
Bispevisitas 1806. 
 

Lenvig: 

 
Dette Sogn ligger 2 1/2 Miil Sønder for Tromsø. Men dets Annex Hillesøe, der 

ligger ude ved Havet, og bestaar av idel Øer, er tildeels landfast med Tromsøs 

Sogn, hvad nogle Gaarder betreffes. Hovedsognets øster Deel er landfast  den 

vestre hører til Senjens Øe. Det har for det meste Gode Jorder, baade i Henseenet 

til Eng og Ager, temmelig Forraad av Løvskov, og i den Deel av Mallangen eller 

Mols Elven, som tilhører det, ogsaa Furreskov. Beliggenheden av de fleste 

Gaarder, er smuk, især Gisundet. Ved Annexet er det anderkedes. Der er kun 

meget faa taalelige Jordeparter. 

 
Agerdyrkningen, saavelsom Jorddyrkning i Almindelighet har i de senere Aar, 

siden Mols Elven Kolonie blev anlagt, meget tiltaget, saavelsom Husflid. Hine 

Nybyggerne . har minket paa den til det bedre, saa at Almuen nu sædvanlig staar 

sig nogenledes. Baade Hovedsognets og Annexets Indvaanere have og Næring av 

Fiskerie, det de om Vinteren meest søge i Lofoten. Fra Annexet tildeels og i 

Nabosognet Medfiorden. Om Sommeren fiske de ude ved Havet hos sig selv, 

TareTorsk, Længer og Sei. Nogle reise og om Foraaret til Finnmarken for at fiske. 

 
Her er for det meste Nordmænd. Nogle faa Finne og Qwæner, mest i Mallangen. 

Der er en Bordsag ved Gaarden Sultenvigen, hertil med Giæstgiver leier. 

 
I Gisundet er en Laxe Elv, hvor Fangsten med bedre Indretning nok kunde vorde 

betydeligen. 

 
Fra Sverrig kommer her eendel Lapper med sine Reensdyr om Sommeren, og 

ligge paa Fjeldene. Rensdyret kommer undertiden ned paa den slette Mark, og 

dette er ei denne til Fordel, da de opsparke Jorden, især for at finde Roden av 

menyanthes brifol. febr., hvorefter det er meget begiærligt. 

 
Visitas holdtes her 6te Søndag i Trefoldighed. Prost Berg var fraværende ved 

Ibbestad, hvortil han er beskikket. Hr. Norman paa Tranøe betiente i hans Sted. 

Ved Overhørelse fandtes Ungdommen temmelig vel oplyst. Fra Bergs Sogn var 



ingen tilstæde, endskjønt de var tilsagde, men de have ogsaa baade lang og 

besværlig Vei. 

 
Skolekassen havde i Beholdning 70 rdr. udsat med Obligation, Kontant 130 rd. 11 

skilling. Fattigkassen 98 rd. 17 skilling. Den hidtil værendeomreisende Skoleholder 

Jakob Friis havde i Aaar ingen Tjeneste forrettet, men tilbød sig at ville vedblive, 

naar han maatte befries for at reise om til hver Mands Huus, og kunne til 

beqvemmer Steder samle Børnene fra flere Gaarder etter Bøyde Kommisj. 

bestemmelse. Dette billigede Kommisionen, og at Omgangs Touren giøre sin rette 

Tid bekjendt av Prædikestolen. Men denne Skoleholder kan lidet meere udrette, 

med at lære Børn vel at Læse indenad. 

 
Det blev anseet nyttigt, at naar nærværende Forsanger for Hovedsognet engang 

døer, forenes hans Embede med en Skoleholders. Der maae i dette Sogn være 2de 

Skoleholdere, en sønder for Aglapsvigen, og en norden for. Den første er tillige 

Forsanger. Den sidste bør have 30 rd. Løn. Saa bør der ved Annexet være en 

Skoleholder, som tillige er Forsanger. Denne Bestemmelse er allerede laget 1796. 

De distingverede have hidintil ei erlagt mere i Skoletold, end Bønder, men de bør 

ansettes for en vis Kontigent, saasnart der bliver Skoleholder. Her blev og ventil-

eret om fast Skolens Oprettelse, som ei meget hindres av Lokaliteten.  

 
Ved Annexet er der evangelisk  Kristelig Salmebog indført, og derblev foreslaaet, 

at den óg ved Hovedsognet skulde indføres. 

 
De fattige underholdes meest av Almuens Godgiørenhed. 

 
Fra Lenvigen sendte ieg mit Tøi til Ibbestad, hvor jeg næst efter havde at visitere, 

og tog selv Vejen indad Malanger Fjord, for at besee Mols Elven og Bardo 

Kolonier. 

 

 

Fortsettter med beretning om MolsElvdalens Koloni! 

 
 

 

Kilde: Tromsø Biskops Kopibok 1804  1807, fol 146  158. 


