Slektsledd 792 og 793

Hans Hanssen
Marit Jensdatter
Hans ble født ca. 1732 i Saltdal. Foreldrene var Hans Hanssen (slektsledd 1584) og
Kirsti Jensdatter (1585) på Røkland.
Marit ble født ca. 1731 i Saltdal. Foreldrene var Jens Monssen (1586) og Anna
Olsdatter (1587) på Sundby.
Hans og Marit giftet seg i 1762. De ble leilendinger på «Nordre Bortigården» i Vik.
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Ole, f. 1763. (Slektsledd 396)
Jon, f. 1764 – d. før 1778, tvilling.
Bent, f. 1764 d- d. før 1778, tvilling.
Navnløst barn, f. 1765 – d. samme år.
Jens, f. 1768 – d. 1793.
Anna, f. 1770 – d. 1838.
Hans, f. 1772.
Dødfødt pike, tvilling til Hans.

«Gårdparten ble overtatt omkring 1765 av et par som flyttet fra Øverbygda. Hans Hanssen (f.
Røkland) og Marit Jensdtr (f. Sundby) var gift i 1762, og de hadde allerede 3 barn. Sist var de
bosatt på Brenne som innerster. I Vik fant de jord å bygsle. Hans omkom på havet sammen
med Tomas Størkersen, Langset, i 1777. En av sønnene, Jens, omkom også ved forlis. Dette
skjedde i Saltstraumen i 1793, sammen med to andre fra Vik. Det var enkle, men tilstrekkelige
kår hos Hans da han døde. Boet var verdsatt til 127 rd, mens kravene var på vel 31 rd.
Buskapen var ved det jevnlige, med 3 kyr, 2 kviger, 8 sauer, og 3 geiter, foruten hesten og
ungdyr. Det var også ei smie på gårdparten. Sjøbruket besto av både åttring og seksring,
sildegarn, en fjerdepart i ei seinot og en hjell i Lofoten. Ingenting tyder på at Hans fisket i
Lofoten med annet enn jukse. Hans og Marit eide litt sølvtøy, et krus med tinnlås, to bøker
ved navn «Åndelig Klenodium» og Samvittighetens Faste Borg» og en fiolin. Klærne hans
var enkle. Det var to blå trøyer av vadmel og heimevevd klede, et par blå kledebukser og et par
lerretsbukser, 3 skjorter av lerret og klede og to par sorte strømper. Stasen var en rød
kallemanke brystduk med glassknapper. Sengetøyet var 3 saueskinnsfeller, en kalveskinnfell
og et reinskinn. En fell av saueskinn var under arbeid» (Saltdal gård og slekt, Bind 1, s.
415).
Hans Hanssen døde i 1777. Marit Jensdatter giftet seg i 1779 på ny med Mons Nilsen.
Hun døde i 1806.
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