre hei i samme retning til fjells.
Teig No.3. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje en dobbeltteig innover til X i en liten stein utfor 
«Vargdalen» og herfra i NVV retning til X i en stor jordfast stein ved en stor furu og videre i samme
retning etter en tørrfuru og en revne i fjellet til fjellbrynet.
Teig No. 4. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i berg på ytre «Rødberghammeren» og
herfra i NNV retning etter X i berg på ytre «Sm....hammeren» og videre i samme retning etter en 
liten grå hammer i lien til fjells.
Teig No. 5. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til «Sløelven», der er grense fra fjell til 
fjære.
Teig No. 6. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne elv innover til en linje der går fra X i berg i 
«Lilleberget» i NVV retning etter X i en stor stein til en stor tørrfuru oppå en bratt berghammer og 
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videre i samme retning til fjells.
Teig No. 7. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i stein i fjæren ved 
«Andersnæsveien»(?), hvorfra i NNV retning etter X i en stein i uren til en svart berghammer og 
videre i samme retning mot indre pir av «Sløelvtinden».
Teig No. 8. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje til «Sløelven», som danner grense fra fjell til fjære.
Teig No. 9. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne elv innover til en linje der går fra X i stein i 
«Sørsteinan»(?) i NVV retning etter X i en stor stein oppå  den første hei til X i berg oppunder 
barfjellet og videre i samme retning til fjells. Skogen i Sløelvdalen medfølger teigen.
Teig No. 10. Johan Hansen. Fra sistebeskrevne linje innover til X i en stor stein i ytre 
«Gravnesberget», herfra i NV1/2VNV retning etter X i stein til en stor stein på østre side av et lite 
skar på høyeste fjellet.
Teig No. 11. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein på indre 
«Gravnesberget», herfra i V...L retning etter X i vestre røn(?) av en stor stein med den midtre av de 
tre hengende hernakker(?) i fjellet.
Teig No. 12. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til ytre «Ole Karlsen elven» - eller 
«Jordåselven» (Jordvasselva ?).
Teig No. 13. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne elv innover til en linje der går fra X i stein ved en bekk 
ved «Paullægret» i V e N (?) retning etter X oppå et svaberg og etter en revne i samme retning til 
fjells.
Teig No. 14. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein ved en bekk i ytre 
«Danelsvikodden», herfra i V retning etter X i stein i bakken i stein ved en furu og videre i samme 
retning mot søndre røs(?) av søndre «Stordalstinden».
Teig No. 15. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein på odden mellom 
indre og ytre «Danelsviken», herfra  i V retning etter X i en stor stein i linjen til en stein på fjellet – 
mot nordre røs(?) av «Stordalstinden».
Teig No. 16. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i stein ved ytre kant av «Stordalen», 
herfra i V-S (?, kanskje V-Lig) retning etter X i stein under en stor rot til X i en stor grå stein og 
videre i samme retning til fjells.
Teig No. 17. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til X  i stein ved en bukt utenfor 
«Hundkirken», herfra i V-S retning (kanskje det skal være V-L (V-lig) retning) etter X i en stor stein
til X i en stor stein oppunder en liten myr og videre i samme retning over en hei til høyfjellet.
Teig No. 18. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje innover til ytre «Stordalselven» og oppetter 
denne elv til X i stein i samme ved en liten holme i kroken? oppfor «Stordalsmyren». Herfra i vest 
retning etter X i en stor stein nord for en liten underjordfoss med en stor bergnak i skaret på fjellet.
Teig No. 19. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje og elv innover til X i en stor stein på indre 
«Stordalsneset». Herfra i VS ?(V-L) retning til X i en stor stein i bakkebrynet, herfra i V1/2VSV 
retning etter X i tre store steiner til X i stein ved nordre tørning av «Stordalselven», som derpå er 
grense til fjells.
Teig No. 20. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje og elv innover til indre «Stordalselven».
Teig No. 21. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne elv innover til X i en stor stein i en liten bukt, herfra i 
VN retning etter X i en stor stein på vestsiden av en liten bekk og etter en stor svart stein oppi lien 
til en spiss bergnak på fjellet.
Teig No. 22. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein utpå 
«Muldferhelleren»(?), herfra i VNV retning etter X oppå en hammer mot en slett revne i fjellet.
Teig No. 23. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein på neset innfor 
«Muldferhelleren», herfra i NV1/2VNV retning etter X i en bratt bergnast(?) og i samme retning til 
fjells.
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Teig No. 24. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i steiner på «Bottenneset», herfra i 
VNV retning etter 2 X i steiner til et skar på fjellet.
Teig No. 25. Ole Arntsen.  Fra sistbeskrevne linje innover til X i stein på indre «Bottenneset», 
herfra i retning til X i en stor stein og videre i samme retning mot en bratt svart hammer hvorover 
står en furu og fremdeles samme linje til fjells.
Teig No. 26. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en rund stein ved uren utenfor 
«Hamvikelven», herfra i VSV retning til X i stein og videre i samme retning mot 2 steiner på 
høyfjellet.
Teig No. 27. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til «Hamvikelven».
Teig No. 28. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne elv innover til X i stein litt oppfor sjøen innfor en stor
stein i fjæra – herfra i VSV retning etter X i en stor stein og X i stein lengere oppi  og videre i 
samme retning til fjells.
Teig No. 29. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje innover til X i en stor stein i en liten dal på neset 
utenfor «Belkjoselven», herfra i VNV retning etter X i tre steiner til X i en furu på elvebakken og 
videre i samme retning til elven som derfra følges oppover til X i stein ved en tørrfuru på 
elvebakken. Herfra vinkles i SVV retning etter X i stein til dypeste skaret på fjellet.
Teig No. 30. Jens Andersen. Fra steinene på neset utenfor «Belkjoselven» til den merkede furu på 
elvebakken som ovenfor beskrevet. Videre etter «Belkjoselven» oppover til X i en stein ved samme 
omtrent midt for myra i det gamle tverrskill. Herfra i N-L retning tversover myra til X i berg i 
«Heienden» ? ved veien. Herfra i SØS etter X i en stor stein på myra og etter to merkede bjørketrær 
til X i en stein ved den østre tørning av elven, herfra etter elven nedover mot sjøen.
Teig No. 31. Johan Hansen. Etter sistbeskrevne linje foran .... går fra korset i «Herinden»(?) til 
korset i elveviken og etter elven nedover til sjøs. På nedre side begrenses denne teig av en linje der 
går fra X i stein ved «Hjemgårdstomten»(?) i «Belkjosen» i NV retning oppover etter veien etter to 
X i steiner til det ovenfor nevnte X - «Herinden».
Teig No. 32. Jens Andersen. Denne teig er sammenhengende med samme eigers teig no. 30. Fra 
korset i heienden fortsetter linjen i NS (?N-L) retning oppover til barfjellet. På vestre side begrenses
teigen ved en linje der går fra X i en stein ved «Belkjoselven» i NS retning etter X i en stor kløven 
stein i myrkanten og videre etter X i to steiner til barfjellet. På søndre side støter teigen til 
«Belkjoselven».
Teig No. 33. Johan Hansen. Denne teig er beliggende på søndre side av «Belkjoselven» og 
begrenses nederst av Ole Arntsens teig no. 29 og øverst av en linje der går fra ovenfornevnte kors 
ved elven i Jens Andersens vestgrense i SV retning etter X i en stor stein ved en spiss tind på fjellet.
Teig No. 34. Jens Andersen. Denne teig er utlagt på samme eller vestre side av «Belkjoselven», 
nemlig fra sist beskrevne linje oppover til X i en stor stein i elven rett ned for «Hoseheia»(?). Herfra
i NVV retning oppetter denne hei mot høyeste «Poltinden»(?).
Teig No. 35. Johan Hansen. Denne teig er utlagt på den samme side av elven nemlig fra 
sistbeskrevne linje oppover eller østover til høyfjellet – etter grensen mot «Stegens» prestegjeld.
Teig No. 36. Ole Arntsen. Denne teig er utlagt på den østre side av elven fra grensen mot Stegen 
nedover til vestgrensen for Jens Andersens teig no. 32, som foran beskrevet.
Teig No. 37. Ole Arntsen. Denne teig støter til Jens Andersens teig no. 32 og Johan Hansens teig no.
31, som hos disse beskrevet. Teigen strekker seg helt ned til sjøen og avgrenses ved en linje der går 
fra X i en bred stein østenfor «Hjemgårdstomten», NV retning etter X i en flat stein ovenfor 
slåttmarken og over en stor svart stein oppå heien til barfjellet.
Teig No. 38. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje utover på neste side av «Belkjosen» til X i en 
stor stein med en bergnak, herfra iNØN retning etter X i en stor flat stein med en stor tykk «Glik 
furu»(?) på et bergflog og i samme retning til fjells.
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Teig No. 39. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i indre kant av «Brygdehelleren» 
herfra i NØ retning etter X i stein på en bergrygg til høyeste spisse tind på fjellet.
Teig No. 40. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i berg under «Stormyren», herfra i 
NØ retning etter X i berg oppå myra og i samme retning til fjells.
Teig No. 41. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i en stor stein ved fjæra innerst i 
«Hamran» og derfra i ØS(? Ø-L) retning etter X i en stor stein straks ovenfor og i samme retning til 
fjells.
Teig No. 42. Jens Andersen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i en lang stein i fjæra ytterst i 
«Hamran», herfra i Ø retning etter X i en stein oppå bakken til X i en stein lenger oppe, videre i 
samme retning til fjells.
Teig No. 43. Ole Arntsen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i stein utfor «Henkalægret», herfra i 
ØN retning etter X i hammeren ovenfor til en gammel furu på fjellet.
Teig No. 44. Johan Hansen. Fra sistbeskrevne linje utover til X i «Skjelnesberget», herfra i ØN 
retning etter X i en berghammer og mot en sort berghammer til fjells.
Teig No. 45. Ole Arntsen har skogen på sistbeskrevne linje utover til Nøtnesmerket. I grensen mot 
gården Nøtnes møtte denne gårds eier og ble grensen bestemt således. Fra X i en svart stein på ytre 
side av «Skjelnesodden» i NØ retning etter X i en berghammer lenger oppe og mot høyeste 
fjellkam. Ovenfor de to nedre heier følger grensen fjellryggen så at hva der helder mot store 
«Belkjosen» tilhører Alvenæs og hva der helder mot lille «Belkjosen» tilhører Nøtnes.
Slåtten i skogsteigene fra innmarken innover til «Belkjosen», har hver part på egen skogsteig. 
Herfra danner dog slåtten på Hjemgården i Belkjosen en unntakelse idet Ole Arntsen har slåtten på 
Johan Hansens teig no 31, nemlig fra steinen på «Hjemgårdstomten» eller etter skogskanten 
nedover til sjøen. Denne slåtten er på østre side begrenset  ved en dyp dal. Sammesteds har Jens 
Andersen slåtten på Ole Arntsens teig no. 37, nemlig fra skogskanten nedover til sjøen.
Ved tidligere avholdt delings- og skylddelingsforretning er grensen mellom inn- og utmark ikke 
tydelig avmerket, hvorfor dette foretogs den 1. september i overvær av samtlige brgkere således:
Fra X  i en stor stein på Ole Karlsenberget i N1/2NNV retning til X i berg på «Nerheia». Herfra i 
NVN retning til X i berg utfor åkeren. Herfra i NNV retning til X i berg lenger oppe, herfra i NVN 
retning til X i berg ved «Sjåbergelven»(?) ved feveien, herfra i VNV retning etter nedre kant av 
feveien til X i stein oppfor «Heikrokåkeren». Herfra iVSV retning til X i berg under 
«Heikrokhålen» og videre fremdeles etter nedre kant av feveien etter X i stein og X i stor stein til X 
i stein ved øvre hjørne av Jens Andersens sommerfjøs. Fremdeles etter nedre kant av feveien etter X
i en stor stein i grensen mellom Ole og Jens's innmarkteiger X i stein i elven der skiller mellom de 
samme skogsteiger, X i stein oppfor husmannens fjøs til X i berg under feveien i 
«Hellihaugveien»(?). Videre går grensen etter foten av hamrene utover til X i en stor stein ved 
«Heimersberget»(?) hvorfra i SØS retning til X i stein ved sjøen. Innmarken er som før nevnt delt 
ved tidligere avholdte skyldsetningsforretninger således at hvert bruk har sin andel i en teig. Da 
denne deling er ansett hensiktsmessig og upåklagelig blir den stadfestet som upåklagelig for 
fremtiden.
Utengene på yttersiden er i dag delt således at Ole Arntsen fikk sin andel nærmest egen innmark og 
sammengengende med samme utover til X i en stein under en svart berghammer ved sjøen. Herfra i 
NV-N retning til X i en stein ved en bekk østfor en meget stor lang stein. Jens Andersen har sin 
andel utover fra sist-anførte X i stein i SVV retning til X i stein i en liten dal, hvorfra i SØS retning 
nedover etter X i en stor stein til sjøen. Herfra har Johan Hansen sin andel utover til X i en stor stein
ved et lite bekkeveite, herfra i NV-V retning til X i stein ved samme bekkeveite og derfra igjen 
tilbake til korset i grensen med Jens Andersen.
Den øvrige utenfor liggende del av disse utenger blir heretter til felles avbenyttelse som 
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hamnegang. Enhver gjerder for øvre kant av sine nå utlagte slåtteteiger. På ytre side av Johan 
Hansens teig gjerdes i fellesskap oppover til det øvre kors. Fremdeles gjerder Ole Arntsen mot 
utmarken for sin innmark fra engene hjemover til grensen mot Jens Andersen. Derpå gjerder Jens 
Andersen tversover langs øvre kant av sin innmark til Johan Hansens grense. Videre gjerder Johan 
Hansen et like langt stykke, som det Jens Andersen har å gjerde for sin innmark, og resten deles 
derpå med like andeler mellom Jens Andersen og Johan Hansen.
De ovenfor utskiftede utenger på yttersiden av hjemgården disponeres i sin helhet av de respektive 
parter i likhet med deres øvrige innmark.
Da Jens Andersen ingen anledning har til å kunne oppsette sjøhus på egen grunn har ha – og for 
ettertiden hans bruk – rett til sjøtomt på Ole Arntsens grunn etter minneligt festing og overenskomst
mellom disse to brukere. Denne sjøtomt er beliggende rundt det naust der nå tilhører Jens Andersen,
og er tomt på øvre side 16 meter bred og i alle fire hjørner avmerket med nedsatte merkesteiner. 
Nær den sjåen som Jens Andersen sammesteds har stående på Ole Arntsens grunn, forfaller, så den 
trenger reparasjon, har Jens Andersen å flytte den nedfor den han nå tilstående tomts grenser og å 
ryddiggjøre sjåens forrige tomt. Jens Andersen benytter samme sjøvei langs stranden som Ole 
Arntsen utover til hjørnet av åker hvorfra Jens Andersens vei strekkes på skrå ned til den østre nedre
merkestein for tomten. Veien kan benyttes som kjøre og gangvei. Ole Arntsen avhøster det gras der 
måtte forefinnes på tomten om den delvis måtte være utbygd. Vei utover til de utskiftede engstykker
har de to indre brukere etter samme kjørevei som Ole Arntsen vår og høst i samme tidsrom som 
veien av han selv til disse årstider benyttes. Ole Arntsen og Jens Andersen har vei innover Johan 
Hansens innmark etter samme vei som benyttes av Johan selv. I øvrigt skal hver heretter ha utdrift 
for sine kreaturer over eget land til feveien. Med hensyn til tiden for gjerdenes oppførelse bestemtes
at det foran nevnte fellesgjerde på ytre side av de utskiftede engstykker skal være ferdige innen mai 
måneds utgang neste år, og til samme tid skal også de to ytre stykkers ene tverrgjerde være ferdig. 
Johan Hansen og Jens Andersen skal innen utgangen av 1891 ha gjerdet så langt langs øvre side av 
innmarken at der til det påfølgende år kun står tilbake å utføre den del der skal fordeles i fellesskap 
mellom dem. Dette fellesstykke skal fullføres 1892. I grensen mellom Johan Hansens og Jens 
Andersens innmarker skal tas en grensegrøft fra fjellet nedover sålangt det anses nødvendig. Dette 
arbeide skal være utført innen to – 2 år. Skulle det vise seg at det ei er nødvendig å grøfte mere enn 
den øvre del og derpå under berget – å ta skrågrøfter over til hver sin side, da deles den øvre del i to 
like deler og grensegrøftens fortsettelse nedenfor berget kan isåfall innstilles. Herlikeledes med 
landslot, tangfjære og laksefiske forblir felles som tilføren (tidligere). Drivtang har hver ved eget 
land. Hamnegangen er felles.
Vannfallet i «Sløelven» tilhører Olse Arntsen med ½ del. Den andre halvdel har Johan Hansen og 
Jens Andersen berettigelse til i fellesskap som de i fellesskap oppsetter sagbruk sammesteds.
De med denne forretning forbundne omkostninger er  kr 70,44, der --ragtedes således fordelt:
Ole Arntsen----------------------------------------------------- kr 35,22
Jens Andersen-------------------------------------------------- kr 17,61
Johan Hansen--------------------------------------------------- kr 17,61  =  kr 70,44

hvilket ----- (helt) er betalt. Da intet videre var å bemerke publisertes forretningen avsluttet etter at 
foranstående var opplest i partenes nærværelse. Møtet hevet!

Carl Bjørseth. Daniel Simonsen. Jens Larsen
Utskrift
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